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RESUMO 

Atualmente, um dos fatores que afetam a competitividade e a lucratividade da empresa é a 
operação e manutenção de máquinas e equipamentos presentes no sistema produtivo. Assim 
para se melhorar a eficiência de uma indústria, a programação das manutenções de seus 
equipamentos deve estar alinhada a operação dos mesmos para que se minimizem as perdas do 
processo que se busca atingir. O objetivo deste trabalho é definir a prioridade de operação de 
um conjunto de turbo compressores, que realizam as mesmas tarefas e estão dispostos 
paralelamente entre si, observando seus intervalos de manutenções sem prejuízos a produção. 
Foram pesquisados autores que tratam do tema e as soluções apresentadas, servindo como 
subsidio na construção de um modelo matemático para as simulações dos cenários possíveis, 
de acordo com os dados coletados na estação de compressão e levando-se em consideração as 
restrições que o sistema apresenta. Os resultados obtidos após as simulações apresentam a real 
possibilidade da implantação de uma programação de manutenção assertiva na estação de 
compressão, onde a operação das turbinas consegue atender a demanda dos clientes, mesmo em 
um cenário mais restrito e as suas manutenções não interferem negativamente no processo. As 
decisões de operar e enviar as máquinas selecionadas a manutenção, que foram apresentadas 
após os resultados obtidos nas simulações, transformam o problema de programação da 
manutenção em uma solução viável de grande valor para a estação de compressão, tendo em 
vista que atualmente a ausência do planejamento correto da manutenção de suas máquinas, traz 
maus resultados e transtornos operacionais a unidade operacional. 

Palavras-chaves: Modelagem Matemática, Programação da Manutenção, Turbo 

Compressores, Gás Natural. 

  



 

 

ABSTRACT  

Currently, one of the factors that affect the company's competitiveness and profitability is the 
operation and maintenance of machinery and equipment present in the production system. So 
to improve the efficiency of an industry, the maintenance schedules of its equipment must be 
aligned the operation of the same so as to minimize the losses of the process that is sought to 
achieve. The objective of this work is to define the operating priority of a set of turbochargers, 
which perform the same tasks and are arranged parallel to each other, observing their 
maintenance intervals without damaging the production. We researched authors who deal with 
the theme and the solutions presented, serving as a subsidy in the construction of a mathematical 
model for the simulations of the possible scenarios, according to the data collected in the 
compression station and taking into account the restrictions that the system presents. The results 
obtained after the simulations present the real possibility of implementing an assertive 
maintenance schedule in the compression station, whereupon the turbine operation can meet 
customer demand, even in a more restricted scenario and its maintenance does not interfere 
negatively in the process. The decisions to operate and send the machines selected for 
maintenance, which were presented after the results obtained in the simulations, transform the 
maintenance programming problem into a viable solution of great value for the compression 
station, considering that currently the absence of the correct planning of maintenance of their 
machines, brings bad results and operational disruptions to the operating unit. 

Key words: Mathematical Modeling, Maintenance Schedule, Turbo Compressors, 

Natural Gas. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A dependência mundial por combustíveis fósseis de alta poluição é uma questão 

debatida por diversas economias mundiais e segundo a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2007) no seminário sobre alterações climáticas, 

inovação e crescimento, as emissões na atmosfera de CO2 podem alcançar 58 mil milhões de 

toneladas por ano em 2050. Neste contexto novas tecnologias e combustíveis menos poluentes 

devem ser adotados alternativamente a utilização dos tradicionais combustíveis de natureza 

mais nocivas ao meio-ambiente, segundo o relatório apresentado juntamente com a Agencia 

Internacional para a Energia (AIE).  

Assim o planeta caminha em direção a uma redução nas emissões de CO2 e a adoção 

do gás natural como matriz energética em detrimento da queima de carvão, óleo combustível e 

similares, tendo grande aprovação devido, principalmente, ao seu aproveitamento na produção 

de petróleo e ao benefício relativo a menor emissão de componentes prejudiciais ao meio 

ambiente. 

 A utilização do gás natural como fonte de combustível tem sido ampliada devido a 

sua grande disponibilidade das reservas nacionais provadas. Soma-se a isto o fato de uma maior 

facilidade atinente a extração, transporte e refino do mesmo no Brasil. Na última década as 

reservas de gás natural (GN) cresceram consideravelmente, especialmente após a descoberta de 

petróleo e gás nas camadas do pré-sal ao longo de nossa costa, em 2000, as reservas de gás 

natural provadas do país eram de 221.000 milhões de m³, e em 2010, elevaram-se para cerca de 

417.000 milhões de m3, de acordo com dados do Balanço Energético Nacional (MME, 2011). 

Já em 2017, de acordo com a ANP (2018), as reservas provadas de gás natural no Brasil tiveram 

um pequeno declínio, contabilizando-se aproximadamente 370.000 milhões de m3, porém este 

volume ainda pode ser considerado interessante e poderá ser acrescido, conforme a adição dos 

valores apurados nas reservas prováveis e possíveis, chegando a 610.000 milhões de m3. 

Montenegro e Pam (2000) afirmam que o mercado de gás natural no Brasil teve 

relativo aumento a partir dos anos 2000, crescendo uma média de 32% ao ano, com projeção 

de ultrapassar de 5,4% da participação energética para 9,3% em 2005.  Segundo Mendes et al 

(2015), a demanda por gás natural em 2014 chegou a 100 milhões de m3/dia, sendo necessário 

a importação deste produto para evitar o desabastecimento nacional, isto se deu principalmente 

pela nova vocação do Brasil na utilização de gás natural em sua matriz energética.  
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A partir da construção das primeiras usinas termelétricas no início dos anos 2000 e 

com a chegada das turbinas a gás para a utilização nas mesmas foi colocado em prática o Plano 

Nacional do Gás Natural (PLANGAS), elaborado em meados dos anos 1980 pelo Ministério de 

Minas e Energia (MME, 2011). Durante este período foram colocadas em funcionamento as 

usinas termoelétricas acionadas pela queima de gás natural e segundo o Mendes et al (2015), 

entre 2005 e 2014 a geração termelétrica e o setor industrial brasileiro tiveram participação 

entre 77 e 90% do consumo absoluto de gás natural. Rosa (2000) afirma que as iniciativas de 

produção de energia elétrica originaram a constituição e ampliação de rede de produção e malha 

de movimentação de gás natural, constituindo uma cadeia de produção e distribuição compostas 

de muitas etapas, sendo uma delas dentro do processo de escoamento de gás natural até o 

consumidor final e a existência, na parte intermediária, de estações de compressão (ECOMP). 

Estas estações são estrategicamente localizadas em pontos intermediários aos locais de 

distribuição e tem a finalidade de comprimir o gás natural de alta pressão (GNAP) por 

gasodutos até os consumidores, sendo formadas por um conjunto de turbo compressores 

dispostos paralelamente que possuem em geral funções e capacidades iguais, estas estações 

podem conter números variados de máquinas. 

É neste contexto que se encontra a estação de compressão estudada, esta estação 

possui um conjunto de turbinas a gás acopladas a compressores que realizam o transporte de 

gás natural de alta pressão para seus clientes, as turbinas a gás da ECOMP devem passar por 

manutenções para garantir sua operacionalidade e estas manutenções precisam ser planejadas 

para que não falte o gás demandado pelos clientes.  

Para evitar que a ECOMP tenha sua capacidade de compressão reduzida por conta 

de manutenções, impedindo que a demanda seja integralmente cumprida, é preciso um 

planejamento das manutenções, observando os intervalos e o período para a realização destas, 

isto é, quando realizar as manutenções e por quanto tempo as máquinas ficarão indisponíveis? 

Por isso é preciso que a programação das manutenções seja delineada a fim de se minimizar a 

concomitância de máquinas em manutenção e de se atender aos contratos de fornecimento de 

gás. 

1.2 TEMA  

As manutenções em sistemas onde não se pode interromper a produção, necessitam 

de um bom planejamento e execução, isto se deve ao risco de perdas na unidade de produção e 

no caso da programação de manutenção na estação de compressão, os riscos de 

desabastecimento do mercado de gás natural de alta pressão que podem gerar danos a unidade 
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e a terceiros pela interrupção do fornecimento deste produto, que é amplamente utilizado como 

insumo na produção de energia elétrica, ou então no aquecimento de fornos industriais para 

produção de bens de consumo e na utilização como combustível veicular, logo não é difícil de 

se prever quais as consequências de erros na programação da manutenção. 

O cenário que se apresenta atualmente na ECOMP estudada traz preocupações 

devido a possibilidade de falhas humanas, como não há um planejamento cientifico das 

manutenções, os funcionários desta estação determinam qual máquina que deve operar, apenas 

observando o cenário que é visualizado em horizontes diferentes, analisando os horímetros das 

turbinas e os intervalos necessários para as manutenções, estes procedimentos são requisitos 

para a programação da manutenção e devem fazer parte de todo o planejamento de manutenção. 

Porém, para um melhor plano é necessário que se realizem simulações de demandas possíveis, 

observando-se ainda as restrições operacionais da ECOMP. 

1.3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Os custos de manutenção de máquinas interferem no resultado de uma companhia, 

por isso é importante que haja controle sobre esta, de acordo com Marcorin e Lima (2003), não 

há estudo de implantação de programas de manutenção, em qualquer empresa, que pode ser 

devidamente realizado sem que se considere os custos envolvidos, para se elaborar um plano 

de manutenção existem fatores que devem ser levados em consideração, como custos com 

material e mão de obra, para Monteiro et al (2017) os custos de manutenção devem ser 

confrontados com os custos de não manutenção, ou seja, quanto se perde pela não realização 

da manutenção ou uma manutenção deficiente e quais seriam as perdas ao não se atender aos 

clientes. 

Os custos são, na verdade, os fatores mais importantes a serem verificados para se 

deliberar entre díspares programas de manutenção e assim definir o plano a ser realizado, estes 

custos enredados na manutenção e operação da ECOMP são basais para a decisão de realização, 

ou não, de todas as atividades de manutenção, como se faz necessário manter a operação das 

máquinas para o cumprimento de contratos de produção e venda de GNAP, não se pode paralisar 

todas as turbinas ao mesmo tempo para que as manutenções sejam executadas, visto que, além 

do risco de não cumprimento de contratos com os clientes, ainda haveria um enorme 

desembolso financeiro imediato, pois os valores de manutenção das turbinas são muito elevados 

e sua realização demanda tempo médio superior a 6 meses, dependendo do tipo e local das 

manutenções, podendo chegar a 12 meses para o retorno da máquina a operação. 
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Em uma ECOMP é necessário um planejamento minucioso sobre o tempo de 

operação e manutenção de máquinas e equipamentos, tendo em vista que existem limitações de 

ordem logística para realização de ambas as operações, no caso de máquinas mais complexas 

como as turbinas a gás, este planejamento pode envolver mais agentes externos a uma 

corporação e isto provoca a necessidade de um planejamento mais efetivo e com a menor 

possibilidade de falhas. Mesmo havendo erros de programação de manutenções nas turbinas da 

ECOMP, tem-se como premissa que o atendimento a demanda é imprescindível e os 

responsáveis pela unidade não consideram a possibilidade da falta de atendimento aos contatos, 

isto se deve a percepção das perdas possíveis em caso de falta de gás natural de alta pressão no 

mercado, ressalta-se que as manutenções sempre irão ocorrer, pois fazem parte do negócio, e 

ainda assim a demanda deverá ser atendida. 

De acordo com a TRANSPETRO (2017) são 19 as ECOMPs que a mesma opera no 

Brasil e ainda dados da TBG (2017) afirmam que são 15 as ECOMPs que esta possui 

responsabilidade de operação no território nacional. Para compreender o funcionamento de uma 

ECOMP é necessário admitir que as mesmas operam de acordo com a oferta de GNAP, oriundo 

de unidades de processamento e trabalham para suprir uma demanda contratada, sendo assim, 

a função da ECOMP é transportar, por gasodutos, gás natural processado e entregar nos pontos 

de entrega o volume contratado pelo cliente.  

Dentro das indústrias onde são utilizadas turbinas a gás existem algumas 

particularidades com relação á linguagens utilizadas e é natural que algumas terminologias 

sejam adaptadas para uma determinada atividade, para efeitos didáticos o termo overhaul,  

muito utilizado neste trabalho, tem como definição prática dentro deste contexto a revisão geral 

de uma turbina que incluem desmontagem e montagem e pode incluir troca de componentes, 

ensaios, medições, reparos, verificações, reformas e reaproveitamentos, inclusos ainda a 

minuciosa análises das mesmas, além de testes controlados realizados em itens que forem 

necessários. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo a construção de um modelo matemático que auxilie 

na tomada de decisão sobre quais máquinas da estação de compressão devem operar 

prioritariamente até completar o número de horas para receber manutenções, em uma empresa 

de transporte de gás natural por gasodutos, resultando na viabilização da programação de 

manutenção e operação dos turbos compressores de acordo com a demanda, tempo de operação 
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restante para seu overhaul, bem como suas restrições e limitações que podem surgir conforme 

os cenários possíveis conhecidos.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Conceituar turbinas a gás, seu funcionamento e sua aplicação. 

• Apresentar a operação da ECOMP e sua função. 

• Levantar dados de operação e manutenção das turbinas a gás da ECOMP estudada. 

• Exibir os tipos de manutenção mais utilizados na Indústria. 

• Apresentar os tipos de manutenções em turbinas a gás. 

• Descrever o problema da programação da manutenção existente na ECOMP. 

• Apresentar pesquisas sobre manutenções em máquinas que operam em paralelo. 

• Identificar trabalhos onde são analisados sistemas de produção paralelos. 

• Identificar técnicas para solucionar o problema da manutenção e operação em máquinas 

paralelas. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

A implementação de um sistema para dar apoio a tomada de decisões sobre a escolha 

de que máquina deverá entrar em operação quando houver demanda se faz necessário e 

importante para minimizar os custos de manutenção, além da perda de capacidade de produção. 

As tomadas de decisões se não realizadas da maneira eficiente podem gerar perdas que não 

podem ser reparadas, de acordo com Belfiore e Fávero (2012) a tomada de decisões é um 

processo de alta complexidade e envolve diversos fatores internos e externos que tem ligações 

com a organização. Em diversas áreas da indústria se necessita de um planejamento para 

realização das mais distintas atividades, com o auxílio de critérios admitidos e baseado nas 

restrições do problema abordado se torna possível a melhoria dos processos que se procura 

aprimorar.  

O alcance do objeto do resultado deste estudo é amplo na indústria e pode gerar um 

ganho de confiabilidade de operações de máquinas em outros setores que não apenas a área de 

turbinas, existem alguns sistemas genéricos a venda no mercado e com alguma flexibilidade de 

adaptação, porém alguns requisitos ainda não foram preenchidos, como os gasodutos que não 

operam de maneira linear, ou seja, há variação de vazão de demanda constantemente, de acordo 

com diversos fatores como necessidade de abastecimento de consumidores, redução de 

consumo, indisponibilidade de máquinas para compressão. Por fim há a expectativa que haja 
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uma aplicabilidade prática deste estudo em inúmeros processos que apresentem 

comportamentos, necessidades e restrições semelhantes. 

1.6 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA  

A pesquisa está concentrada em tornar solucionáveis os problemas de programação 

de manutenção em turbinas a gás em uma estação de compressão, minimizando os reflexos 

desta programação na operação das mesmas com o objetivo de se evitar falhas pelo não 

atendimento da demanda de gás natural de alta pressão contratada pelos clientes. 

O problema estudado envolve diretamente as manutenções preventivas em turbinas 

a gás, estas máquinas térmicas operam em ciclo Brayton e possuem programas de manutenções 

que as deixam indisponíveis por períodos variados, de acordo com a intervenção, gerando 

redução de capacidade de compressão da ECOMP. 

 A ECOMP pode comprimir até 27 M m³/dia e cada turbina indisponível reduz 4,5 

milhões de m3/dia de capacidade, sendo que o mínimo necessário para se atender a demanda da 

unidade, de acordo com os dados históricos levantados, é de três máquinas em operação, 

podendo ser aumentado para quatro máquinas se a demanda for superior a 18 milhões de m3/dia. 

As manutenções das turbinas a gás da ECOMP são o gargalo da estação de 

compressão, estas manutenções são necessárias para minimizar o volume e a gravidade de 

quebras das máquinas e ainda maximizar a disponibilidade de compressão, para atendimento 

da demanda de gás contratada pelos seus clientes. 

1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação apresentada se estrutura em um formato de coletânea de artigos 

científicos. Assim, cada um destes artigos expõe, de maneiras independentes, os conteúdos 

principais de uma publicação científica padrão, tais como resumo, introdução completa 

(abrangendo contextualização, problemática e objetivos), revisão de literatura, metodologia, 

resultados e discussão, assim como conclusão e as devidas referências bibliográficas. 

Os artigos presentes neste trabalho foram elaborados separadamente e em momentos 

diferentes, todos foram submetidos a eventos renomados de pesquisa acadêmica, sendo que o 

artigo mais importante, que expressa o modelo matemático onde se propõe uma solução ao 

problema central da dissertação, foi apresentado em 2018 em uma conferência internacional de 

pesquisa operacional e os demais estão em fase de aprovação dos respectivos eventos 

participantes.  
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O Capítulo 1 constitui a introdução geral, onde o assunto da dissertação é 

contextualizado, os objetivos são apresentados, as justificativas da pesquisa são explicitadas e 

o problema é delimitado. 

O Capítulo 2 é referente à metodologia, onde a atual pesquisa é classificada segundo 

literatura e as técnicas de pesquisa utilizadas. 

O Capítulo 3 apresenta as etapas da pesquisa, são explicitados e delineados o 

ambiente da mesma, juntamente com uma breve apresentação básica sobre turbinas a gás. 

O Capítulo 4 se refere ao Artigo 1, onde é realizada a revisão de literatura no 

principal tema da pesquisa: operação e manutenção de turbinas a gás no setor de óleo e gás. 

Este capítulo constitui integralmente a descrição do problema enfrentado na dissertação e se 

encontra em fase de aprovação no evento ao qual foi submetido. 

O Capítulo 5 é referente ao Artigo 2, que contém um estudo bibliométrico onde se 

pesquisa o estado da arte dos sistemas de operação e manutenção de máquinas que podem 

operar de maneira paralela, apresentando-se as técnicas utilizadas na literatura e os enfoques 

dos autores. Neste capítulo está descrito todo o referencial teórico da dissertação, onde é 

possível identificar o que os autores têm pesquisado, as áreas de atuação das pesquisas e as 

técnicas que fazem uso para as soluções proposta por eles, este artigo apresenta ainda entre os 

demais, o único artigo brasileiro que trata de paralelismo de turbinas a gás no setor de petróleo, 

este artigo é o mesmo que foi elaborado pelo autor desta dissertação. Como o artigo 1, este 

artigo também se encontra em fase de aprovação no simpósio ao qual foi submetido. 

O Capítulo 6 é referente ao Artigo 3, onde é apresentada uma proposta de modelo 

matemático para programação de operação de turbinas a gás em unidades de transporte de gás 

natural, esta é a versão estendida do artigo publicado pelo ator em 2018, que apresenta uma 

alternativa para solucionar os problemas de programação da manutenção na ECOMP, este artigo 

apresenta simulações capazes de definir qual máquina está em manutenção e qual o tipo da 

mesma em um período futuro e que máquinas podem operar de acordo com o volume de gás a 

ser demandado. 

O Capítulo 7 apresenta algumas breves considerações finais do pesquisador, 

averiguando se a pesquisa foi capaz de atingir o objetivo proposto pelo mesmo. 

As referências bibliográficas estão inseridas na parte final do trabalho. 
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2 METODOLOGIA 

O objetivo deste capítulo é apresentar a classificação da pesquisa de acordo com a 

descrição da literatura, bem como detalhar as fases da aplicação do método científico utilizado 

nesta dissertação. 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Segundo Gil (2002), as pesquisas são classificadas de acordo com a natureza, 

abordagem do problema, quanto aos objetivos e aos procedimentos. 

A pesquisa classificada quanto a sua natureza pode ser uma pesquisa básica ou 

aplicada, esta última visa gerar conhecimentos para serem aplicados em um problema 

conhecido e é neste sentido que será baseado o presente trabalho, que versará sobre a realização 

de um modelo que deverá escolher, mediante critérios, o turbo-compressor que deverá operar. 

Em relação a abordagem a pesquisa pode ser quantitativa e qualitativa, como este 

trabalho se propõe a relacionar matematicamente a escolha de máquina a operar por meio de 

levantamentos de dados e converte-los em números, pesquisa quantitativa se mostra adequada 

a esta abordagem. 

De acordo com Gil (2002), em relação aos objetivos as pesquisas podem ser 

classificada como exploratórias, descritivas e explicativas, estas são definidas da seguinte forma: 

pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar uma maior familiarização com o 

problema, objetivando principalmente  torná-lo mais explícito ou a constituir proposições, 

pesquisas descritivas possuem como objetivo principal a exposição dos atributos de 

determinada população ou fenômeno ou, então, a declaração de relações entre variáveis e 

explicativas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o afirmação de relações entre as variáveis. Este trabalho se utilizará 

de pesquisa exploratória seguindo os métodos de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

Marconi e Lakatos (2003) definem, a pesquisa bibliográfica é o levantamento de 

toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa 

escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o 

material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas 

pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro 

passo de toda a pesquisa científica. Segundo Yin (2005) “o estudo de caso é uma inquirição 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo (o caso) em profundidade e em seu 
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contexto de mundo real especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

puderem não ser claramente evidentes”. 

Pelo exposto, a presente pesquisa a ser apresentada tem natureza empírica e 

quantitativa, pois a partir das suposições que se apresentam é possível realizar um estudo para 

a aplicação de um modelo teórico onde seja possível analisar cenários e escolher a ordem de 

operação das máquinas na referida estação de compressão. 

2.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE ANÁLISE 

Para realização da presente pesquisa, inicialmente se observou o local onde se 

encontra a ECOMP estudada, foi realizada uma pesquisa detalhada das funções e características 

das máquinas existentes na estação de compressão, ao condensar estes dados, foram colhidas 

informações de operação e manutenção das máquinas e assim foi possível considerar que 

resultados deveriam ser perseguidos. 

Em seguida, foi realizada uma profunda pesquisa bibliométrica com o objetivo de 

se localizar produções científicas que possuíam todo ou ao menos parte de estudos voltados 

para a programação da manutenção e operação de máquinas que operam em paralelo e assim 

dar início a formulação de questões e soluções. 

Após identificar soluções para a resolução do problema, optou-se por construir um 

modelo matemático que pode trazer resultados satisfatórios, para construção do modelo foi 

necessário   determinar os parâmetros e variáveis de decisão, bem como identificar as restrições 

do sistema e assim realizar as simulações computacionais necessárias. 

Após a conclusão das simulações os resultados foram analisados e criticados, o 

objetivo é localizar erros de parâmetros e falhas na simulação causadas por alguma incorreção 

de dados e alguns ajustes foram realizados para se encontrar melhores resultados. 

Finalmente, de posse dos resultados finais, foi observado a possível implantação do 

modelo na ECOMP e verificou-se a viabilidade da mesma, atingindo o objetivo de programar 

as operações e manutenções dos turbo compressores que lá coexistem, foi sugerido um trabalho 

futuro e as conclusões da dissertação confrontadas com os objetivos e suposições apresentadas 

na introdução. As referências bibliográficas foram expostas para que se dê crédito aos nobres 

autores que forneceram subsídios para a fundamentação teórica desta relevante pesquisa. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 O GÁS NATURAL 

“Gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em 

estado gasoso nas condições atmosféricas normais” (ANP, 2017). Ainda de acordo com ANP 

(2017), o gás natural é basicamente miscigenado pelos hidrocarbonetos metano (CH4), com 

conteúdo superiores a 70%, seguida de etano (C2H6) e, em menores magnitudes, o propano 

(C3H8), usualmente com teores abaixo de 2%. 

O gás natural pode ser encontrado em acumulações de duas maneiras, conforme 

mostrado na Figura 1, de acordo com Vieira et al (2005), considera-se gás natural associado ao 

petróleo (GA), quando o gás natural está em um reservatório com predominância do petróleo 

na exploração da jazida,  e este gás é separado por unidades de tratamento durante o processo 

de produção, passando a ser considerado um coproduto do reservatório, enquanto que o gás não 

associado é obtido em vastas quantidades diretamente do reservatório, ou seja, sendo pequena 

a parcela de produção de petróleo. 

 

 
Figura 1 - Extração de gás associado e não associado. Fonte: Vieira et al (2005). 

3.2 O SISTEMA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL 

Por se tratar de uma indústria de rede, o gás natural necessita de diversas atividades 

distintas do ponto de vista físico, onde os seus processos são interconectados para que possam 

ser efetuadas suas operações, “entenda-se desde logo pela expressão “indústrias de rede”, o 

conjunto das indústrias dependente da implantação de malhas (ou redes, ou ainda grids) para o 
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transporte e distribuição ao consumidor dos seus respetivos produtos” (DIAS e RODRIGUES, 

1997). O gás natural após sua extração e tratamento primário em um campo de produção, é 

comprimido por dutos até uma refinaria e após processado na mesma, segue para uma estação 

de compressão, a conhecida ECOMP, nesta unidade há uma nova compressão do GN, para os 

consumidores, que podem ser de pequeno ou grande porte, residencial, comercial ou industrial. 

3.3 ELEMENTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL 

Para que seja distribuído aos consumidores finais, o gás natural deve passar por uma 

série de equipamentos e assim ser conduzido ao seu destino, para isto há a cadeia de distribuição 

e transporte do gás natural, a mesma se inicia em uma unidade de produção e após sua extração 

e tratamento primário é comprimido por compressores de alta vazão e conduzido por gasodutos 

até uma refinaria, esta refinaria recebe o gás natural nas fases líquida e gasosa, isso se dá devido 

as baixas temperaturas no fundo do oceano que trocam calor com o duto e liquefaz parcialmente 

o gás natural, ao receber estes produtos, a refinaria os separam por gravidade em coletores e os 

processam de maneira diferente para se obter subprodutos, os líquido em unidades de 

processamento de gás natural (UPCGN) e o gás em unidades de recuperação de líquidos (URL). 

Após este processamento o gás natural é comprimido em baixa pressão para uma ECOMP, onde 

a mesma recomprime com o uso de turbo compressores por gasodutos para o mercado 

consumidor. A Figura 2 representa os equipamentos pelo caminho do gás natural. 
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Figura 2 - Caminho do gás natural. Fonte: Adaptado de TRANSPETRO (2017). 

3.4 TURBINAS A GÁS 

As turbinas a gás estão presentes em diversas áreas da indústria e principalmente na 

aeronáutica, dentre os fabricantes que detêm tecnologia para sua produção, alguns se  

especializam em produzir turbinas com relação a sua potência ocupando um segmento 

especifico e segundo Carvalho (2006), existem dois tipos principais de turbinas a gás industriais 

que são as turbinas aero derivadas, estas basicamente surgiram da adaptação das turbinas 

aeronáuticas, outro tipo de turbina a gás são as turbinas do tipo heavy- duty, estas são 

especialmente projetadas e construídas para serem aplicadas na indústria, segundo Carneiro et 

al (2005), as turbinas heavy-duty são máquinas projetadas totalmente para a utilização nas 

indústrias, e por isso, essas turbinas oferecem maior robustez e extensa faixa de potência, já as 

turbinas aeroderivadas ou aeroderivativas são equipamentos projetados inicialmente para o uso 

aeronáutico, porém, essas turbinas podem ser convertidas para serem empregadas na geração 

de energia elétrica. 

Turbina a gás é denominada por esta nomenclatura, não devido a utilização de 

combustível gasoso e sim pelo fluido motriz que realiza o movimento das suas partes rotativas, 

“a turbina a gás é uma máquina térmica na qual se aproveita diretamente a energia liberada na 

combustão, armazenada nos gases produzidos que se expandem, de forma parecida que o vapor 

nas turbinas a vapor, sobre as palhetas móveis de um rotor. ” (RAMOS e SILVA, 2009), assim 

a definição convergente entre os especialistas sobre uma turbina a gás é: 

A turbina a gás (TG) é definida como sendo uma máquina térmica, onde a energia 
potencial termodinâmica contida nos gases quentes provenientes de uma combustão 
é convertida em trabalho mecânico ou utilizada para propulsão. Desta forma, as 
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turbinas a gás são máquinas tecnicamente muito complexas, com inúmeras partes 
móveis e sofisticados sistemas de lubrificação e controle eletrônico visando 
basicamente à conversão da energia contida no combustível em potência de eixo. 
(ANDRADE, 2014). 

Segundo Bathie (1996), uma turbina a gás é, de maneira simplificada um motor 

projetado para converter a energia de um combustível em uma forma de energia útil, como a 

força mecânica ou a impulso de um jato de alta velocidade. 

“Durante as décadas de 1970 e 1980, foi no aproveitamento do gás natural que se 

verificou a inovação tecnológica mais importante – a partir de turbinas de aviões (turbinas aero 

derivadas), foram concebidas as atuais turbinas a gás destinadas à geração de eletricidade. ” 

(ANP, 2017).   

3.5 ELEMENTOS DA TURBINA A GÁS 

Uma turbina a gás é composta basicamente de uma seção de gerador de gás e uma 

seção de conversão de energia. A seção do gerador de gás consiste em um compressor, uma 

câmara de combustão e uma turbina geradora de gás (GG) que é representado na Figura 3, nesta 

seção o ar atmosférico é comprimido pelo compressor, localizado na sucção da turbina, até a 

câmara de combustão e nesta câmara, se mistura com o combustível injetado e será ignitado 

produzindo gases super aquecidos, que ao passarem pelas paletas acopladas ao eixo principal 

da GG em sentido ao duto de exaustão, realizarão o giro deste eixo, produzindo energia 

mecânica e por consequência girando ainda mais o compressor da sucção acoplado ao seu eixo, 

mantendo o movimento de rotação da turbina a gás. 

 
Figura 3 - Representação básica de uma turbina a gás. Fonte: Bathie (1996). 

3.5.1 Ciclo de Brayton 

Assim como os motores a Diesel operam no ciclo diesel e os motores a álcool e 

gasolina operam em ciclo Otto, as turbinas a gás operam em seu ciclo específico chamado ciclo 

de Brayton, a definição deste ciclo pode ser dada pela seguinte expressão: 
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O ciclo-padrão de Brayton é um ciclo termodinâmico que consiste em dois processos 
de pressão constante, intercalados por dois processos de entropia constante. 
Primeiramente, o ar em condição ambiente passa pelo compressor, onde ocorre uma 
compressão adiabática e isentrópica, com aumento da temperatura e consequente 
aumento de entalpia. O ar depois de comprimido é direcionado às câmaras, onde 
mistura-se com o combustível possibilitando a queima e o aquecimento, à pressão 
constante. Ao sair da câmara de combustão, os gases, à alta pressão e temperatura, se 
expandem conforme passam pela turbina, idealmente sem variação de entropia. 
(NHABIU, 2014). 

As definições explicitadas nesta seção possuem relevância para o entendimento das 

terminologias empregadas e aplicações de turbinas a gás na indústria, bem como a inserção 

destas no presente trabalho, a Figura 4 apresenta o ciclo ideal de Brayton. 

 
Figura 4 - Ciclo ideal de Brayton. Fonte: Adaptado de Franklin (2013). 
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4 ARTIGO 1 - ANÁLISE DO PROBLEMA DE 
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO DE TURBINAS A 
GÁS: ESTUDO NO SETOR DE ÓLEO E GÁS 

Resumo 

Este artigo descreve a situação da operação e manutenção de um conjunto de turbinas a gás 
existentes em um terminal de compressão, observando como as mesmas operam e se revezam 
para realização de suas manutenções, para execução do trabalho, foram realizadas visitas ao 
referido terminal e a uma oficina de turbomáquinas para conhecer a estrutura da mesma e 
acompanhar a realização de manutenções que nesta ocorrem, foi abordado os tipos de 
manutenções mais difundidos na literatura e a sua aplicação nas oficinas de manutenção em 
turbinas a gás, foi analisada a situação das manutenções de turbinas a gás da ECOMP e a 
dificuldade de se realizar reparos em turbinas no Brasil, levantou-se também a sistemática 
utilizada para definir quais máquinas devem operar para realização de compressão de gás 
natural neste terminal, destacando-se as consequências decorrentes das decisões sem um 
planejamento adequado. Verificou-se que o Brasil não possui uma boa estrutura para realização 
de determinados serviços de manutenção em turbinas a gás e que existe a necessidade de 
realizar reparos internacionais, prejudicando assim as empresas que possuem estas máquinas e 
impondo as mesmas a pagarem por serviços caros e demorados. 

Palavras chave: manutenção de turbinas; oficina de turbomáquinas; compressão de gás natural 

4.1 INTRODUÇÃO 

Após a descoberta das gigantescas acumulações no Brasil na camada pré-sal em 

2007, o Brasil passou a figurar no mapa mundial do petróleo mundial como uma promissora 

nação na produção deste mineral, aumentando significativamente as reservas mundiais, com 

esta descoberta foi necessário a construção e aquisição de novas estruturas e  equipamentos, 

além de desenvolvimento de novas tecnologias para operar as unidades construídas para 

explorar e processar o petróleo e gás produzidos por estas acumulações. Segundo a ANP (2018) 

a produção média de barris de óleo equivalente diária (boe/d) em 2017 ficou em cerca de 3,3 

milhões, colocando o Brasil, neste ano, entre os 10 maiores produtores do planeta. 

Neste cenário, a engenharia de manutenção que atua nesta área, continua a 

desenvolver estudos e aplicações de métodos de manutenção na indústria do petróleo e gás, é 

de conhecimento dos trabalhadores desta área que sem a devida manutenção nos equipamentos, 

que operam durante longos períodos e em condições severas e com produtos nocivos, não seria 

possível continuar as operações de maneira sustentável e segura, gerando impactos negativos 

nos resultados operacionais, financeiros e de segurança coletivo e pessoal. 

Nas manutenções em equipamentos utilizados na cadeia do petróleo e gás é vital 

para o negócio um planejamento minucioso, a fim de se evitar perdas de qualquer natureza. 

Antes da realização de qualquer manutenção deve-se levar em consideração que uma instalação 

petrolífera é acompanhada de muitos riscos e por se tratar de uma indústria de rede, toda ela 
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deve estar preparada para que as manutenções que vierem a gerar interferências na mesma 

tenham o macrocontrole dos resultados que possam gerar, minimizado falhas e 

desabastecimento. 

Atualmente, o setor de petróleo e gás no Brasil está passando por uma transformação 

ativa devido à dinâmica crescente da indústria local e global, tendo como marco histórico 

dezembro de 2017, onde pela primeira vez a produção no pré-sal foi responsável por mais da 

metade da produção brasileira de petróleo, e que desde então sua participação tem aumentado, 

alcançando 54,4% em abril de 2018, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP, 

2018).  

Neste cenário promissor, uma das estratégias que as empresas estão adotando para 

enfrentar os desafios do setor é de alinhar os investimentos às necessidades fundamentais da 

indústria, que no contexto atual são variáveis relativas à eficiência. Assim, do ponto de vista de 

um sistema produtivo a eficiência é literalmente fazer mais com menos, ou seja, produzir mais 

com menos consumo de energia, com menos paradas, com menos intervenções de manutenção, 

com maior capacidade de produção.  

Para o SEBRAE (2017), a eficiência operacional de um campo de petróleo é medida 

pela fração produzida em relação ao potencial de produção do campo. Assim, para as operadoras 

de Exploração & Produção, significa que quanto menos intervenções de manutenção por 

paradas não previstas, ou quanto melhor for a otimização das paradas programadas em uma 

unidade de produção, melhor será a capacidade de produção e desempenho econômico 

(SEBRAE, 2017).  

No contexto da manutenção, os equipamentos aplicados ao setor de óleo e gás são 

inúmeros e cada um deles tem funções específicas para a realização das atividades. Dentre estes 

equipamentos destacam-se as turbinas a gás, que são equipamentos complexos e altamente 

tecnológicos utilizados em diversos setores da indústria. Segundo Wall, Lee e Frost (2006), 

devido a sua versatilidade de aplicações, as turbinas a gás são amplamente utilizadas no 

ambiente offshore para uma variedade de propósitos que incluem geração de energia, 

compressão, bombeamento e injeção de água. Além disso, as turbinas apresentam também um 

alto rendimento, melhor relação peso por potência e baixo consumo de combustível em relação 

aos motores comuns, estes fatores podem significar a viabilidade ou não de um projeto de 

exploração, produção, transporte e transferência de óleo e gás. 

As turbinas a gás, como todas as máquinas rotativas, possuem ciclos de manutenções 

que são baseados maiormente em seu tempo de operação, onde ao se atingir os valores 

temporais indicados para a sua manutenção, estas devem ser desligadas e submetidas a revisões. 
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Estas manutenções possuem muita relevância para a continuidade da vida destas máquinas e as 

mesmas não podem ser ignoradas, sob pena de prejuízos irreparáveis e aumento dos custos 

relacionados as atividades da empresa. 

É importante ressaltar que, os custos relacionados às manutenções nas empresas são 

geralmente considerados como um peso ou um mal necessário ao processo, o que pode trazer 

maus resultados para a organização ao considerar que seus equipamentos são inquebráveis de 

forma a extrair toda a produção de suas máquinas, adiando ou não planejando corretamente 

suas manutenções, o que pode causar um prejuízo superior ao custo de uma manutenção bem 

planejada e executada. Marcorin e Lima (2003) defendem que a política de manutenções das 

empresas deve levar em consideração as questões como a importância do equipamento para o 

processo, custo de reposição, consequências da falha do equipamento para o processo e como 

a manutenção pode interferir na produtividade da empresa, portanto a manutenção deve ser 

considerada parte do negócio e não um acessório dispensável, esta visão quando aplicada 

integralmente, pode transformar prejuízos em lucratividade. 

Diante do exposto anteriormente, é importante esclarecer a situação da manutenção 

em turbinas a gás no setor de óleo e gás, como são equipamentos de alto custo de aquisição e 

maior ainda para sua manutenção ao longo de sua vida, existe grande preocupação nas suas 

intervenções e em muitos casos acontecem falhas na programação da manutenção, os motivos 

são geralmente ligados ao processo do proprietário das máquinas, como os fabricantes já 

possuem planos de manutenções determinados para cada período de operação, que contém 

todas as recomendações de inspeções, substituições e reparos de componentes, fica a cargo dos 

operadores das máquinas a adequação destas manutenções ao seu processo e a minimização dos 

seus efeitos a sua cadeia produtiva. Invariavelmente ocorrem adiamentos destas manutenções 

devido a diversas problemáticas, como a necessidade de se manter as máquinas em operação 

enquanto sua reserva está impedida de operar ou não existe máquina reserva, necessidades 

operacionais inadiáveis, falta de pessoal para realizar manutenção, falhas na programação 

logística, entre outras. Caso ocorram atrasos que impeçam o desligamento de uma ou mais 

máquinas para sua manutenção, consequentemente  ocorrerá um aumento de suas horas de 

operação sem a devida manutenção, neste caso não há qualquer garantia que a máquina não 

apresente um problema súbito, impedindo seu funcionamento por um período desconhecido, 

além de gerar custos ainda mais elevados de manutenção, multas contratuais pela sua ausência 

no sistema e riscos à segurança da unidade, este é o grande problema de uma falta ou falha no 

planejamento e pode inviabilizar completamente algumas atividades de empresas que fazem 

uso destas máquinas. 
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4.2 TURBINAS A GÁS NO SETOR DE ÓLEO E GÁS  

As turbinas a gás têm uma ampla utilização na indústria e para a geração de energia 

elétrica é necessário acoplar um gerador a mesma, produzindo-se energia elétrica oriunda da 

transformação térmica em energia mecânica. Para comprimir gás ou bombear líquidos, são 

utilizados compressores ou bombas juntamente a turbina. As turbinas a gás podem ser 

classificadas de acordo com sua aplicação, sendo dividas em aeronáuticas, aero derivadas, 

industrial porte leve e industrial porte pesado, estas três ultimas são os tipos aplicados na 

industrias em larga escala e cada uma delas apresentam diferentes comportamentos. 

Uma turbina a gás é dividida em três seções: compressor, câmara de combustão e 

turbina geradora de gás, como mostra a Figura 5 estas máquinas são muito complexas e 

possuem monitoramento constante de pressão, temperatura e vazão, por ter uma instrumentação 

muito aprimorada, seu modo de operação tem que ser feito por profissionais altamente 

qualificados para que estejam prontos a agir no sentido de protegê-la de um desgaste prematuro, 

deve-se levar em consideração que a metalurgia de seus materiais internos é muito tecnológica 

e por chegar a altas temperaturas na sua câmara de combustão, as revisões e devem ser 

rigorosamente respeitadas e seu plano de manutenção precisa estar em dia, portanto é muito 

importante que haja uma operação cuidadosa e manutenção rigorosa. 

 
Figura 5 - Seções da turbina a gás. Fonte: Autor (2018). 

As turbinas a gás são máquinas  muito tecnológicas e devido ao seu alto custo de 

produção, poucos países possuem tecnologia para o desenvolvimento por completo destas, a 

Tabela 1 apresenta os maiores fabricantes mundiais destas máquinas, baseado em pesquisas 

para este trabalho, estas máquinas também são bem versáteis e podem ser aplicadas em diversas 

áreas desempenhando funções de geração de energia elétrica em plataformas continentais ou 

em lugares que não possuam energia elétrica disponível, compressão de gases para injeção em 

poços de petróleo ou em gasodutos para enviar a unidades de tratamento de gás natural (UTGN), 
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podem ser utilizadas em bombeio de líquido para envio de petróleo e líquido de gás natural 

(LGN) para uma UTGN. 

Tabela 1 - Principais fabricantes de turbinas a gás. 

FABRICANTE PAÍS 
Siemens Alemanha 
Alston 

França 
Sneca 

Nuovo Pignone Itália 
Rolls Royce Inglaterra 
Npo Saturn Rússia 

General Electric 
Estados unidos 

Solar 

Pratt Whitney Canadá 

Mitsubishi 
Japão 

Kawasaki 
Fonte: Elaboração do autor (2018). 

Esse restrito grupo de desenvolvedores atua continuamente no desenvolvimento de 

sistemas, melhorias e evolução na fabricação de turbinas a gás, tendo em vista que, estas 

máquinas são ainda uma tecnologia em processo contínuo de modernização e evolução de 

complexidade expressiva, seus projetos vêm sendo constantemente redefinidos à medida que é 

buscado alcançar níveis mais altos de eficiência. É interessante, portanto, ter uma parceria 

formada entre o desenvolvedor e a indústria que utilizará esta tecnologia para possibilitar uma 

modernização constante dos seus equipamentos. 

4.2.1 A Instalação Pesquisada 

Para realizar este trabalho, foi realizada uma pesquisa de campo em uma empresa de 

petróleo de gás natural localizada em todo o território nacional, e algumas visitas a sua oficina 

de turbomáquinas, a partir dos estudos realizados nestas unidades pode-se determinar como são 

realizadas suas programações de manutenções. A empresa analisada possui cerca de 350 

turbinas de diversos fabricantes, distribuídas em plataformas marítimas, navios, terminais de 

armazenagem e transferência e também refinarias por todo o mundo, a unidade operacional 

visitada foi um de seus terminais que operam seis turbo compressores dispostos paralelamente 

para o envio de gás natural a seus clientes por meio de gasodutos. 

A estação foi projetada para possuir redundância de máquinas, para o caso de 

eventuais falhas em alguma máquina, aumento de demanda ou realização de manutenções, a 

figura 6 apresenta o esquema da instalação em tela. 
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Figura 6 - Disposição das máquinas da ECOMP. Fonte: Autor (2018). 

4.2.2 A Operação das Turbinas da Estação 

Para realizar as atividades e cumprir seus contratos de fornecimento de gás natural, 

a ECOMP necessita de ao menos três máquinas disponíveis a operar ao mesmo tempo e assim 

estará cumprindo sua função, caso a demanda aumente, se faz necessário a utilização de mais 

uma turbina em operação, para que não haja falha no fornecimento do produto durante a 

manutenção de uma ou mais máquinas, existe a  necessidades da  existência de no mínimo duas 

turbinas na condição reserva para suprir a demanda contratada pelos clientes e considerar o a 

retirada concomitantemente de duas máquinas para manutenções, esta necessidade visa o 

atendimento ao plano de manutenção das máquinas, que leva em consideração fatores logísticos.  

A ECOMP possui capacidade de compressão total de até 27Mm³/dia de gás natural 

de alta pressão, como o valor máximo contratual de fornecimento do terminal pode chegar por 

curtos períodos a aproximadamente 18Mm³/dia, é possível, em teoria, alcançar este número 

com apenas quatro máquinas, porém caso alguma das seis máquinas sofra uma falha ou precise 

ser parada para realizar uma manutenção de qualquer natureza, terá de ser utilizada uma 

máquina reserva, esgotando-se as possibilidades de suprimento máximo de gás natural por mais 

de um evento na ECOMP e é por este motivo que todas as manutenções nesta estação devem 

ser bem planejadas e executadas, com especial atenção aos prazos. 



36 

 

4.2.3 O Planejamento da Manutenção 

De acordo com o fabricante a cada semestre (4.000h de operação), a máquina deve 

passar por uma revisão, a manutenção semestral enfatiza verificações dos sistemas de proteção 

e assegura o rendimento ideal do equipamento e independentemente das horas de operação é 

necessário realizar esta revisão, existe também a necessidade de manutenção anual (8.000h), 

esta manutenção envolve a desmontagem dos componentes dos seus subsistemas para inspeção, 

os problemas encontrados em inspeções anteriores devem ser corrigidos nesta manutenção. As 

revisões ocorrem até que cada máquina atinja 32.000h, neste momento a máquina deve ser 

desligada, retirada de operação e imediatamente enviada para a sua maior manutenção, o 

overhaul, esta manutenção é a mais completa e além de se executar as atividades das 

manutenções menores ainda realiza troca das peças que ficam próximas a sua câmara de 

combustão e sofrem maiores desgastes. O overhaul destas máquinas são em quase sua 

totalidade realizada em outros países e por este motivo a saída e o retorno podem sofrer atrasos 

de ordem logística, para que não haja mais de duas máquinas em manutenção ao mesmo tempo 

é preciso um bom planejamento da manutenção e deve-se levar em consideração que o atraso 

de retorno das mesmas é um dos componentes da equação. De acordo com os programadores 

de manutenção da ECOMP, é necessário aguardar, entre saída e retorno de uma máquina, um 

ano até que a mesma esteja operando novamente no caso de overhaul, este número é utilizado 

como segurança para que não se perca mais de duas máquinas por longos períodos sem 

possibilidade de operar. 

4.3 A MANUTENÇÃO DAS TURBINAS A GÁS 

Nesta seção serão apresentados os tipos de manutenções mais abordadas na indústria 

e como são aplicadas em turbinas a gás, além das definições destas de acordo com a literatura, 

serão explanadas as manutenções recomendadas pelo fabricante de uma determinada marca e 

modelo, indicações estas que se aproximam de todas as máquinas independentemente do 

fabricante, com pequenas alterações. 

4.3.1 Definição dos Principais Tipos de Manutenção 

A gestão correta da manutenção pode representar ganhos de produção e retorno 

financeiro aumentado em empresas, por isso é importante que se compreenda, de acordo com 

a literatura, o que é a manutenção, segundo Viana (2002), a manutenção é definida como a 

combinação de ações técnicas e administrativas, contendo ainda as ações de supervisão, 

destinadas a manter ou recolocar um componente em um estado no qual possa cumprir uma 
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função requerida, enquanto Gusmão (2001) define manutenção como a soma de atividades que 

visam garantir, ao custo mínimo, a disponibilidade do equipamento ao seu máximo para que o 

mesmo realize sua atividade fim, em seu máximo de capacidade, sempre prevenindo falhas e 

eliminando as causas da baixa performance dos equipamentos. Considerando estas definições, 

é possível afirmar que a gestão da manutenção utiliza-se destes requisitos e adiciona fatores 

financeiros que podem colaborar aos resultados, caso sejam aplicados os métodos da engenharia 

de manutenção. A partir da definição de manutenção, podemos entender que a função da 

manutenção é o simples ato de manter algo funcionando de acordo com a sua finalidade. 

De acordo com Nascif e Pinto (2009) os tipos de manutenções conhecidas e as suas 

definições podem ser classificadas como manutenção corretiva não planejada, manutenção 

corretiva planejada, manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção detectiva e 

engenharia de manutenção. 

Na Manutenção corretiva e não planejada, ocorre a perda da função do equipamento, 

não há muito planejamento para realização desta manutenção e os custos com esta é o mais 

elevado em relação as demais. 

 A Manutenção corretiva planejada é a manutenção que ocorre após a quebra do 

equipamento, mesmo que aparentemente possa parecer danosa esta manutenção, ainda assim 

há um planejamento que leva em consideração que a máquina poderá quebrar e parar o processo, 

mesmo assim há um plano de manutenção que visa a troca ou seu reparo rapidamente, o 

importante desta manutenção é garantir que mesmo após a falha, não haverá outros danos 

adjacentes a ela. 

Manutenção preventiva é a manutenção que visa reduzir ou até evitar a falha ou a 

redução nas funções desempenhadas pelo equipamento, sempre se baseando na elaboração 

anterior de um plano de manutenção, observando os intervalos de tempo de operação. A 

intenção da manutenção preventiva é prevenir falhas, observando fatores como a 

impossibilidade de uma manutenção preditiva, necessidade de se manter a segurança pessoal e 

das instalações onde está localizado o equipamento, urgências ou emergências de qualquer 

natureza ou em caso de sistemas de alta complexidade e processos contínuos. 

 A Manutenção preditiva ocorre quando o equipamento é utilizado até o seu máximo 

operacional, é realizada de acordo com o acompanhamento de parâmetros do equipamento, esta 

manutenção apenas é assim chamada porque mantem o equipamento em operação e não realiza 

intervenção no mesmo,  também é conhecida como manutenção baseada em condição (MBC), 

ela apenas prediz quando é o momento de realização de manutenção corretiva planejada, 

fornecendo subsídios para a tomada de decisão de acordo com as variáveis monitoradas. Devido 
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à baixa intervenção nos equipamentos que são monitorados, esta manutenção retorna resultados 

superiores relacionados a operação e custos de manutenção.  

 A Manutenção detectiva, ficou conhecida a partir dos anos 90 e tem a função de 

detectar falhas ocultas em equipamentos. A manutenção detectiva é amplamente aplicada em 

sistemas monitorados em tempo real por computadores, nesta manutenção os especialistas 

verificam os sistemas sem que seja necessário retirá-los de operação e ainda podem ser 

corrigidos com eles em operação. 

Engenharia de manutenção é a aplicação da engenharia em favor da redução de 

quebras de equipamentos, neste caso existe uma investigação de melhores práticas e padrões de 

manutenção do equipamento e não apenas o ato de se consertar componentes continuamente. 

Na pratica a engenharia de manutenção é aquisição de dados de manutenção, investigação de 

dados e a proposição de melhorias, gerando confiabilidade e aumentando o tempo de 

funcionamento de um equipamento. 

4.3.2 A Manutenção em Turbinas a Gás 

Em todo o planeta, existem diversos fabricantes de turbinas a gás e cada um possui 

seu método de manutenções, como o tempo entre revisões, itens verificáveis, metodologia e 

tantos outros, devido a essas diferenças não é possível citar todas as características de 

manutenção de cada marca e modelo, para explicar os tipos de manutenções, consideraremos 

as turbinas fabricadas por uma subsidiária da Caterpillar, a Solar Turbines, modelo Taurus 60 

com capacidade de vazão de 4,5Mm³/dia instaladas  na estação de compressão estudada. A partir 

da definição dos equipamentos estudados, será apresentada a aplicação dos tipos de 

manutenções mais utilizados na indústria e detalhadas as manutenções semestrais, manutenções 

anuais e o overhaul, de acordo com as recomendações da fabricante destas máquinas. 

As turbinas a gás recebem todas a manutenções apresentadas anteriormente nesta 

seção e por isso não é tão simples e barato manter estas máquinas, felizmente as manutenções 

mais raras são as manutenções corretivas, pois as turbinas são monitoradas 24h por dia pelas 

equipes que as operam, por serem monitoradas por diversos instrumentos e olhos humanos, 

nestas máquinas também é aplicada a manutenção detectiva e essa se mostra muito eficiente 

quanto ao baixo volume de quebras das máquinas 

A manutenção preditiva é amplamente utilizada na ECOMP, a partir do 

monitoramento das variáveis pelo operador do equipamento se verifica quais sistemas estão 

abaixo ou acima de seus pontos de operação, um exemplo muito comum é a perda de eficiência 

dos filtros de ar de admissão para a câmara de combustão, como o sistema é instrumentado o 
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operador analisa a pressão diferencial dos mesmos e solicita manutenção assim que a diferença 

atinge seu máximo, de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante. A manutenção 

preventiva se aplica nas manutenções planejadas, são estas a revisões a cada 4.000h, 8.000h e 

em seu overhaul, estas manutenções possuem planos, onde são analisados os riscos de falhas 

nos equipamentos e possíveis riscos à segurança de pessoal e equipamentos que podem resultar 

da ausência ou deficiência das mesmas. Tem-se ainda nestas máquinas a aplicação da 

engenharia de manutenção, esta ECOMP é dotada de uma equipe multidisciplinar que atua nesta 

atividade. Paralelamente as suas atividades, esta equipe já realizou diversas alterações no 

sentido de se aumentar o tempo de operação das turbinas e ainda reduzir os custos de 

manutenção sem perder a eficiência, como foi o caso recente da substituição dos filtros de 

admissão de ar para pressurização de seu invólucro por filtros menos agressivos ao meio 

ambiente, mais baratos e com maior eficiência de filtragem, atingindo-se então os objetivos da 

engenharia de manutenção alinhados com as necessidades da empresa. 

As manutenções preventivas em turbinas a gás estão contidas em suas revisões 

periódicas definidas pelo seu fabricante, estas merecem destaque devido a sua importância para 

a sobrevida das mesmas. As exigências do fabricante quanto a estas manutenções são apenas 

que as mesmas sejam realizadas por uma oficina credenciada, dentro dos intervalos 

recomendados e que as peças e acessórios utilizados nas mesmas sejam originais ou caso sejam 

peças paralelas, possuam aprovação do fabricante, se alguma dessas condições não for 

cumprida, os mesmos se resguardam o direito de negar a realização de serviços de reparo ainda 

que em garantia, gerando prejuízos de grandes dimensões aos donos das máquinas. 

Para controlar a realização das manutenções preventivas das turbinas, são levados 

em consideração as definições do fabricante que as dividem em pequenas manutenções e grande 

manutenção, esta última acontece quando seu limite operacional é atingido e é nesta que a 

máquina passa por um processo profundo de troca de peças em suas partes quentes, que é 

chamada de overhaul. Em relação às manutenções pequenas, quase sempre é possível que sejam 

realizadas no próprio local de instalação da mesma e em muitos casos por uma equipe de 

manutenção do proprietário da mesma, devido à pouca intervenção em suas partes mais 

tecnológicas, trocas de peças simples e lavagem interna, mas para realização desta atividade se 

faz necessário a disponibilidade de uma equipe mínima de mão de obra, ferramental, 

sobressalentes, materiais consumíveis e logística. Um overhaul, porém, obrigatoriamente tem 

que ser realizado em um local especifico para tal, tendo em vista a necessidade de um 

laboratório preparado com bancos de ensaios específicos para compressores, turbinas geradora 
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de gás e câmara de combustão, e para construí-los é necessário um investimento muito elevado 

e pode não ser interessante para a maioria das empresas.  

Em relação a pequenas manutenções, estas são subdivididas em diária, mensal, 

semestral e anual, as intervenções semestrais e anuais possuem maior relevância em um 

planejamento relativo a turbinas. 

De acordo com a fabricante a cada semestre (4.000h) a máquina deve passar por 

uma revisão, a manutenção semestral enfatiza verificações dos sistemas de proteção e assegura 

o rendimento ideal do equipamento e independentemente das horas de operação é necessário 

realizar esta revisão, existe também a necessidade de manutenção anual (8.000h), esta 

manutenção envolve a desmontagem dos componentes dos seus subsistemas para inspeção, as 

equipes de manutenção levam em consideração os problemas encontrados em inspeções 

anteriores e dão especial atenção a eles  na realização da manutenção anual.  

A Tabela 2 apresenta a diferenciação básica de análise de manutenções 

recomendadas pelo fabricante com base no seu manual e o enfoque dado a cada uma destas. 

Tabela 2 - Manutenções em turbinas a gás. 

MANUTENÇÃO TIPO 

Enfatiza sistemas de 
proteção 

Semestral 

Enfatiza desmontagem 
de subsistemas para 

análise 
Anual 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

As pequenas revisões em uma turbina consomem em média 14 dias para a sua 

realização e envolvem uma equipe de dois técnicos em mecânica, dois técnicos em 

instrumentação e 1 técnico em automação, além de ferramental específico e material e máquinas 

de apoio, as manutenções desta natureza visam principalmente a calibração de instrumentos, 

desmontagem e lubrificação de válvulas e revisão de subsistemas de proteção e peças a serem 

substituídas, havendo apenas uma intervenção nas partes quentes da máquina nestas 

manutenções, esta intervenção é apenas uma inspeção com o auxílio de um boroscópio1, para 

analisar trincas, erosão e perdas de material nas paletas e câmara de combustão da turbina. Para 

estas manutenções não são necessários recursos de difícil acesso, observando-se que as equipes 

                                                 
1 Instrumento de inspeção que possui uma câmera em uma extremidade tubular flexível ligada a uma tela na 
outra extremidade, para visualização e inspeção visual em máquinas e equipamentos, evitando-se assim a sua 
abertura ou desmontagem. 
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de manutenções são naturalmente necessárias para as proprietárias de um equipamento desta 

natureza, as maiores preocupações são de natureza operacional pela necessidade de parada de 

uma máquina, é necessário que haja um planejamento negociação para a redução de vazão de 

entrega de gás natural aos clientes, ou até mesmo a aquisição de uma turbina reserva que esteja 

pronta a operar, para o caso de problemas oriundos de pequenas manutenções ou não, esta 

ausência temporária de alguma máquina pode gerar restrições de oferta de gás natural, 

reduzindo a vazão de entrega aos clientes.  

Além das pequenas manutenções, são necessárias a cada 32.000h a realização de 

overhaul, este como dito anteriormente, pode levar muito tempo para a sua realização, seja por 

necessidade de aquisição de peças sobressalentes, apoio logístico, demanda internacional (fila), 

ou outros motivos, caso a máquina sofra esta manutenção em alguma oficina no Brasil, toda a 

logística pode ser reduzida, mas nem por isso a mesma estaria livre de uma possível fila, desta 

vez nacional, proporcionando possivelmente uma situação de redução de oferta de gás natural 

aos seus clientes, podendo-se até mesmo ocorrer aplicações de multas por quebra de contratos, 

caso não haja negociações entre as partes.  

Baseado nos tipos de manutenções das máquinas selecionadas para este trabalho, 

ressalta-se que a mesma lógica é aplicada as demais turbinas dos outros fabricantes, 

diferenciando-se principalmente os intervalos horários entre as revisões e nomenclaturas 

utilizadas. 

4.4 A PROBLEMÁTICA DO PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO EM TURBINAS A 
GÁS 

Os principais problemas envolvidos na manutenção de turbinas a gás são relativos a 

seu overhaul, para realização deste, além das limitações relatadas nas seções anteriores, ainda 

se leva em consideração o planejamento da manutenção e este deve ser minucioso levando-se 

em conta todos os fatores que podem gerar problemas de disponibilidade de operação e falta de 

máquinas para realização das atividades a que se destina. Atualmente o terminal estudado 

apresenta uma programação baseada apenas na operação e desconsidera todos os fatores que 

podem influenciar negativamente o processo de retirada e retorno das máquinas, neste caso a 

operação de cada máquina é definida não apenas pela demanda necessária ao atendimento de 

contratos e sim pela quantidade de horas de operação que a máquina possui, isto é, ao se 

verificar a necessidade de ligar uma ou mais turbinas é examinado o total de horas de operação 

que todas as máquinas disponíveis a operar possuem e assim é (são) selecionada(s) a(s) máquina 

(s) que possuem maior quantidade de horas em funcionamento para forçar esta(s) máquina(s) a 
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atingir seu limite operacional máximo e assim retirá-la de operação e a(s) enviar para realização 

de seu(s) overhaul, a Tabela 3 apresenta esta situação.  

Este método tem gerado uma situação indesejada, pois de acordo com os dados 

históricos coletados nos últimos cinco anos, em média são necessárias 3 turbinas para manter a 

vazão de contrato de fornecimento de gás natural aos clientes e devido a retirada de máquinas 

para manutenções de qualquer natureza, quebras de equipamentos com relativo atraso de 

disponibilidade da mesmas, entre outros fatores que podem levar a indisponibilidade de 

máquinas, ocorrendo em algumas circunstâncias uma concomitância de manutenções em 

turbinas, sejam pequenas ou overhaul e isto gera ainda um custo concorrente, podendo gerar 

problemas de fluxo de caixa na empresa, salientando-se que o custo de uma pequena revisão 

girar em torno de R$50.000,00 e um overhaul no exterior US$1.500.000,00. 

Tabela 3 - Hipótese de seleção de máquina a operar. 

TURBINA HORAS DE OPERAÇÃO OPERANDO 
E 29.000 SIM 
F 31.000 SIM 
G 28.500 NÃO 
H 1.000 NÃO 
I 8.000 MANUTENÇÃO 
J 32.000 OVERHAUL 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

A Tabela 3 simula a necessidade de se colocar em operação mais uma máquina para 

suprir o aumento de demanda, neste caso a opção escolhida pelos operadores das máquinas 

seria de ligar a máquina G e assim continuar operando com as turbinas que possuem maior 

número de horas de operação, ao se atingir as 32.000h de operação, a máquina precisa ser 

desligada e deverá ser realizado todo o processo de envio ao seu overhaul, caso a demanda se 

mantenha alta até todas as máquinas em operação atingirem seus valores máximos de operação 

e as demais não tiverem condições de operar, teríamos uma imediata falta de recursos para 

fornecimento de gás natural aos centros consumidores. 

Devido ao alto custo de se  manter uma oficina de reparos de turbomáquinas, apenas 

algumas empresas as possuem no Brasil, é o caso da Petrobrás que construiu em Macaé uma 

oficina própria, a oficina de turbo máquinas (OTBM), para não depender exclusivamente dos 

fabricantes, inicialmente obteve-se um efeito assertivo, pois a mesma passou a realizar contratos 

de fornecimento de material e treinamentos apenas a própria fazia seus reparos em sua oficina, 

com o passar dos anos observou-se que conforme novos modelos máquinas eram fabricadas, 

com diferentes tecnologias e concepções, não seria possível realizar todas as manutenções em 
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sua oficina, inclusive pelo volume de máquinas que a empresa passou a ter, além desta oficina, 

existe também uma oficina própria de manutenções de turbinas a gás localizada na Usina Termo 

Elétrica Mario Lago (UTEML), também em Macaé e que tem capital 100% da Petrobras, esta 

oficina realiza manutenções voltadas para turbinas General Eletric e Alston da própria unidade 

e de outras que possuem estes equipamentos, apesar de bem equipada e ainda possuir estrutura 

para realizar manutenções específicas e relativamente complexas, a oficina não consegue 

executar overhaul, por não possuir estrutura para tal revisão e por isto as máquinas que lá 

existem são enviadas a oficinas de reparos internacionais geralmente localizadas no Estados 

Unidos da América. Há ainda a questão relevante sobre as diferentes marcas e modelos de 

turbinas que a empresa possui e isto é mais um fator que contribui em relação a não realização 

das manutenções no país, uma vez que uma oficina teria de ter uma infinidade de 

particularidades para atender todas os modelos de máquinas de diferentes fabricantes. 

Com relação ao reparo em outro país, os custos são superiores devido a este ser 

calculado em moeda internacional, além disto existem acréscimos de impostos que incidem 

sobre o valor do serviço de imposto de envio e reimportação, em geral o custo de manutenção 

fora do país custa em torno de 50% a mais caso fosse realizado no Brasil. 

O envio de uma máquina para reparo internacional é mais uma situação que pode 

causar diversos inconvenientes, principalmente pelo fato de envio e recebimento de 

equipamentos para reparo internacional, há entraves aduaneiros para esta operação e a receita 

federal possui um rigoroso sistema de vistoria que atrasa estas operações, aumentando 

significativamente o tempo. A fila internacional de atendimento é mais uma parcela desta 

equação que termina em mais atraso, existem procedimentos que devem ser executados para 

que seja realizada a manutenção em outro país. Quando uma máquina atinge seu limite 

operacional é realizado o contato com o responsável pelo reparo, além de se preparar toda a 

documentação para envio aos órgãos nacionais e internacionais, ainda se faz necessário a 

preparação de documentos e relatórios e documentos exigidos pela oficina, e assim é agendado 

o seu reparo, que vai ser colocado em fila de espera até que haja espaço para realização da 

mesma, este período somente será conhecido no momento do agendamento do serviço. 

Atualmente o desenvolvimento e a fabricação de turbinas estão reservados ao um seleto grupo 

de detentores desta tecnologia. 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aquisição de uma turbina a gás para operação em uma área de óleo e gás não 

assegura que a mesma terá suas manutenções garantidas em tempo hábil e sem riscos de perdas 
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por paradas de produção, ocorre que no projeto de aplicação de uma turbina, deve-se levar em 

consideração que a mesma deverá ser retirada de operação para seu overhaul e para isso é 

necessário verificar com o fabricante aspectos logísticos para que o comprador não deixe de 

produzir por falhas relacionadas a sua manutenção. Ao se adquirir uma máquina deste tipo, 

pode ser necessário a aquisição de uma reserva, que deverá realizar a função da que for retirada 

para manutenção, o que ocorre é que em muitos casos o fabricante da turbina não possui oficina 

no Brasil, ou se possuir, precisa de um longo período para atender a todos os clientes, devido à 

alta demanda. 

Existe ainda a falta de espaço em oficinas licenciadas pelos fabricantes, a maioria 

delas se encontra em outras nações, sendo assim a logística se torna mais complexa, lenta e cara, 

em um cenário em que uma turbina qualquer precise ser retirada de uma plataforma marítima e 

enviada para os Estados Unidos da América, por exemplo, existe  o trabalho de retirada e 

transporte dela, que é o mesmo caso fosse enviada a uma oficina dentro do país, porém tem-se  

questões relacionadas ao envio internacional e a tramites alfandegários, que geralmente atrasa 

o envio e liberação de equipamentos, há também o custo de reparo internacional da máquina e 

ainda tem de se levar em consideração o atraso na realização do serviço, tendo em vista a 

possibilidade de alta demanda da oficina que receberá esta máquina, guerras, revoluções, 

catástrofes naturais ou outros fatores que fogem do controle do contratante. 

A partir dos dados de manutenção fornecidos e do levantamento realizado em campo, 

é possível concluir que a empresa dispõe de mão de obra e equipamentos para a realização das 

manutenções semestrais e anuais, tais manutenções ocorrem no local de instalação da máquina. 

Analíticamente é possível concluir que a mesma como um todo possui diversos modelos de 

máquinas de variados fabricantes, e esta é parcialmente dependente do fabricante para 

realização de reparos em oficinas internacionais, no caso destes não possuírem oficinas 

credenciadas no Brasil para reparos, naturalmente os custos de manutenção de suas máquinas 

são muito superiores por este motivo e isto pode até inviabilizar suas operações. 

O ponto forte das manutenções realizadas na ECOMP é a disponibilidade de 

equipamentos e mão de obra para atuação nas máquinas, a ampla utilização da manutenção 

baseada em condição (MBC), demonstra o alinhamento da empresa com as melhores práticas 

de manutenção utilizadas nas industrias pelo mundo, devido a monitoração integral das 

máquinas esta manutenção tem se apresentado muito atraente para as equipes de manutenção.  

Na estação de compressão visitada, ainda que se utilizem diversas técnicas de 

manutenção, fica claro que se faz necessário a mudança no planejamento das manutenções das 

turbinas, de modo que não haja concomitância entre elas, esta seria a saída para garantir que a 
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mesma não descumpra contratos e ao mesmo tempo alivie seu caixa, evitando um desembolso 

financeiro que possa comprometer suas operações; os resultados deixam a desejar pelo fato de 

não ocorrer um planejamento efetivo em relação as grandes manutenções, ocorrendo 

ocasionalmente envios paralelos de máquinas para esta manutenção, desguarnecendo a ECOMP 

gerando alto custo a empresa. 

Alguns autores se dedicaram a estudar maneiras de programar a manutenção e 

operação de máquinas que operam paralelamente, evitando sua saída de operação. Nguyen 

(2008) estudou como realizar a programação da manutenção e operação e para isto definiu três 

métodos de resolução deste tipo de problema, apresentando seus pontos fortes e fracos, trata-se 

de um gasoduto onde deve-se selecionar que compressor deve operar prioritariamente, para 

definir quais seriam os primeiros a operar ele utilizou uma programação linear inteira mista 

(PLIM), algoritmos genéticos (AG) e sistemas especialistas (SE), a escolha do método a ser 

realizado ficou em aberto, pois dependeria de outros fatores que o momento permitisse, 

dependendo da conjuntura temporal, estes métodos podem ser aplicados na ECOMP estudada 

para melhorar os resultados. 
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5 ARTIGO 2 - ESTADO DA ARTE NA PROGRAMAÇÃO DA 
MANUTENÇÃO EM SISTEMAS QUE OPERAM COM 
COMPRESSORES EM PARALELO 

Resumo 

Na indústria é comum que hajam perdas de produção por falhas em equipamentos, mesmo 
quando existem máquinas que estão preparadas para realizarem funções idênticas e operar 
paralelamente entre si, quando se trata de equipamentos voltados para a área de óleo e gás, estes 
danos podem ir além dos materiais e financeiros, gerando inclusive perdas humanas, para evitar 
falhas de programação da manutenção e de operação, alguns autores tem estudado as 
possibilidades de redução de indisponibilidade de máquinas que operam em paralelo aplicando 
técnicas variadas e obtendo soluções aplicáveis em todos os segmentos da indústria, este 
trabalho apresenta o estado da arte dos estudos de programação da manutenção e operação na 
indústria.  

Palavras chave: manutenção; programação; paralelismo; compressão. 

5.1 INTRODUÇÃO 

A manutenção de máquinas é uma tarefa crítica na indústria em geral, podendo 

elevar muito os custos de produção e até inviabilizar uma unidade de produção, segundo Wang, 

Chu e Mao (2008), o custo de manutenção pode atingir entre 15% e 70% dos custos de produção. 

Kobbacy e Murphy (2008) observa que ainda existe um grande potencial para aumentar a 

produtividade nas práticas atuais de manutenção. 

O planejamento das campanhas de manutenção é a atividade crucial para que se 

mantenha a produtividade nas indústrias e as consequências das falhas nesta podem ter grandes 

proporções, gerando perdas de materiais, produção, equipamentos e financeiras, que podem 

gerar consequências como o aumento de custo e redução da capacidade de produção, 

incapacidade de investimentos 

As manutenções podem ser de diversas naturezas, como corretivas, preventivas, 

preditivas, detectivas, manutenção baseada na condição, manutenção produtiva total do inglês 

Total Productive Maintenance (TPM), entre outras, a partir da escolha do tipo de manutenção 

a ser empregada na planta é que se define qual será o foco da produção, que pode ser visando a 

operação, a manutenção ou ambos, a partir destes enfoques se definem a programação da 

manutenção e operação de um conjunto de máquinas paralelas em um sistema produtivo 

industrial. 

Mesmo com tantos recursos empenhados na administração da produção e 

manutenção sempre há como melhorar a alocação de recursos para a realização de uma 

operação e manutenção em uma unidade de produção, aproximando todo o sistema de seu ponto 

de operação ótimo. Como exemplo na cadeia de produção de petróleo e gás os custos de 
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manutenção podem ser superlativos podendo gerar prejuízos incalculáveis, inviabilizando o 

negócio e refletindo nos preços dos produtos utilizados pelo consumidor final e de maneira 

direta nas margens de lucro das empresas.  

Nesta indústria, particularmente, existem variadas máquinas e equipamentos, e nela 

é amplamente aplicada a utilização das turbinas a gás, estes equipamentos de alta tecnologia e 

aplicação muito versátil são extremamente importantes para os processos de exploração, 

produção e refino de petróleo e gás. As turbinas a gás geralmente são aplicadas na geração de 

energia elétrica em plataformas petrolíferas e campos de produção sem fornecimento de energia 

elétrica por concessionária e ainda mais na compressão de gás natural processado ou não.  

5.2 A PESQUISA SOBRE PARALELISMO DE MÁQUINAS 

O grande problema de uma unidade que utiliza turbinas a gás pode ser a ausência de 

uma programação da manutenção eficiente, neste caso se uma máquina falhar ou precisar passar 

por manutenções, é necessário que haja uma outra em seu lugar para desempenhar sua função. 

Guimarães et al (2018) descrevem em um trabalho um modelo matemático que contempla a 

programação de manutenção com ênfase na operação em uma estação de compressão (ECOMP) 

com seis turbinas a gás operando em paralelo, determinando os exatos momentos das suas 

principais manutenções sem afetar a produção. 

A presente pesquisa se destina a localizar e compilar o que há nos trabalhos 

publicados sobre otimização e programação de parada de máquinas na compressão de gás 

natural por meio de gasodutos. A iniciativa desta pesquisa é a procura de melhoria da operação 

e manutenção de turbinas a gás, foram pesquisados trabalhos que apresentaram a possibilidade 

de escalonamento de operação com uma programação de manutenção em oficina, 

independentemente da aplicação das máquinas paralelas. 

Os trabalhos selecionados demonstram como foram aplicadas as diversas técnicas 

para determinar que máquinas devem operar até o seu limite de manutenções, sem comprometer 

suas funções, demonstram ainda como melhorar as manutenções, reduzindo tempo e custos, 

servindo de subsidio para a tomada de decisões em plantas industriais.  

5.3 METODOLOGIA 

Este trabalho busca a identificação de trabalhos relacionados à operação e 

manutenção de máquinas rotativas em um sistema de operação paralela, onde podem ocorrer 

casos no qual as máquinas podem operar simultaneamente ou não, sendo que nunca terão suas 

manutenções realizadas ao mesmo tempo. 
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Para efetivar a pesquisa, foram definidas as palavras chave scheduling, parallel, 

compressor, operation, maintenance e foram realizadas buscas de trabalhos no Scopus e 

Sciencedirect, excluindo resultados duplicados, após aplicação dos filtros obteve-se os 

resultados demonstrados na Figura 7. 

Os trabalhos resultantes após a aplicação dos filtros seguiram uma metodologia de 

pesquisa como apresentada abaixo: 

• Áreas de pesquisa irrelevantes no tema como medicina, ciências sociais e artes 

foram excluídas, atendo-se apenas as áreas de engenharias, e matemática. 

• Leitura de títulos, resumos e conclusões e enfatizando nas pesquisas os trabalhos 

que apresentam alguma ligação com a área de operação de sistemas e/ou manutenção, 

programação da produção e optimização, o que não apresentou nenhuma dessas características 

foram excluídos da pesquisa. 

• Literatura do inteiro teor do trabalho a fim de identificar as áreas de atuação, os 

métodos de programação e suas metodologias que geralmente são descritas na seção de 

metodologia do respectivo trabalho. 

 
Figura 7 - Metodologia aplicada na pesquisa. Fonte: Autor (2018). 

Os autores que se dedicam aos estudos relacionados a programação da manutenção 

e operação de equipamentos paralelos ou back up tem avançado na definição de métodos de 

para seleção das máquinas para realização de atividades sem comprometer a produtividade e os 

recursos da indústria que aplicam seus métodos. Os artigos apresentados neste trabalho foram 

estudados e expõem soluções para as atividades de programação de manutenção e operação de 

máquinas, estes autores são: Kostowski et al (2015); Cortinovis et al (2016); Xenos et al (2016); 

Laggoune, Chateauneuf e Aissani (2009); Xenos et al (2015); Salamat (2012); Zulkafli e 

Kopanos (2016); Silva et al (2018); Nguyen et al (2018), Bohlin et al (2010), Sabuncuoglu e 

Bayiz, (1998); Li e Nilkitsaranont (2009); Mellouli et al (2009); Sun e Li (2010); Fnaiech et al 
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(2015); Sun et al (2000); Chen e Strusevich (1993); Sequeira, Graells e Puigjaner (2001); 

Uraikul, Chan e Tontiwachwuthikul (2000); Guimarães e Meza (2018). 

5.4 ANÁLISE DOS ARTIGOS 

Todos os trabalhos da pesquisa foram publicados a partir de 1993, com o intuito de 

se descobrir as técnicas mais utilizadas antigamente e as mais atuais, verificou-se que estes 

artigos se baseiam principalmente em programação de manutenções em unidades operacionais 

da área química, transporte de derivados de petróleo, em todas eles são aplicados técnicas de 

simulação como ferramenta para a resolução do problema ou para auxílio na tomada de decisão. 

Os países com autores que mais publicaram artigos foram o Canadá com 4 artigos, Reino Unido 

e França com 3 artigos cada, Suécia e Holanda com 2 artigos cada, os autores das demais 

nacionalidades publicaram apenas 1 artigo cada, a Figura 8 apresenta as quantidades de 

publicações por países, a Figura 9 apresenta os autores mais citados. 

 
Figura 8 - Divisão de publicações por país. Fonte: Autor (2018). 
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Figura 9 - Autores mais citados. Fonte: Autor (2018). 

É possível perceber que o Canadá possui maior número de autores com publicações 

em diversas áreas de pesquisa, sendo o número de publicações não muito superior aos autores 

de outras nacionalidades, como Reino Unido e França. 

Os autores mais influentes são Nguyen, Thornhill e Campanari, devido ao alto 

volume de citações de suas obras. Tontiwachwuthikul, Nguyen e Thornhil são os autores que 

se destacam pelo elevado volume de publicações de artigos como pode ser observado na Figura 

10. 

 
Figura 10 - Autores com mais publicações. Fonte: Autor (2018). 

5.5 REVISÃO DOS ARTIGOS 

Os artigos selecionados para este trabalho demonstram que podem existir diversas 

áreas de aplicação, estratégias e focos de técnicas para a determinação das melhorias de 
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operação e manutenção, redução de custos e energia, dependendo da área de estudo, ressalta-se 

que cada autor estudou unidades diferentes, com funções similares, onde o interesse comum é 

sobretudo o planejamento de manutenção e/ou operação de máquinas dispostas paralelamente 

entre si, minimizando as perdas por falta de equipamentos a processarem suas atividades 

requeridas. 

5.5.1 Áreas de Aplicação 

Os estudos relacionados a programação de manutenção e operação na literatura 

apresentam vertentes variadas dependendo da área que se deseja estudar, estes trabalhos são 

conduzidos de acordo com a estrutura que se deseja analisar, suas particularidades e 

principalmente com o resultado que se deseja obter após a conclusão do estudo, mas em geral 

se estudam as áreas de produção de linhas de produção, ou seja, as indústrias que utilizam 

máquinas para produzir produtos, como uma fábrica de peças para automóveis. Outro ponto de 

pesquisas são as unidades de processo que servem de auxilio par outras finalidades, como 

estações de compressão, sistemas de bombeio, unidades de ar comprimido e outras.   

Alguns autores têm se dedicado a estudos em relação a área de revezamento de 

utilização de máquinas, produção e sistemas, em alguns casos as análises são em função da 

automação a ser utilizada na seleção de compressores em plantas de compressão que selecionará 

que máquinas deverão operar de acordo com a demanda dos clientes e o perfil dos gasodutos 

em função das suas limitações 

Em relação aos trabalhos de programação de manutenção e operação de máquinas, 

a literatura é bastante vasta quando se trata de máquinas de produção de bens de consumo que 

operam em unidades fabris de bens de consumo, Sabuncuoglu e Bayiz (1998) apresentam um 

sistema de programação de operação de máquinas em uma unidade fabril que leva em 

consideração o makespan, este conceito de programação não é o mais adequado aos que se 

apresentam nos trabalhos relacionados a produção continua e ininterrupta, como no caso de 

compressão de gases em dutos. Sun e Li (2010) também estudam a redução do makespan em 

unidades fabris, em seu trabalho são apresentadas alternativas de programação de manutenção 

de máquinas paralelas e idênticas, sem preferencias em operação. 

Ressalta-se a pequena produção de estudos voltados para a área de operações 

paralelas de máquinas como bombas, turbinas a gás e moto compressores na programação de 

manutenção e os artigos dos principais autores que estão ligados a áreas de pesquisas voltadas 

a operação de máquinas que operam paralelamente entre si na produção de insumos ou como 

auxiliares a indústria apresentam soluções diversas, como no trabalho de Nguyen et al (2008) 
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que estudam a implantação da  automatização de duas estações de compressão em locais 

diferentes, onde uma estação possui três compressores e a outra apenas dois compressores que 

operam em paralelo, a questão deste trabalho é como suprir os clientes operando as maquinas 

de cada estação em paralelo levando em consideração as variações de demanda e períodos de 

manutenção; Cortinovis et al (2016) apresentam uma formulação de problema para otimização 

do compartilhamento de carga de compressores (load sharing) em uma estação de compressão 

com dez máquinas dispostas paralelamente, além de um novo método de rastreio das 

características de desempenho de compressores de gás utilizando modelos termodinâmicos e 

dados históricos de operação, neste trabalho o foco é a economia de máquinas em operação e 

não as suas manutenções, o paralelismo das máquinas são úteis apenas para a divisão de carga 

e não para ciclos de manutenção, visto que a premissa é que os turbo compressores possuam 

ciclos de manutenção diferentes. 

Xenos et al (2016) conduzem seu artigo a energia aplicada, estudando o sistema de 

compressão em paralelo em uma planta industrial, abordando um sistema de divisão de carga e 

escalonamento de compressores ; já Silva et al (2018),  mostram uma solução para uma estação 

de compressão com três turbo compressores em paralelo, onde a proposta é aumentar a sua 

capacidade de operação através de uma solução trigerativa, como apoio as decisões qual 

máquina operar foi modelado um esquema de operação de máquinas de maneira alternada para 

que haja disponibilidade de máquinas a operar quando houver manutenções em alguma delas. 

Alguns autores exploram seus estudos em diversas abordagens, como pode ser visualizados no 

trabalho de Zulkafli e Kopanos (2016) apresenta um estudo de manutenção baseada na condição 

em um sistema composto por onze compressores de ar dispostos paralelamente  para um sistema 

de utilidades em um unidade de processamento; Salamat (2012) expõe um estudo de 

manutenção preditiva em  turbo compressores, em seu trabalho é desenvolvido um algoritmo 

que analisa o desempenho de máquinas onde é possível afirmar o nível de incrustações e 

sujeiras acumuladas nas “pás” dos compressores e turbinas sem que seja necessário o 

desligamento das mesmas, é discutido também como este tipo de  situação pode interferir na 

performance destes equipamentos, gerando perdas de produção e falhas de operação, o objetivo 

deste trabalho é definir o momento da manutenção de turbo compressores, podendo ser muito 

útil em sistemas de operação paralelos.  

Kostowisky et al (2015), apresentam em seu trabalho uma visão detalhada sobre o 

gerenciamento de energia de uma estação de compressão, onde o foco é a realização de 

hipóteses onde as turbinas operam por determinados períodos de tempo e produzem eletricidade 

com um sistema de cogeração e ciclo combinado, assim alimentando seus sistemas e vendendo 
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a energia elétrica excedente, além deste são propostos sistemas de aquecimento para o 

funcionamento dos sistemas auxiliares das máquinas, este trabalho usa como base os dados de 

operação e intervalos que as máquinas ficaram inoperantes e consideram os tempos de 

disponibilidades médios anuais. Mellouli et al (2009), descrevem o comportamento de 

máquinas paralelas com funções idênticas que realizam as tarefas paralelamente em um sistema 

genérico e como podem ser programadas as manutenções considerando eventos estocásticos, 

como uma quebra não prevista de algum equipamento, e eventos determinísticos, como uma 

manutenção programada que deixará a máquina fora de operação por um determinado período. 

 Li e Nilkitsaranont (2009) estudaram uma turbina a gás em uma unidade de 

produção de óleo e gás, analisando o tempo de operação remanescente da mesma até seu 

próximo overhaul, baseando-se em seus dados históricos, relativizando as suas manutenções 

assim tornou-se possível programar a manutenção da máquina baseada em sua condição, 

embora o modelo é utilizado para prever a manutenção de uma única turbina, é possível projetar 

este modelo aplicado em uma estação de compressão com diversas máquinas, respeitando-se 

restrições específicas e abordando a política de revezamento de manutenções e operações a fim 

de se manter o processo em equilíbrio, otimizando os custos as ECOMP. 

Laggoune, Chateauneuf e Aissani (2009) desenvolvem um plano de manutenção 

variado em multicomponentes de um compressor centrifugo acionado por turbina a vapor em 

uma refinaria de petróleo, esta manutenção pode ser preventiva, corretiva ou oportunista a 

depender da situação. Bohlin et al (2010) descrevem o desenvolvimento e implantação de uma 

ferramenta de planejamento de manutenção baseada em oportunidade em uma oficina de um 

fabricante de turbinas a gás, com o objetivo de programar as manutenções das máquinas que 

são recebidas dos clientes e entrega-las em um prazo menor. 

Xenos et al (2015) mostram o estado da arte em planejamento de operações e 

manutenções em compressores de ar para unidades de produção em uma planta química de 

energia e apresentam estudos com escalonamento ótimo de operação e manutenção, com 

redução de consumo de energia, enquanto Fnaiech et al apresentam um método para a solução 

de problemas de manutenção e produção em um ambiente industrial genérico, não sendo 

informado se há restrições de aplicabilidade em algum segmento industrial. 

O artigo de Sun et al (2000) versa sobre um projeto realizado em conjunto entre uma 

empresa de transporte de gás natural e a Universidade de Regina, que tem como objetivo 

desenvolver um sistema integrado de apoio à decisão para a otimização de operações de 

gasodutos de gás natural. A pesquisa de Chen e Strusevich (1993), se trata de alocação de tarefas, 

em ambientes genéricos de produção que utilizam tipos não especificados de máquinas, mas 
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um sistema genérico foi criado e analisado, por fim foi efetuada uma redução na razão do tempo 

de processamento por máquina conseguindo-se melhorar o resultado em torno de 10%. 

No artigo de Sequeira, Graells e Puigjaner (2001), é apresentado um modo prático 

de resolver problemas de planejamento e agendamento das tarefas de manutenção em linhas de 

produção paralelas contínuas. Um exemplo da aplicação dessa abordagem foi apresentado e 

mostrou que esta maneira de resolver o problema oferece uma solução mais prática do método 

de solução proposto e é comprovado pela aplicação desenvolvida para uma planta açucareira.  

O trabalho de Uraikul, Chan e Tontiwachwuthikul (2000), discorre sobre as 

operações de gasodutos de gás natural em um sistema de compressão onde há duas estações de 

compressões em locais diferentes e a grandes distancias, neste trabalho se procura agendar as 

operações destes compressores para atender as demandas e manutenção dos mesmos na 

disponibilidade relativa de máquinas. 

Guimarães e Meza (2018) descrevem uma estação de compressão com suas 

demandas e restrições, no seu trabalho é possível realizar a priorização de operação e 

manutenção das turbinas a gás como foi demonstrado pelos mesmos. 

5.5.2 Estratégias de Manutenção 

A literatura apresenta várias linhas de pesquisa, nos trabalhos pesquisados foram 

verificadas essa amplitude desde a programação de manutenção em máquinas que operam em 

paralelo à redução de tempo de manutenção de máquinas em oficina, devido as diversas 

metodologias aplicadas nos trabalhos pesquisados, foi necessário dividi-los em trabalhos 

voltados para manutenção, operação e ambos, assim foi obtido o total de publicações por área 

e sua representatividade na pesquisa, a Figura 11 apresenta a divisão dos dados.  



56 

 

 
Figura 11 - Divisão dos trabalhos. Fonte: Autor (2018). 

Os trabalhos de manutenção focam exclusivamente nesta área, não apresentando 

grandes preocupações relacionadas a operação dos equipamentos, seu objetivo baseia-se na 

programação da manutenção, diferentemente das publicações que focam em operação, onde a 

operação das máquinas é o principal alvo destes, nestes trabalhos há ainda a questão da 

manutenção da produção, isto em um sentido de se manter a produção como objetivo da 

operação, deixando para o segundo plano a manutenção do equipamento. Quarenta por cento 

dos trabalhos apresentam uma pesquisa integrada entre manutenção e operação, estes 

demonstram sobretudo a necessidade de se manter um nível de produção levando em 

consideração a necessidade da manutenção, sempre com a aplicação de um sistema que 

viabiliza a retirada de máquinas de operação com uma mínima intervenção na operação destas. 

5.5.3 Técnicas Utilizadas 

As técnicas utilizadas nos trabalhos da pesquisa, demonstram as preferências dos 

autores de acordo com os problemas pesquisados. Neste quesito os autores apresentaram a 

aplicação de algumas técnicas para a solução dos diferentes problemas, onde cada uma destas 

leva aos resultados finais de cada trabalho. 

Os autores que utilizaram algum software de simulação para realização dos 

trabalhos foram Cortinovis et al (2016); Xenos et al (2015); Li e Nilkitsaranont (2009); 
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Laggoune, Chateauneuf e Aissani (2009); Bohlin et al (2010). Para a solução dos problemas de 

Xenos et al (2015); Nguyen et al (2008) e Bohlin et al (2010) foi necessário a utilização de 

ferramentas matemáticas de programação como MATLAB ou CPLEX. Xenos et al (2015); 

Xenos et al (2016); Zulkafli e Kopanos (2016); Nguyen et al (2008); Mellouli et al (2009) 

lançaram mão da programação linear inteira mista. Salamat (2012); Li e Nilkitsaranont (2009) 

aplicaram a técnica da análise do caminho do gás (GPA).  

Alguns artigos aplicaram ou desenvolveram heurísticas e algoritmos e as utilizaram 

como apoio na solução que buscavam, podendo ser para desenvolver soluções iniciais ou 

mesmo na resolução direta das questões estudadas, no trabalho os exemplos são Silva et al 

(2018); Sabuncuoglu e Bayiz (2018); Bohlin et al (2010); Sun e Li (2010). 

Mellouli et al (2009), utilizou a programação dinâmica e o método branch-and-

bound em algumas etapas do artigo, Nguyen et al (2008) além da programação linear inteira 

mista, efetuou testes com algoritmos genéticos e sistemas especialistas, onde os resultados 

foram difusos, Li e Nilkitsaranont (2009) empregou a regressão linear e a regressão quadrática 

em etapas intermediárias da problematização do sistema e assim foi possível aplicar as técnicas 

diagnósticas e prognósticas nas turbinas a gás. 

Bohlin et al (2010) aproveitou-se da programação inteira na pesquisa, Cortinovis et 

al (2016) desenvolve sua pesquisa com a técnica de programação não linear inteira mista e 

Kostowski et al (2015) não divulgou a técnica utilizada em sua pesquisa, Fnaiech et al (2014) 

utilizou uma heurística para resolver os problemas de agendamentos de oficina, para isto 

utilizou um algoritmo genético modificado. 

Sun et al (2000) utiliza técnicas de pesquisa de sistemas e operações para modelar 

as operações dos gasodutos, o sistema de suporte à decisão pode desempenhar as tarefas de 

determinar o estado do pacote de linha das tubulações e recomendar os comandos de controle 

a serem emitidos, determinar o requisito de potência associado e determinar a unidade de 

compressor específica a ser ligado ou desligado. As duas primeiras tarefas são realizadas por 

um sistema especialista e a terceira por um modelo de programação difusa. O sistema 

especialista foi desenvolvido em um software G2 e validado usando um programa de simulação. 

Para otimização das operações de gasodutos, foi desenvolvido um sistema integrado de suporte 

à decisão que combina sistemas experientes e modelagem matemática, o suporte foi efetuado 

pelo assessor de operações de gasodutos que determina se o nível atual do pacote de linha é ou 

não suficiente para satisfazer a demanda do cliente. O requisito de potência necessária para 

satisfazer essa demanda, subjetividade e inconsistência no desempenho de um despachante foi  

minimizado e os conjuntos difusos e lógica difusa foram incorporados em um modelo 
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matemático para gerar um modelo de programação difusa para automatizar o processo de 

preferência do compressor. 

O trabalho de Chen e Strusevich (1993) utiliza um algoritmo guloso para minimizar 

os tempos e melhorar a performance em uma unidade industrial, onde são utilizadas 3 máquinas 

para efetuar tarefas com agendamento restrito. Sequeira, Graells e Puigjaner (2001), utilizam o 

método AHP em sua pesquisa e afirmaram que se trata de uma ferramenta simples e eficaz na 

solução do problema a ser tratado.  

Uraikul, Chan e Tontiwachwuthikul (2000), utilizam um sistema especialista 

fornecendo suporte de decisão sólido, célere e seguro para o operador, obtendo-se resultados 

interessantes do ponto de vista de operação de compressores de gás natural em estações de 

compressão. Guimarães e Meza (2018), aplicam o método AHP para determinar que turbinas 

devem operar em uma estação de compressão, a técnica apresenta bons resultados iniciais, mas 

não pode ser considerada definitiva devido à pouca previsibilidade que a mesma é capaz de 

alcançar, tendo em vista a complexidade do sistema que se estuda. 

A Figura 12 apresenta as técnicas encontradas nos trabalhos, mesmo aquelas que 

foram apenas de apoio, onde é possível afirmar que a mais utilizada foi a Programação Linear 

Inteira Mista (PLIM), esta técnica aparece na maioria dos trabalhos e é representativa devido 

as características dos trabalhos que as utilizaram, seus autores atuaram no sentido de solucionar 

o problema central de programação de operação e manutenção em instalações onde existem 

mais de uma máquina que operam em paralelo. 
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Figura 12 - Técnicas mais encontradas na pesquisa. Fonte: Autor (2018). 

Ressalta-se também que a segunda técnica mais utilizada nas pesquisas foi a 

simulação, que apareceu em quatro trabalhos, aparentemente parece ser uma participação 

pequena, porém somente foi levada em consideração que a técnica de simulação foi utilizada 

para alcançar os objetivos dos trabalhos, quando a mesma foi a responsável pelo resultado, ou 

seja, quando a mesma não foi utilizada apenas como apoio para a utilização de outras técnicas. 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os autores apresentados nesta seção fazem parte de um grupo de pesquisadores que 

produzem trabalhos voltados à produção focada na programação e/ou otimização, tanto da 

operação dos sistemas quanto em manutenção dos seus componentes, evitando-se perdas por 

paradas indevidas, a investigação por uma produção baseada em programação (scheduling) 

figura nos trabalhos de conhecidos congressos internacionais e contribuem para auxiliar a 

comunidade cientifica na solução de problemas práticos da indústria.  

O objetivo deste trabalho foi apresentar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos 

na área de programação de manutenção de máquinas paralelas e suas operações, sem que haja 

perdas significativas de qualquer natureza, nesta pesquisa foi apresentado o estado da arte dos 

estudos relevantes nesta área, embora sejam escassos, há uma oportunidade de desenvolver a 
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partir destes outros trabalhos que abordem outros aspectos e equipamentos não contemplados 

atualmente. 

Observa-se que há uma preocupação nos autores em resolver os problemas da 

indústria com diferentes técnicas, algumas pouco difundidas ou desenvolvidas e adaptadas para 

os tipos de problemas encontrados, em um trabalho futuro será possível a investigação 

aprofundada destas técnicas a fim de explorá-las e determinar sua eficácia para questões 

distintas das apresentadas aqui. 
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6 ARTIGO 3 - PROPOSTA DE UM MODELO MATEMÁTICO 
PARA PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO DE TURBINAS A 
GÁS EM ESTAÇÕES DE COMPRESSÃO PARA 
TRANSPORTE DE GÁS NATURAL  

Resumo 

Este artigo apresenta um modelo matemático para definição de quais turbocompressores devem 
operar até atingir o seu limite horário máximo, de modo que possa ser liberado para a realização 
de sua maior manutenção, sem afetar a demanda contratada pelos clientes. Para propor o modelo 
foram realizadas três simulações de operação dos turbocompressores existentes em uma estação 
de compressão de gás natural; os resultados obtidos atingem o objetivo imediato de se 
determinar que máquinas devem entrar em manutenção, sem comprometer todo o sistema, 
mostrando-se muito superior ao modelo utilizado atualmente pela empresa alcançando o 
resultado desejado, mesmo não sendo o ótimo. 

Palavras chave: Turbo compressores; Simulação; Estação de compressão. 

6.1 INTRODUÇÃO 

Apesar da crise mundial do setor do petróleo que se instalou a partir de 2014, na 

qual esperava-se uma reversão da trajetória da expansão da produção, o setor de petróleo no 

Brasil tem continuado a se expandir mesmo neste cenário de crise. Assim, segundo a ANP (2018) 

a produção de petróleo no Brasil apresentou um crescimento de 3,2% em 2016, atingindo uma 

média de 2,5 milhões de barris/dia, sendo este aumento atrelado ao aumento da produção no 

pré-sal. Já a produção de gás natural cresceu 7,9% chegando a produzir 37,9 bilhões de m3 em 

2016, sendo 77% advindos da produção offshore.  

Por outro lado, nos últimos anos o petróleo tem sido associado à deterioração do 

meio ambiente, o que tem levado à indústria de petróleo a ter uma postura defensiva, tornando 

obrigatória a implementação de inovações tecnológicas que visem minimizar os desafios 

ambientais. Nesse contexto, tem-se direcionado a uma redução nas emissões de CO2 e a adoção 

do gás natural como matriz energética em detrimento do óleo combustível e similares, o qual 

tem tido aprovação das economias associadas devido, dentre outros fatores, ao aproveitamento 

do gás natural no processo produtivo de petróleo. 

Assim, nas últimas décadas as reservas de Gás Natural (GN) no Brasil tiveram um 

grande aumento nas reservas provadas, cabe ressaltar que, o Brasil passou a ter uma vocação 

para utilização de GN em sua matriz energética a partir da construção das primeiras usinas 

termelétricas que utilizam turbinas a gás para seu acionamento, no início dos anos 2000, e com 

a chegada das turbinas a gás para a utilização nas mesmas foi colocado em prática o Plano 
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Nacional do Gás Natural, elaborado em meados dos anos 1980 pelo Ministério de Minas e 

Energia, conforme dados do Balanço Energético Nacional MME (2011). 

Foi nesta ocasião que passaram a operar as usinas termoelétricas acionadas por gás 

natural, estes empreendimentos foram os condutores para a construção e ampliação de 

gasodutos e toda a sua estrutura, para levar a estas usinas e demais industrias o insumo 

necessário para a operação das mesmas, o gás natural. Estes empreendimentos englobam a 

cadeia de produção e distribuição composta de várias etapas, sendo uma destas as Estações de 

compressão (ECOMP), as quais são localizadas em pontos intermediários aos pontos de 

distribuição que comprimem o GN por gasodutos até os consumidores. Estas estações são 

formadas por um conjunto de turbocompressores, dispostos paralelamente e que possuem 

geralmente funções e capacidades iguais. 

 As turbinas a gás, como toda máquina, possuem um plano de manutenções e este se 

baseia nas recomendações contidas no manual do fabricante, tais revisões devem ser realizadas 

nos seus períodos corretos, principalmente devido a possíveis quebras destes equipamentos e 

perda de garantia de fábrica, além dos custos por redução operacional das máquinas para 

cumprir contratos de compressão de gás natural. Cabe ressaltar que, o custo de aquisição de um 

conjunto turbo compressor está avaliado em US$6.000.000,00, devido ao seu elevado custo de 

compra, é natural que suas manutenções possuam valores altos, uma pequena revisão custa 

R$50.000,00 e um overhaul não custa menos de US$1.500.000,00. 

Neste contexto, é importante que manutenção e operação apontem para um único 

sentido, do contrário podem incidir em perdas de recursos financeiros, humanos e materiais. 

Assim, para que haja uma operação efetiva, a produção deve estar alinhada à manutenção. Para 

a situação de uma turbina a gás inserida em uma estação de compressão, caso as máquinas 

operem por tempo indeterminado, é provável que uma ou mais máquinas quebrem, gerando 

prejuízos principalmente pela interrupção de fornecimento de gás natural aos clientes e pelos 

custos elevados das manutenções, por este motivo é relevante a programação da manutenção 

alinhado com a operação de modo a impedir que os turbocompressores entrem em manutenção 

concomitantemente, gerando perdas e falhas na compressão de gás natural. 

Assim, o problema aqui apresentado, pode ser associado na literatura ao problema 

de otimização da manutenção de máquinas. Por exemplo, em Nguyen (2008) é apresentado três 

técnicas de automação, baseado em programação linear inteira mista, algoritmos genéticos e 

sistemas especialistas, para o problema de programação de unidades compressoras com 

objetivo de atender a demanda dos clientes. Bohlin et al (2010), propõe uma ferramenta de 

suporte para o planejamento da manutenção de turbinas a gás, com o objetivo de reduzir os 
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custos diretos de manutenção e as perdas de produção, muitas vezes onerosas durante o tempo 

de parada de manutenção. Em seu artigo, Sun et al (2000), desenvolve um sistema integrado de 

suporte à decisão que combina sistemas especialistas e modelagem matemática visando 

automatizar o processo de preferência de operação de compressores de gás em uma estação de 

compressão, com visando a otimização das operações de gasodutos utilizados pela ECOMP. 

O objetivo deste trabalho é propor um modelo que indique que máquinas terão 

prioridades a operar, até atingir a quantidade máxima de horas de operação para a realização de 

seu overhaul, sem que mais de uma atinja o tempo limite concomitantemente, e em um período 

médio inferior a 8.760h, ou seja, 12 meses. 

6.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Na implantação de um programa de manutenção é importante levar em consideração 

os custos envolvidos com materiais mínimos necessários, mão-de-obra especializada, tempo 

disponível para realização da manutenção sem que haja perda de produção, estes são, na 

verdade, os fatores mais importantes em uma ECOMP a serem verificados para se deliberar 

entre díspares programas de manutenção. Conforme mencionado anteriormente, é necessário 

manter a operação das máquinas para o cumprimento de contratos de produção e venda de GN, 

não se pode paralisar, ao mesmo tempo, todas as turbinas da ECOMP para realizar manutenções. 

A Tabela 4 apresenta um cenário indesejável, onde todas a máquinas da ECOMP estariam com 

os valores de seus horímetros próximos uns dos outros, o que poderia ocasionar uma 

coincidência de limites máximos de operação. 

Tabela 4 - Hipótese de máquinas com horímetros aproximados. 

Turbo compressor E F G H I J 

Horas de Operação 25.000 30.000 26.000 32.000 31.000 29.000 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

Em uma ECOMP é necessário um planejamento minucioso sobre o tempo de 

operação e manutenção de máquinas e equipamentos, tendo em vista que existem limitações de 

ordem logística para realização de ambas as operações, no caso de máquinas mais complexas 

como as turbinas a gás, este planejamento pode envolver mais agentes externos a uma 

corporação e isto pode provocar a necessidade de um planejamento mais efetivo e com a menor 

possibilidade de falhas possíveis. 
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A ECOMP estudada está localizada no polo Aroeiras e é um conjunto de seis 

turbinas a gás dispostas paralelamente com potencias semelhantes e compressores que possuem 

capacidade de vazões iguais para a realização da compressão. A sucção de todas as máquinas é 

um header de 24” onde as mesmas podem ser alinhadas com o gás proveniente das unidades 

internas de processamento de GN do polo que é chamado de GR-54 ou então com o GR-100, 

gás de uma refinaria.  

O polo Aroeiras processa todo o gás natural que recebe em seus gasodutos e sua 

capacidade de processamento instalada é de 25 Mm³/dia e após seu balanço mássico, a produção 

de GN aproximada é de 20 Mm³/dia que facilmente pode ser escoada pelos seus gasodutos. 

Existe uma demanda média semanal baseada nos dados disponíveis extraídos dos últimos 5 

anos de aproximadamente 94 Mm³/semana. De acordo com a média real de cada conjunto turbo 

compressor a vazão real é de 4,5 Mm³/dia operando em capacidade máxima, isto é, a capacidade 

total de compressão diária é 27 Mm³, totalizando 189 Mm³/semana, onde verifica-se que apenas 

três máquinas são suficientes para manter a compressão e as máquinas restantes operam em 

determinadas ocasiões, quando a demanda oscilar para cima. 

É necessário salientar que todas as máquinas possuem restrições, neste caso, um 

conjunto turbo compressor só pode operar ininterruptamente por um período determinado e 

após completar seu limite operacional deve passar por manutenções periódicas, chamadas 

pequenas manutenções, que deverão ser realizadas da seguinte maneira: ao completar 4.000h 

de operação a máquina passa por uma manutenção específica, principalmente nos seus 

instrumentos de medição e a mesma fica indisponível por 336h, esta máquina voltando a operar 

deverá sofrer nova manutenção com 8.000h e novamente deverá ficar indisponível por 336h, 

este ciclo repete-se até completar 32.000h de operação, quando a máquina deverá ser parada, 

pois deverá ser efetuado um overhaul, que é a manutenção e troca das peças das “partes quentes” 

da turbina, tal manutenção é demorada devido a estar associada aos tramites alfandegários e de 

logística. 

Ao se retirar uma máquina para realizar a sua referida manutenção é fundamental 

que as demais permaneçam disponíveis e prontas para realizarem as funções de quem saiu para 

manutenção, caso haja coincidência entre manutenções poderá haver desabastecimento de 

clientes que precisam do GN para produzir bens, gerar energia elétrica ou comercializar o 

mesmo, gerando falta contratual e aplicação de multas na TRANSGASOLEO. 
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6.3 MODELAGEM DO PROBLEMA 

Na construção do modelo matemático algumas definições de entrada de dados foram 

ajustadas para uma melhor integração e operabilidade do sistema, sendo elaborada uma lista 

contendo os requisitos de necessidades de operação e disponibilidade de manutenções da 

ECOMP, estes dados foram divididos de acordo com a Tabela 5.  

Assim, definiu-se slot como um espaço de tempo que possui 336 horas, equivalente 

a 14 dias, este é o tempo necessário para a realização de uma manutenção simples, sendo o 

limite de operação de cada máquina de 32.000 horas, onde deverá entrar em overhaul, ficando 

indisponível durante o tempo necessário para a sua manutenção. O número de slots é o 

quociente entre o número de hora totais e o número de horas de um slot e este se mantem fixo 

para todas as simulações, neste caso 96 slots, a manutenção simples consome cerca de 336 

horas, ou seja, 1 slot, o número de slots de pequena manutenção é adicionado ao número 

máximo de slots da operação de uma máquina, assim a cada 4.000h de operação será adicionado 

1 slot, referente a sua pequena manutenção, o número mínimo de equipamentos disponíveis 

varia de acordo com a demanda de compressão, podendo ser alterado para atender a vazão de 

gás natural necessária para fornecimento aos clientes. 

O arranque de uma máquina é o processo de partida que a mesma realiza e o seu 

valor em horas ou número de slots deve ser adicionado ao total de horas/slots de operação das 

máquinas, isto é, cada vez que uma máquina for ligada, soma-se ao seu horímetro 100h, porém 

o modelo não admite valores inferiores a 336h e por este motivo foi convencionado que deverá 

ser arredondado para 1 slot a cada arranque, este valor não altera consideravelmente os 

resultados a ponto de invalidá-lo. O modelo foi criado para admitir que as máquinas possam 

apresentar carga horária inicial superior a zero, como ocorre realmente, além disto, quando uma 

turbina está em overhaul, a mesma fica indisponível para ser alocada no modelo  

Por uma questão de conservadorismo, o total de slots considerados para a realização 

do overhaul foi fixado em 26, este valor é apenas o número máximo de horas (8.736), ou seja, 

12 meses, que cada máquina leva para realizar esta manutenção, a qual depende de fatores com 

logística nacional e internacional, liberação alfandegária, volume de serviços dos executantes e 

outras variáveis difíceis de prever.  
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Tabela 5 - Definições genéricas para simulação dos cenários. 

 
Fonte: Elaboração do autor (2018). 

Após preenchimento dos dados das definições básicas da Tabela 5, foi necessário 

associar os slots a demanda definida para a simulação. Como cada simulação deverá ter uma 

demanda definida, esta demanda será a responsável pela definição de quantas máquinas deverão 

operar na simulação e quais devem entrar em manutenção, para que o volume de gás natural a 

ser comprimido não seja inferior ao demandado, mesmo com as manutenções necessárias às 

máquinas.  

Assim, considerando estas premissas, o problema de programação consiste em 

definir que máquinas devem operar até alcançar seu limite operacional, quando deverá ser 

retirada de operação sem prejuízo para o proprietário da ECOMP e de seus clientes. Desta forma, 

para formular matematicamente este problema, os seguintes parâmetros e variáveis de decisão 

foram definidos: 

Parâmetros: 

NE = número	de	equipamentos                NS = número	de	�����	no	período	em	análise NM = número	de	manutenções	que	podem	ser	realizadas	no	período	em	análise SM = número	de	�����	para	manutenção E = conjunto	de	equipamentos	"1,2,3, … , NE( S = conjunto	de	�����	"1,2,3, … , NS( M = conjunto	do	número	de	manutenções	"1,2,3, … , NM( PA = Penalidade	por	arranque CHI. = Indica	a	carga	horária	inicial	em	�����	que	possui	o	equipamento	i CHMAX. = número	máximo	de	�����	em	operação	antes	de	uma	manutenção CHMIN. = número	mínimo	de	�����	em	operação	antes	de	uma	manutenção 

Número de horas de um SLOT:

Número de horas totais:

Número de SLOTS:

Número de horas de manutenção simples:

Número de SLOTS de manutenção simples:

Num Slots + Num Manut

Mínimo de equipamentos disponíveis:

Penalidade de arranque (horas):

Penalidade de arranque (SLOTS):
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DEM4 = indica	a	demanda	a	ser	suprida	no	slot	j 
CAP. = indica	a	capacidade	de	oferta	do	equipamento	i MINEQ = indica	o	número	mínimo	de	equipamentos	que	devem	ficar	disponíeis	em	cada	slot INDISP.4 = indica	os	�����	j	de	indisponibilidade	do	equipamento	i 
Variáveis de Decisão: x.49
= :1 se	o	equipamento	i	tem	prioridade	de	acionamento	no	slot	j	no	período	antes	da	k − ésima	manutenção	0 caso	contrário																																																																																																																																												  

u.9 = :1 se	o	equipamento	i	está	sendo	usado	no	período	antes	da	k − ésima	manutenção	0 caso	contrário																																																																																																																																					 ini.9 = indica	o	início	da	operação	do	equipamento	i	no	período	antes	da	k − ésima	manutenção	 fim.9 = indica	o	fim	da	operação	do	equipamento	i	no	período	antes	da	k − ésima	manutenção	 y.49 = indica	se	no	slot	j	o	equipamento	i	sofreu	a	k − ésima	manutenção 

yIni.49 = indica	se	o	slot	j	foi	o	primeiro	do	equipamento	i	no	período	antes	da	k − ésima	manutenção 

a.49 = indica	se	houve	arranque	do	equipamento	i	no	slot	j	no	período	antes	da	k − ésima	manutenção 

p1.9 = indica	se	no	equipamento	i	existe	sobreposição	de	período	antes	da	k − ésima	manutenção p24 = indica	se	foi	violado	o	número	mínimo	de	equipamentos	no	slot	j 
p3.9 = indica	o	não	atendimento	do	eq. i	ao	máximo	de	�����	no	período	antes	da	k − ésima	manutenção p4.9 = indica	o	não	atendimento	do	eq. i	ao	mínimo	de	�����	no	período	antes	da	k − ésima	manutenção p54 = indica	que	a	demanda	no	slot	j	não	foi	atendida 

Utilizando esta notação, o problema pode ser formulado como: 

 

 

 

CDE = 	FF FGHIJK + 100MIJKNK∈PJ∈QI∈R + 1000 × TF FUV1IK + V3IK + V4IKWK∈PI∈R + FGV2J + V5JNJ∈Q X																U1W 

 

s.a. YZYIK ≤ \ × HIJK + E] × G1 − HIJKN																																																																																			∀Y ∈ _, ∀\ ∈ ], ∀` ∈ C								U2W 
aYbIK ≥ \ × HIJK 																																																																																																																						∀Y ∈ _, ∀\ ∈ ], ∀` ∈ C							U3W        
HIJK ≤ dIK																																																																																																																																		∀Y ∈ _, ∀\ ∈ ], ∀` ∈ C							U4W 
MIJK ≥ HIJK − HIUJefWK																																																																																																				∀Y ∈ _, ∀` ∈ C, ∀\ ≠ 1 ∈ ]							U5W 
hDZYIJiK ≥ HIUJiefWK − HIJiK − F HIJjKJj∈QJjkJi

																																																															∀Y ∈ _, ∀` ∈ C, ∀\f ≠ 1 ∈ ]							U6W 
FhDZYIJKJ∈Q = dIK 																																																																																																																																					∀Y ∈ _, ∀` ∈ C					U7W 
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F hIJjKJj∈QJinJjnJiopP
≥ DC × GdIK − 1 + hDZYIJiKN																																																																	∀Y ∈ _, ∀` ∈ C, ∀\f ∈ ]					U8W 

FhIJKJ∈Q = ]C × dIK 																																																																																																																																∀Y ∈ _, ∀` ∈ C				U9W 
V1IK ≥ aYbIUKefW + U]C + 1W × dIK − YZYIK 																																																																								∀Y ∈ _, ∀` ∈ C|` > 1		U10W 

V2J ≥ CDE_u − vE_ −FDEwD]xIJI∈R − F F hIJKK∈PI∈R y																																																		∀\ ∈ ]																																U11W 
V3If ≥ FGHIJf + xz × MIJfNJ∈Q + {|DEDI − {|Cz}I 																																																								∀Y ∈ _																															U12W 
V3IK ≥ FGHIJK + xz × MIJKNJ∈Q − {|Cz}I −E] × U1 − dIKW																																									∀Y ∈ _, ∀` ∈ C|` > 1		U13W 
V4If ≥ {|CDEI − {|DEDI − FGHIJf + xz × MIJfNJ∈Q 																																																									∀Y ∈ _																															U14W 

V4IK ≥ {|CDEI −FGHIJK + xz × MIJKNJ∈Q − E] × U1 − dIKW																																		∀Y ∈ _, ∀` ∈ C|` > 1									U15W 
V5J ≥ w_CJ − F F{zxI × HIJKI∈RK∈P 																																																																																	∀\ ∈ ]																																					U16W 
HIJK = 0																																																																																																				∀Y ∈ _, ∀\ ∈ ], ∀` ∈ C	|	DEwD]xIJ = 1								U17W 

dIf = 0																																																																																																									∀Y ∈ _																																																																	U18W HIJK , dIK ∈ "0,1(																																																																																																																																																																							U19W 

hIJK , hDZYIJK , MIJK ∈ ~0,1�																																																																																																																																																							U20W 
YZYIK , aYbIK , V1IK , V3IK , V4IK ≥ 0																																																																																																																																									U21W V2J , V5J ≥ 0																																																																																																																																																																													U22W 

A função objetivo (1) busca minimizar o tempo de processamento das 

turbomáquinas penalizando o número de arranques dentro de um determinado período, a 

sobreposição de períodos, a violação do número mínimo de equipamentos em cada slot, o não 

atendimento a carga máxima e mínima antes da manutenção e a violação da demanda. As 

desigualdades (2) e (3) calculam o início e fim do período que antecede a k-ésima manutenção. 

A expressão em (4) garante que o equipamento só pode estar funcionando se estiver em uso. Já 

a (5) calcula o número de arranques de um equipamento no período que antecede a uma 

determinada manutenção. A desigualdade (6) determina o início da manutenção 

(indisponibilidade) do equipamento. Já a restrição (7) garante que uma manutenção em um 

determinado período só existe se o período está sendo executado. A desigualdade (8) atualiza 

os slots nos períodos que antecede uma manutenção. A restrição (9) garante que o número de 

manutenção seja igual ao determinado pelo setor. As restrições (10) a (16) são as penalidades 

do problema. A desigualdade (10) garante que um determinado período antes de uma 
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manutenção só pode começar após o término do período anterior. Já a restrição (11) calcula a 

penalidade por equipamento disponível num slot. As restrições (12) e (13) garantem que a carga 

horária para manutenção não ultrapasse o limite superior, já as restrições (14) e (15) garantem 

que a carga não seja inferior ao limite inferior. O domínio das variáveis é determinado pelas 

restrições (17) a (22).  

6.4 TESTES E RESULTADOS 

Para a construção dos cenários para do modelo considerou-se inicialmente que todas 

as máquinas tenham seus horímetros iguais a 3.000h de operação, de forma que entre as mesmas 

não haja prioridades de operação e manutenção nos primeiros slots. Assim, foram propostos 3 

cenários com valores de demanda diferentes. O software LINGO foi usado para validação do 

modelo proposto.  

 No primeiro cenário, considerou-se uma demanda média de 10,8 Mm³/dia, ou seja, 

20% menos que a média anual verificada, os dados dos requisitos de operação foram alinhados 

de acordo com a demanda a ser simulada e neste caso o número de turbinas mínimo para 

atendimento é de 3 máquinas ligadas, este valor foi obtido dividindo-se a demanda simulada 

pela capacidade da compressão de cada máquina, os demais valores da tabela são fixos e não 

foram alterados em nenhum dos cenários para a garantia da linearidade dos resultados e uma 

aproximação com a realidade da estação de compressão analisada, a Tabela 6 apresenta os dados 

a serem simulados. 

Tabela 6 - Dados simulados no cenário 1 

 
Fonte: Elaboração do autor (2018). 

Os dados de demanda foram inseridos na tabela de demanda simulada. 

Número de horas de um SLOT: 336
Número de horas totais: 32000
Número de SLOTS: 96
Número de horas de manutenção simples: 336
Número de SLOTS de manutenção simples: 1
Num Slots + Num Manut 97
Mínimo de equipamentos disponíveis: 3
Penalidade de arranque (horas): 100
Penalidade de arranque (SLOTS): 1
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Após 24 horas de simulação, obteve-se a solução apresentada na Figura 13, onde a 

cor amarela significa máquina disponível a operar e pode ser ligada a qualquer momento para 

atender a demanda, a cor verde escuro indica que a máquina possui prioridade de operação, isto 

é, caso seja necessário liga alguma turbina, esta terá a prioridade em relação as demais, devido 

ao atendimento de algum critério de proximidade de horas a serem atingidas para uma 

manutenção necessária, a  cor verde clara indica que a máquina está em pequena manutenção e 

a cor vermelha indica a máquina em overhaul. Cabe ressaltar que, em todos os testes os 

primeiros 30 slots serviram apenas para indicar as prioridades de operação, assim optou-se por 

apresentar os resultados a partir da 31 slot para simplificação da análise. 

       31                           41                            51                           61                            71                            81                           91             96 

 
Figura 13 - Resultados do cenário 1 a partir do 31° slot. Fonte: Autor (2018). 

Na Figura 12 verificou-se que, a partir do 32º slot, a máquina E entrou em seu 

overhaul, enquanto as máquinas F, G, H e I a partir do 46º, 62º, 76º e 91º respectivamente. Já a 

turbina J não entrou em manutenção devido a limitação de 96 slots. Foi observado a garantia 

de atendimento à demanda em todos os slots. Além disso, pode-se observar uma indicação de 

uma pequena revisão antes de seu overhaul nas máquinas E, F, G, H e I, o que não se faz 

necessário, tendo em vista que a máquina já realizará uma revisão mais profunda que incluirá 

os serviços nesta manutenção, o resultado somente incluiu uma pequena revisão antes devido o 

tempo de overhaul ser inferior a 26 slots. 

Como pode ser visto, o resultado da primeira simulação apresenta concomitâncias 

de overhaul, pois a máquina F tem seu overhaul juntamente com a máquina E em 11 slots e 

com a G em 10 slots, esta situação não seria desejável se a demanda fosse maior do que a 

capacidade de compressão de cinco máquinas, pois faltariam máquinas para suprir o contratado, 

entretanto, neste cenário verificou-se que durante o período analisado é possível atender com 

folga a demanda contratada junto ao operador da ECOMP. Para demonstrar que isto é possível, 

pode-se verificar que entre o 32° slot e o 45° há disponibilidade de 5 turbo compressores, onde 

apenas 3 seriam necessários, do 46° ao 57° slot 4 máquinas estão disponíveis a operar, mesmo 

considerando as pequenas manutenções.  

E -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

G 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 -1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

I 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2

J 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
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Para o segundo cenário não foi necessário a alteração da tabela de dados de 

simulação, visto que embora a demanda analisada seja superior a simulação 1, o número de 

máquinas a operar não é alterado, mantendo-se em 3 turbinas para o efetivo atendimento a 

demanda de compressão. 

No segundo cenário, foi considerado o valor médio da demanda atual, baseado nos 

dados levantados no campo que é de 13,5 Mm³/dia estes valores foram inseridos na tabela de 

demanda. Os resultados após 24 horas de execução são apresentados na Figura 14. 

       31                           41                            51                           61                            71                            81                           91             96 

 
Figura 14 - Resultados do cenário 2 a partir do 31° slot. Fonte: Autor (2018). 

Na Figura 14 verificou-se que ocorreu uma diferença nos tempos de disponibilidade 

de cada máquina para realização de overhaul, aumentou para 26 slots, não causando impacto 

negativo no resultado, observa-se ainda que há uma mudança de prioridades de operação de 

máquinas e as disponibilidades também são modificadas, é possível garantir neste cenário que 

poderá ser atendida a demanda, se cada máquina operar em sua vazão máxima, restando no 

mínimo três máquinas, como ocorre nos slots 49, 52, 55, 78, 80 e 95, nestes casos durante 336h, 

período de uma pequena revisão, ficariam exatamente as três máquinas disponíveis para suprir 

a demanda. 

No terceiro cenário foi considerado o valor médio de 16,2 Mm³/dia, apenas 20% a 

mais que o valor do teste anterior, para esta simulação foi necessário aumentar o número 

turbinas operando, pois seriam necessárias 4 máquinas comprimindo gás natural para atender a 

nova demanda, a Tabela 7 apresenta a inclusão da quarta máquina que será colocada em 

operação para atender a nova demanda a ser simulada, as alteração destes dados com a nova 

demanda foram inseridos na tabela de dados e o resultado foi obtido após 24 horas de execução 

é mostrado na Figura 15. 

E -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 0 0 0 1 1 1 1 -1 0

F 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 -1 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2

J 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
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Tabela 7 - Dados simulados no cenário 3. 

 
Fonte: Elaboração do autor (2018). 

       31                           41                            51                           61                            71                            81                           91             96 

 
Figura 15 - Resultados após terceira simulação a partir do 31° slot. Fonte: Autor (2018). 

Após a terceira simulação observa-se novamente que a ordem de overhaul não se 

altera, mostrando que em cada um dos casos não há prioridades em relação a esta manutenção, 

é possível perceber uma nova mudança na prioridade de operação e das manutenções bem como 

uma alternância do total de slots de overhaul, variando entre 25 e 26 slots.  

Após realizados todos os testes, foi possível verificar que de acordo com os dados e 

limitações existentes é possível manter uma alternância de overhaul com alguma separação 

entre eles, pois há uma concomitância máxima de 11 slots entre as máquinas G e F e G e H, 

nesta simulação é observado que a máquina E continua com disponibilidade de 26 slots para 

realização de overhaul, e em nenhuma situação a manutenção foi posicionada juntamente com 

a concomitância de duas máquinas em overhaul, como na simulação anterior, isto é  importante 

porque libera mais máquinas a operar, já que com essa demanda são necessários a operação de 

quatro turbo compressores e isto se realiza durante todos os 96 slots analisados.  

Além dos 3 cenários descritos anteriormente, foi feito uma análise confrontando o 

método usado pela empresa com o proposto. Atualmente a empresa utiliza um método 

desenvolvido por uma equipe multidisciplinar composta por manutenção e operação, foi 

Número de horas de um SLOT: 336
Número de horas totais: 32000
Número de SLOTS: 96
Número de horas de manutenção simples: 336
Número de SLOTS de manutenção simples: 1
Num Slots + Num Manut 97
Mínimo de equipamentos disponíveis: 4
Penalidade de arranque (horas): 100
Penalidade de arranque (SLOTS): 1

E -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

G 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

I 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 -1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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realizado um planejamento manual baseado na observação dos comportamentos de demanda, 

logística de manutenção e operacionalidade das máquinas, adotando critérios empíricos. 

Esta equipe construiu uma tabela de operação de manutenção que apresentou 

inicialmente uma relativa consistência, já que criava uma ordem de operação, porém nele se 

mesclavam dados da ECOMP estudada neste trabalho e de uma outra que fica próxima, com 

máquinas e características  diferentes,  e além disto era mandatário que  algumas máquinas 

operassem durante períodos curtos e fossem desligadas até que pareassem duas a duas, 

formando assim um par de turbocompressores que deveriam se manter até os seus limites 

operacionais, para que fossem retirados de operação juntos. Observou-se que houve a perda de 

capacidade de atendimento da demanda dos clientes em caso de aumento de demanda, mesmo 

que por períodos pequenos e principalmente alto custo de manutenção, devido a coincidência 

de manutenções dos pares de máquinas, gerando um alto custo financeiro. 

 Os resultados ruins anteciparam o fim deste método e desde então os critérios são 

tomados de tempos em tempos de maneira manual e sem previsibilidade dos resultados a médio 

e longo prazo, ainda ocorrem na ECOMP problemas que este artigo demonstrou que é capaz de 

resolver e a relevância desta para a empresa apresentaria ganhos superlativos em todos os 

quesitos apresentados. Embora este trabalho seja imensuravelmente superior ao trabalho 

manual criado pelos funcionários da empresa, ainda não pode ser considerado definitivo para 

resolver todos os problemas de escalonamento de turbo compressores, devido a necessidade de 

mais tempo para realização dos testes e um intervalo temporal maior que os 96 slots contidos 

aqui e por isso não foi possível consolidar a solução ótima, pois isto demandaria mais tempo e 

recursos para a sua realização. 

6.5 CONCLUSÕES 

Após as simulações foi avaliado que há pequenas diferenças nas prioridades de 

operação e relacionadas a pequenas manutenções, como no modelo não foi inserido uma regra 

para que alguma máquina entre em overhaul prioritariamente frente as outras e a quantidade de 

horas iniciais são iguais, podemos afirmar que, neste caso, as ordens de ocorrência deste tipo 

de manutenção estão atendendo ao modelo, caso sejam feitas novas simulações conforme as 

horas individuais de cada máquina aumentem, ou se iniciem as simulações e com valores de 

horas aleatórias e distintas, será possível afirmar que poderá haver uma alteração natural de 

prioridade de operação e overhaul das máquinas. 

Depois de realizados todos os testes, foi possível verificar que de acordo com os 

dados e limitações existentes é possível manter uma alternância de overhaul com alguma 
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separação entre eles, pois há uma concomitância máxima de 10 slots de e uma separação entre 

overhaul de 15 slots, embora não seja o ideal este resultado pode trazer uma economia muito 

interessante para a empresa dona da ECOMP, pois em caso de concomitância total das 

manutenções, como atualmente pode ocorrer, o desembolso imediato por máquina é da ordem 

de US$1,5 M/máquina, como há 15 slots de diferença (5.040h) há um tempo para que possa 

ocorrer a devolução da máquina que realiza esta manutenção, pois seu período varia entre 

4.320h e 8.640h. Ainda em relação a não concomitância total das manutenções é possível 

garantir o cumprimento total dos contratos firmados de fornecimento de GN e assim evitar 

perdas financeiras por multas contratuais. 

Com os dados disponíveis foi possível identificar que há espaço para uma ampliação 

nos estudos referentes a priorização de operação de turbo compressores, com uma dilatação 

maior do tempo e simulações alterando variáveis.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

A partir das conclusões exibidas nos artigos presentes nesta dissertação, se faz 

necessário a explanação das considerações finais definitivas e seu detalhamento. 

Em primeiro lugar devemos chamar a atenção para os tipos de manutenção que 

podem ser aplicados na indústria como um todo e especificamente nas turbinas a gás, as técnicas 

de manutenções podem ser combinadas para uma efetividade maior, mas não podemos 

desconsiderar a pouca quantidade de oficinas especializadas nestas máquinas que força a sua 

realização em locais distantes, logo o planejamento de grandes manutenções devem levar em 

consideração os contratempos que podem ocorrer e outras técnicas robustas de planejamento 

da manutenção devem levar em conta atrasos superiores aos que naturalmente ocorrem, assim 

a confiabilidade do sistema tende aumentar 

Outro ponto a ser considerado é que as publicações no tema da pesquisa estão 

concentradas, em um número reduzido de autores que procuram métodos de solucionar o 

problema da programação da manutenção e operação de máquinas. Durante o estudo 

bibliométrico foi possível destacar que o volume de publicações é ainda mais escasso quando 

se trata de programação da manutenção de turbinas a gás e que a maior quantidade de 

publicações baseia sua pesquisa em preparo de máquinas e soma dos tempos de processamento 

(makespan), estes são associados a processos de fabricação de produtos que dependem de 

sequência de operações, diferentemente dos sistemas contínuos que podem operar 

paralelamente entre sim, como no caso da compressão de gases e bombeio de líquidos. 

Para atingir o objetivo da pesquisa foram realizadas simulações com apoio de um 

software de otimização, o LINGO, o resultado atendeu satisfatoriamente o desígnio do trabalho, 

dando subsídios suficientes para a programação de manutenções sem prejuízo da operação da 

ECOMP, além destas técnicas, é possível que se combinem outras  sem perdas dos resultados, 

como pode ser observado na pesquisa bibliográfica, no entanto alguns ajustes seriam 

necessários, como a problematização do sistema de envio e recebimento de turbinas após seu 

overhaul e também a possibilidade de haver oficinas para este tipo de reparos no Brasil, estas 

questões devem permear os trabalhos futuros, onde o tema pode ser ampliado e discutido 

complementarmente a este trabalho. 
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