
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

E SISTEMAS COMPUTACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL ZOBOLI MAZZOCO 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA MANUTENÇÃO DE 

SISTEMAS SUBMARINOS PARA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO 

UTILIZANDO SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS - RJ 

2019 

  



 
 

RAFAEL ZOBOLI MAZZOCO 

 

DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA MANUTENÇÃO DE 

SISTEMAS SUBMARINOS PARA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO 

UTILIZANDO SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia de 

Produção e Sistemas Computacionais da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito para obtenção do Grau de Mestre em 

Ciências.  

Área de Concentração: Sistemas de Produção e 

operações. 

Linha de Pesquisa: Pesquisa Operacional e 

Simulação. 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Edwin Benito Mitacc Meza 

 

 

Coorientadora: 

Profª. Drª. Marcilene de Fátima Dianin Vianna 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS - RJ 

2019 

 

 

 



Ficha catalográfica automática - SDC/BRO
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecária responsável: Monnique São Paio de Azeredo Esteves Veiga - CRB7/6921

M477d Mazzoco, Rafael Zoboli
  Desenvolvimento de Método para Manutenção de Sistemas 
Submarinos para Extração de Petróleo Utilizando Simulação 
Computacional / Rafael Zoboli Mazzoco ; Edwin Benito Mitacc 
Meza, orientador ; Marcilene de Fátima Dianin Vianna, 
coorientador. Niterói, 2019.
  96 f. : il.

  Dissertação (mestrado profissional)-Universidade Federal 
Fluminense, Rio das Ostras, 2019.

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPG-MESC.2019.m.12192927703

1. Manutenção. 2. Otimização. 3. Simulação. 4. 
Confiabilidade. 5. Produção intelectual. I. Meza, Edwin 
Benito Mitacc, orientador. II. Vianna, Marcilene de Fátima 
Dianin, coorientador. III. Universidade Federal Fluminense. 
Instituto de Ciência e Tecnologia. IV. Título.

CDD -



 
 

RAFAEL ZOBOLI MAZZOCO 

 

DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA MANUTENÇÃO DE 

SISTEMAS SUBMARINOS PARA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO 

UTILIZANDO SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Instituto de Ciência e Tecnologia da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial à obtenção do título de Mestre 

em Engenharia de Produção e Sistemas 

Computacionais. 

Área de Concentração: Sistemas de Produção e 

Operações. 

Linha de Pesquisa: Pesquisa Operacional e 

Simulação. 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

__________________________________________________ 

Profª. Dr. Edwin Benito Mitacc Meza (Orientador) 

Universidade Federal Fluminense 

__________________________________________________ 

Profª. Drª. Marcilene de Fátima Dianin Vianna (Coorientadora) 

Universidade Federal Fluminense 

__________________________________________________ 

Prof. Drª. Ana Paula Barbosa Sobral 

Universidade Federal Fluminense 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Fermín Alfredo Tang Montané 

Universidade Estadual do Norte Fluminense 

 

RIO DAS OSTRAS - RJ 

2019  



 
 

AGRADECIMENTOS 

À minha amada esposa Tamires, com amor e gratidão por sua perseverante paciência ao longo 

de todo o período de elaboração deste trabalho. 

Agradeço a minha mãe Neusilene e ao meu pai Vicente por terem sido, durante toda a minha 

vida, motivadores incansáveis e fomento de minha educação. Agradeço às minhas irmãs Camila 

e Thainá pelo companheirismo e amor que muito me fortalecem. 

Aos professores do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense, 

especialmente aos orientadores Dr. Edwin Benito Mitacc Meza e Drª. Marcilene de Fátima 

Dianin Vianna pela dedicação e apoio oferecidos sem reserva em todo o processo de pesquisa. 

Agradeço a Deus por ter me dado forças para concluir esta etapa tão sonhada e importante em 

minha vida.  

  



 
 

RESUMO 

 

As atividades de completação em poços offshore correspondem ao conjunto de operações 

realizadas em um determinado poço logo após a perfuração, para prepará-lo para início da 

produção de Petróleo, ao qual inclui a instalação de equipamentos Subsea, como Árvore de 

Natal Molhada (ANM), Módulos de Bombeio (MOBO), de distribuição e instalação das 

plataformas de produção. Durante a vida útil do poço, devido à ocorrência de falhas em alguns 

de seus componentes essenciais, são necessárias atividades para restabelecer as condições 

normais de operação do poço, estas atividades são chamadas de intervenções. As intervenções 

por sua vez, muitas vezes resultam na necessidade de retirada dos equipamentos Subsea para 

reparo. Ao final da vida útil do campo, a desmobilização dos ativos também se faz necessária, 

e nesta fase também é realizada a retirada destes equipamentos. Entretanto, a existência de 

restrições operacionais, como a disponibilidade de ferramentas e sondas essenciais às  

instalações, intervenções e retirada, levam à necessidade de um de planejamento operacional 

bem realizado, a qual inclui a disponibilidade dos recursos necessários. Por outro lado 

minimizar o tempo de execução das intervenções através de operações isenta de falhas, bem 

como reduzir a necessidade das mesmas através de uma política de manutenção que leve em 

consideração a disponibilidade e custos, tendem a gerar pequenos ganhos em eficiência ao 

longo de toda a vida de um poço e podem melhorar significativamente o resultado financeiro 

do campo. Neste problema, o tempo relativo às falhas é estocástico e o nível de confiabilidade 

estimado. Neste contexto, é possível estimar os custos decorrentes de falhas e prevenção ao 

longo da vida útil dos ativos. Assim a Simulação-Otimização (SO) proposta neste trabalho gera 

“resultados esperados” de custos, bem como medidas de desempenho e estatísticas acerca das 

diferentes políticas de manutenção adotadas. Neste método, são utilizadas técnicas de 

engenharia de confiabilidade para estimar as probabilidades de falha e Simulação de Monte-

Carlo para estimar o resultados de acordo com as diferentes políticas adotadas. 

 

Palavras-Chave: Manutenção, Otimização, Confiabilidade, Simulação de Monte Carlo, Sistema 

Submarino  



 
 

ABSTRACT 

 

The completion activities in offshore wells correspond to the set of operations performed in a 

given well, soon after the drilling, to prepare it for the beginning of Petroleum production, 

which includes the installation of subsea equipment such as Wet Christmas Tree, Modules of 

Booster (MOBO), of distribution and installation of the production platforms. During the design 

life of the well, due to the occurrence of failures in some of its essential components, activities 

are necessary to restore the normal conditions of operation, these activities are called 

interventions. Interventions often result in retrieval of Subsea equipment for repair. At the end 

of the useful life of the field, the demobilization of the assets is also necessary, and at this stage 

the equipment is also retrievable. However, the existence of operational constraints, such as the 

availability of essential tools and rigs for installations, interventions and retrieval, lead to the 

need for a well-planned operational planning, which includes the availability of the necessary 

resources. On the other hand, minimizing the execution time of the interventions through 

faultless operations, as well as reducing the need for them through a preventive maintenance 

policy that takes into account the availability and costs, tend to generate small gains in 

efficiency throughout the lifetime of the well and can significantly improve the financial 

outcome of the field. In this problem, the time to the failure is stochastic, but the level of 

reliability is measurable. In this context, it is possible to estimate the costs from failures and 

prevention over the useful lifetime of the assets. Thus, the Simulation-Optimization (SO) 

proposed in this work generates "expected results" of costs, as well as performance indicators 

and statistics about the different maintenance policies adopted. In this method, reliability 

engineering techniques are used to estimate the probabilities of failure, and Monte Carlo 

Simulation is used to estimate the results according to the different policies adopted. 

 

Keywords: Maintenance, Optimization, Reliability, Monte Carlo Simulation, Subsea Systems 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A elevada concorrência empresarial nos dias atuais vem fazendo com que as empresas 

busquem soluções para se manter competitivas no mercado.  Neste cenário, um planejamento 

estratégico adequado e os esforços organizacionais direcionados para a busca de uma maior 

eficiência operacional são fundamentais para a sobrevivência das empresas. Segundo Lins e 

Calôba (2006) esta eficiência pode ser alcançada por meio de duas formas: realizando 

investimentos tecnológicos que minimizem os custos de produção ou por meio de soluções 

eficientes que maximizem a utilização dos recursos disponíveis. 

 No caso das companhias de petróleo, são demandados elevados montantes de capital a 

serem investidos ainda nas fases iniciais de exploração de um campo de petróleo, até a obtenção 

de um retorno financeiro (NATAL, 2003). Entretanto, o setor de petróleo mundial passou por 

uma drástica redução do preço do barril nos últimos anos. Apesar da redução do preço da 

comoditie o Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2018), em 2017 apresentou 

um consumo de 3 Mboe/d (milhões de barris por dia), fato que o posiciona como o 7° maior 

consumidor de Petróleo do mundo. Outro fator de destaque é a importância da produção no 

mar, que correspondeu a 95,8% da produção nacional de petróleo em 2018  (ANP, 2018). 

 É neste cenário que as companhias petrolíferas têm direcionado seus esforços para a 

otimização do uso dos recursos disponíveis, principalmente os utilizados nas fases de 

exploração e produção offshore. Contudo, pequenos ganhos em eficiência ao longo de toda a 

vida de um poço podem melhorar significativamente o resultado financeiro do campo. 

 O desenvolvimento de um campo de petróleo abrange três fases: a exploração, o 

desenvolvimento da produção e a manutenção da produção. Durante a fase de produção de um 

poço de petróleo, que corresponde à maior parte do seu ciclo de vida, as atividades mais 

dispendiosas são aquelas que tratam das intervenções para sua manutenção, designadas 

genericamente de workover (FROTA, 2003). Segundo Thomas (2001), estas atividades são 

necessárias para manter a produção ou eventualmente melhorar a produtividade. De acordo com 

Paiva (1997), as intervenções se devem às falhas que normalmente ocorrem com os 

equipamentos de fundo dos poços de petróleo, o que impossibilita ou reduz a produção ou 

injeção de fluidos. 

 De acordo com Garcia (1997), a manutenção da produção ou injeção é o conjunto de 

operações realizadas no poço após sua completação inicial, visando corrigir problemas de modo 
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a permitir que a produção ou a injeção de fluidos retorne ao nível normal ou operacional. As 

principais causas geradoras de intervenções são: 

• Baixa produtividade; 

• Produção excessiva de gás; 

• Produção excessiva de água; 

• Produção de areia; 

• Falhas mecânicas em quaisquer componentes integrantes do poço; 

• Formação de hidrato na Árvore de Natal Molhada (ANM) ou na linha de surgência; 

• Deposição de parafina na linha de surgência; 

• Remanejamento de poços (decisão gerencial); 

• Abandono provisório ou definitivo 

 Frota (2003) apresenta um estudo realizado nos poços petrolíferos da Bacia de Campos, 

Brasil. O resultado do estudo aponta que 64% das intervenções realizadas são decorrentes de 

falhas no conjunto ANM ou nas linhas de produção; os desvios nos reservatórios correspondem 

a 20% das intervenções (baixa produtividade, produção excessiva de água ou gás e produção 

de areia); as falhas na válvula de segurança de subsuperfície (DHSV) correspondem a 16%.  

 As instalações e intervenções nas ANMs requerem recursos, denominados de 

ferramentas e estas por sua vez requerem alto nível de confiabilidade, pois falhas nestes 

recursos podem significar consumo de aluguel diário de sonda ou até mesmo atraso na produção 

de óleo. 

 A partir de uma distribuição de probabilidades de falha em função do tempo e número 

de operações, bem como das previsões para intervenção em cada poço é possível estabelecer 

uma política de manutenção ótima que minimize as perdas decorrentes de falha. Desta forma, 

então qual seria o intervalo ideal para manutenção, considerando os custos em executá-la? E, 

solucionado este dimensionamento, seguem-se outros questionamentos: 

• Qual o nível de manutenção que minimiza a indisponibilidade? 

• Qual o número de falhas esperadas e qual sua distribuição probabilística? 

 Estas perguntas fomentam o desenvolvimento de uma metodologia capaz de prover 

‘soluções esperadas’ que subsidiem a tomada de decisão acerca do assunto. Neste contexto este 
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trabalho utiliza como metodologia a Simulação-Otimização associada à técnicas de predição de 

risco e confiabilidade. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 Esta pesquisa será direcionada para a Ferramenta de Instalação da Árvore de Natal 

Molhada (FIANM), a ser utilizada em um contrato de manutenção específico de um dos campos 

do Pré-Sal. Mais especificamente será alvo desta pesquisa a avaliação do custo-benefício das 

atividades de manutenção preventiva nestes equipamentos. Ou seja, a avalição dos ganhos e 

dispêndios auferidos com a realização ou ausência da manutenção. Além dos fatos já relatados 

na introdução desta pesquisa, que denotam a importância do conjunto ANM, é importante 

destacar que 100% do óleo produzido no mar, no Brasil e no mundo, passam pelo sistema ANM 

e que as ferramentas ora citadas viabilizam a instalação e operação dos sistemas Submarinos de 

Petróleo. 

 Este trabalho também se propõe a contribuir para a expansão da aplicação dos Métodos 

de Simulação-otimização e engenharia de confiabilidade, onde através da associação de ambas 

metodologias, provê solução para o que foi chamado neste trabalho de Problemas de Políticas 

de Manutenção Preventiva de Equipamentos Submarinos (PPMPES).  

 

1.3 OBJETIVOS 

 O objetivo geral consiste na aplicação de técnicas de predição de risco associadas à 

simulação-otimização aderente à solução de PPMPES, as quais visem uma maior eficiência dos 

dispêndios em ações de manutenção programada na busca do equilíbrio entre os custos de 

manutenção e ganho de receita advinda pelo aumento da disponibilidade dos ativos em serviço. 

 As operações de manutenção offshore são tipicamente imprevisíveis, como também é 

difícil de se prever quando ocorrerá uma falha em um poço. Estas operações tem um custo 

elevado, com isto só se intervém nos poços, em geral, nos casos de necessidade de parada de 

produção (ACCIOLY e CHIYOSHI, 1998). Desta forma, este trabalho parte do pressuposto 

que haverá tempo hábil para execução da manutenção preventiva e objetiva justificar a sua 

execução.  

 Para alcançar o objetivo geral são definidos os seguintes objetivos específicos: 

• Realizar uma pesquisa bibliográfica relacionada ao problema, ao contexto em que ele 

se insere, bem como sobre suas abordagens de resolução e métodos envolvidos; 

• Identificar as principais características inerentes às operações de completação offshore; 
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• Descrever  as características do problema de manutenção e operação dos sistemas de 

Árvore de Natal Molhada (ANM) para a definição das variáveis e restrições;  

• Desenvolver a associação de metodologias para a solução da PPMPES via técnicas de 

engenharia de confiabilidade e Simulação-Otimização; 

• Realizar o levantamento de dados de operação, falhas e manutenção;  

• Aplicar técnicas de engenharia de confiabilidade que possibilite mensurar o nível de 

risco/confiabilidade com o passar do tempo e operações, bem como o impacto das 

manutenções acerca do desempenho dos equipamentos estudados; 

• Analisar o comportamento das soluções obtidas por Simulação-Otimização, bem como 

os resultados estatísticos acerca das operações e manutenções; 

• Validar os resultados com especialistas da área de manutenção e operação de 

equipamentos submarinos para Óleo & Gás (O&G). 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 Este trabalho busca apresentar de forma prática, uma associação de metodologias 

aderente à realidade das operações offshore para solução do problema em questão. 

 No plano científico, a relevância se deve ao emprego da associação de diferentes 

metodologias para solução de problemas de manutenção: a aplicação de técnicas de Simulação-

Otimização e engenharia de confiabilidade para solução dos PPMPES.  

 Sob a ótica econômica, a importância tem relação com a minimização dos custos, visto 

que as atividades de manutenção tendem a ser realizadas de forma equilibrada e paradas 

inesperadas ou eventuais atrasos na produção tendem a ser minimizados. Destaca-se ainda, os 

altos custos decorrentes das taxas diárias de aluguel de sonda que tendem a ser evitados 

(ROSENBLATT, 2006). As atividades de manutenção quando executadas de forma demasiada 

geram indisponibilidade dos ativos, além de altos custos operacionais na execução da mesma. 

Em contrapartida a falta dela pode acarretar paradas de produção não esperadas que resultem 

em perdas de produção, muitas vezes não controladas. 

 A motivação principal para o estudo do tema se deve a uma demanda de cunho 

profissional do autor, que tem se deparado com a necessidade de recomendar de forma coerente 

e embasada atividades de manutenção de equipamentos Subsea. Neste sentido, o pesquisador 

pretende agregar valor ao processo de manutenção, dando a mesma um caráter fundamentado, 

apresentando o real custo-benefício das atividades e contribuindo para a competitividade da 

organização onde atua. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Este trabalho está dividido em 6 capítulos, incluindo esta introdução, onde o tema da 

dissertação é contextualizado, o problema é delimitado, os objetivos são apresentados e a 

justificativa do estudo detalhada. 

 O Capítulo 2 apresenta à Metodologia, onde o presente trabalho é classificado conforme 

literatura, as etapas do desenvolvimento da atual pesquisa são especificadas e descritas. 

 Os Capítulos 3, 4 e 5 estão estruturados em formato de artigo científico. Assim, cada 

um destes artigos, possui, de forma independente, os conteúdos essenciais de uma publicação 

científica, tais como resumo, abstract, introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados 

e discussão, bem como conclusão e as devidas referências bibliográficas. Os temas destes 

artigos independentes são apresentados a seguir: 

a) O Capítulo 3 é referente ao Artigo A, onde é realizada uma revisão 

bibliográfica sobre o tema da pesquisa: Políticas de Manutenção de 

Equipamentos Submarinos. Neste artigo também é discutida as metodologias 

que suportam as decisões acerca do tema. 

b) O Capítulo 4 é referente ao Artigo B, que contém um estudo bibliométrico no 

tema da pesquisa. São mostradas as principais metodologias, as áreas de 

aplicação, os objetivos de otimização, as políticas e estratégias sobre o assunto 

em questão com vistas a apresentar o desenvolvimento acadêmico dos temas. 

c) O Capítulo 5 é referente ao Artigo C, que trata da proposta de aplicação do 

Método de Simulação-Otimização associada a um modelo de degradação 

conhecido. Neste capítulo a metodologia proposta será aplicada para apoio na 

tomada de decisão acerca das atividades de manutenção de uma Ferramenta de 

Instalação de ANM referente a um poço do campo de Pré-Sal. 

d) O Capítulo 6 aborda algumas breves considerações finais, verificando se a 

pesquisa atingiu o objetivo proposto. As referências bibliográficas estão 

inseridas na parte final do trabalho. 

 

2. METODOLOGIA 

 

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

descrição da literatura e detalhar as fases da aplicação do método científico utilizado nesta 

dissertação. 
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2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 De acordo com Turrioni e Mello (2012), a classificação de pesquisas científicas pode 

ser um tema relativamente controverso devido ao fato do mesmo se fundamentar no enfoque 

dado pelo autor. No entanto, segundo Gil (2002), as formas mais comuns de classificação de 

uma pesquisa seguem os seguintes critérios: natureza da pesquisa, abordagem, procedimentos 

técnicos e objetivo.  

 Esta pesquisa do ponto de vista da natureza, pode ser classificada como aplicada, pois 

apresenta como objetivo principal a utilização prática dos conhecimentos gerados na resolução 

de um problema real.  

 Do ponto de vista da abordagem, esta pesquisa pode ser considerada combinada entre 

qualitativa e quantitativa, pois trabalha aspectos em ambas metodologias. Na pesquisa 

qualitativa, o intuito é compreender o fenômeno estudado, pois foca no caráter subjetivo do 

objeto, analisando particularidades e comportamentos. No entanto, a pesquisa quantitativa 

possui o objetivo de obter referências quantitativas, que representem numericamente os 

comportamentos do objeto analisado (GIL, 2002). 

 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esta pesquisa pode ser classificada como 

um estudo de caso, por estudar um fenômeno complexo no seu contexto real. De acordo com 

Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que obtém o conhecimento amplo e 

detalhado por meio do uso de múltiplos instrumentos de coleta e análise de dados. 

Do ponto de vista de seus objetivos, a presente pesquisa pode ser classificada como 

exploratória, pois busca a geração e o aprimoramento de ideias sobre determinado fato ou objeto 

de estudo. Neste tipo de pesquisa realiza-se etapas de investigação que auxiliam o 

aprimoramento e formulação do problema ou hipótese (KÖCHE, 1997). 

 

2.2 PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 Esta pesquisa tem início na revisão da literatura acerca do tema que se insere. Nesta 

etapa, realiza-se a descrição das questões e desafios que envolvem a manutenção de 

equipamentos submarinos, bem como de referências normativas da indústria de Óleo & Gás 

(O&G). Também são brevemente discutidas as características e os desafios inerentes às 

operações de completação offshore e mais especificamente no problema de manutenção e 

operação destes sistemas. Em um segundo momento a pesquisa apresenta um levantamento da 

evolução dos trabalhos publicados em bases científicas internacionalmente reconhecidas pela 
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academia. Em seguida alguns trabalhos foram selecionados e discutidos, com vistas a permitir 

destacar abordagens, objetivos, metodologias aplicadas e resultados encontrados. 

 Em seguida, foi realizado um estudo bibliométrico acerca das metodologias de 

simulação-otimização aplicada à manutenção, na tentativa de identificar como os pesquisadores 

tem trabalhado, e portanto com o objetivo principal de identificar as principais metodologias 

utilizadas. Também buscou-se evidenciar nas bases de dados consultadas a evolução das 

publicações por ano, por área, por tipo, por autor e por citação. As principais publicações no 

tema também foram comentadas, as quais foram classificadas quanto ao conteúdo nos seguintes 

grupos: metodologia, estratégia e política de manutenção adotada e quanto ao objetivo de 

otimização (minimizar custos, maximizar disponibilidade, minimizar riscos, etc.). 

 Após concluído o estudo bibliométrico, foi possível selecionar a metodologia mais 

aderente ao problema da pesquisa. Neste contexto, a Simulação de Monte Carlo foi o método 

selecionado e aplicado, em que associado à um modelo de degradação conhecido, permitiu 

identificar o nível ótimo de manutenção a ser adotado em um cenário operacional específico. 

Neste caso, o objeto de estudo foi um equipamento submarino utilizado para extração Petróleo. 

Apesar do caráter customizado construído para o caso aplicado, a metodologia desenvolvida 

pode ser aplicada em diferentes áreas, desde que as variáveis que compõem o modelo e 

distribuições probabilísticas sejam corretamente consideradas. O critério utilizado para seleção 

da política de manutenção ótima foi aquele cujo os custos de ciclo de vida são minimizados. 

 E por fim, uma revisão geral dos resultados obtidos foi realizada com o intuito de criticar 

e destacar os ganhos com a aplicação do modelo. Sugestões de trabalhos futuros também foram 

apresentados e as conclusões da dissertação confrontadas com os objetivos presentes na 

introdução. 

 Os trabalhos correlatos são apresentados no capítulo 3, visto que durante a revisão da 

literatura os trabalhos que possuem maior relação ao tema desta pesquisa foram brevemente 

detalhados. 
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3. ARTIGO A - DESAFIOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

SUBMARINOS NO RAMO DE ÓLEO & GÁS: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Resumo 

 

Atualmente a Agência Nacional do Petróleo (ANP) vem aplicando multa às operadoras dos campos de petróleo 

situados na costa brasileira, que não cumprem certos requisitos relacionados ao gerenciamento e integridade dos 

poços. Estas penalidades têm o objetivo de garantir a confiabilidade e integridade dos referidos poços. Além das 

medidas punitivas impostas pela ANP, é esperado o interesse das operadoras em minimizar paradas de produção 

e custos oriundos de correções inesperadas. Neste contexto, este artigo apresenta uma revisão bibliográfica acerca 

de trabalhos relacionados à manutenção de equipamentos submarinos, bem como de referências normativas da 

indústria de Óleo & Gás (O&G). Também são brevemente discutidas as características e os desafios inerentes às 

operações de completação offshore e mais especificamente no problema de manutenção e operação destes sistemas. 

Os resultados demonstraram que: (1) A necessidade de um plano de manutenção é requisito comum às normas da 

indústria de O&G; (2) o tema apresenta importante crescimento no número de publicações na academia (3); as 

produções se concentram em poucos países no mundo, porém com importante participação do Brasil; (4) por fim, 

através da discussão dos trabalhos selecionados, evidencia-se a predominância de técnicas que se enquadram nas 

áreas de Confiabilidade e Pesquisa Operacional. 

 

Palavras chave: Manutenção, Confiabilidade, Sistemas submarinos  

 
Abstract 

 

Currently, the Brazilian national petroleum agency (ANP) has been imposing penalties on the operators of the oil 

fields located on the Brazilian coast, which do not fulfill certain requirements related to the management and 

integrity of the wells. These penalties are intended to ensure the reliability and integrity of these wells. In addition 

to the punitive measures imposed by ANP, the operators' concern in minimizing production shutdown and costs 

from corrective actions is expected. In this context, this paper presents a bibliographical review about works related 

to the maintenance of submarine equipment, as well as normative references of the Oil & Gas (O & G) industry. 

It is also discussed briefly the characteristics and challenges inherent in offshore completion operations and more 

specifically, in the problem of maintenance and operation of these systems. The results demonstrated that: (1) The 

need for a maintenance plan is a common requirement to O&G industry standards; (2) the theme presents an 

important growth in the number of publications in the academy (3); the productions are concentrated in few 

countries in the world, but with important participation of Brazil; (4) finally, through the discussion of the selected 

papers, it is evident the predominance of techniques that fall within the areas of Reliability and Operational 

Research. 

 

Keywords: Maintenance, Reliability, Subsea Systems 

3.1 INTRODUÇÃO 

 A indústria do petróleo, no Brasil, tem seus maiores reservatórios localizados no mar 

onde opera poços a grandes profundidades, utilizando tecnologias caras e realizando 

investimentos da ordem de dezenas de milhões de dólares em cada uma das suas operações. É, 

então, de extrema importância a busca pela racionalização da utilização dos seus equipamentos 

(NATAL, 2003). Atualmente no mercado de O&G esta preocupação tem se agravado ainda 

mais com a baixa do preço do barril do petróleo vivenciado nos últimos anos.  

 Apesar da redução do preço da comoditie, segundo a Agência Nacional do Petróleo 

(ANP), o Brasil em 2017, apresentou um consumo de 3 milhões de barris/dia (3,1% do total 

mundial), fato que o posiciona como o 7° maior consumidor de Petróleo do mundo. Outro fator 
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de destaque é a importância da produção no mar, que no ano de 2018 correspondeu a 95.8% da 

produção nacional de petróleo (ANP, 2018). 

 Neste contexto, a gestão da manutenção tem uma importância fundamental, pois está 

intimamente ligada aos resultados das organizações industriais (TALYULI, 2013). Todavia, de 

acordo com Belhot e Campos (1995) a manutenção, até recentemente, era relegada a um 

segundo plano e considerada um fator de custos e de gastos, ou seja, não participava do 

planejamento estratégico das organizações. Para Kardec e Nascif (2013) a função manutenção 

passou a ser estratégica para o processo produtivo industrial. Os autores ressaltam que no novo 

cenário da economia globalizada e altamente competitiva, na qual ocorrem mutações em curto 

prazo, a manutenção se torna um processo fundamental e necessariamente proativo. 

 Além do cenário de alta competitividade em que se encontra a indústria de O&G, a 

ANP, através da resolução ANP n°43/2007 (ANP, 2017), apresenta o Sistema de 

Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO) das Instalações Marítimas de Perfuração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural. Dentre vários requisitos relacionados à gestão de risco e 

segurança, as resoluções exigem que as empresas operadoras de petróleo estabeleçam planos e 

procedimentos para inspeção, teste e manutenção, a fim de buscar a integridade mecânica dos 

seus sistemas, estruturas, equipamentos e Sistemas Críticos de Segurança Operacional. A 

reguladora exige ainda que tal documentação esteja alinhada com as recomendações dos 

fabricantes, normas, padrões e boas práticas de engenharia. A ANP destaca que o não 

cumprimento destes requisitos está sujeito à multas a serem aplicadas de acordo com a 

criticidade e impacto do desvio.  

 Desta forma, o objetivo desta pesquisa consiste em efetuar uma revisão bibliográfica 

acerca dos trabalhos relacionados à manutenção de equipamentos submarinos, bem como de 

referências normativas da indústria de O&G sobre o assunto. Também serão discutidas as 

características e os desafios inerentes às operações de completação offshore e, mais 

especificamente, no problema de manutenção e operação destes sistemas . 

 

3.2 INTERVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 

 Esta seção entra no problema cerne deste artigo: 'manutenção de equipamentos 

submarinos', onde serão vistos as definições destes sistemas, as fases da vida de um campo, 

normas e padrões da indústria e, por fim, trabalhos publicados sobre o tema em questão. 

 Em uma abordagem conceitual introdutória sobre o tema 'manutenção', pode-se afirmar 

que as formas de atuação com que cada organização adota sobre seus ativos podem ser 

chamadas de políticas de manutenção. A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
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através da norma NBR 5462 (ABNT, 1994), adota as seguintes terminologias acerca das 

diferentes formas de atuação da manutenção: Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e 

Manutenção Preditiva. Neste sentido, define cada uma delas da seguinte forma (ABNT-NBR 

5462, 1994): 

Manutenção Corretiva são as atividades necessárias para recolocar um item em 

condições de executar uma função requerida, após a ocorrência da falha.   

Manutenção Preventiva são tarefas realizadas em intervalos predefinidos, ou 

baseada em parâmetros prescritos, com o objetivo de minimizar a probabilidade de 

falha ou a redução de desempenho de um item.  

A Manutenção Preditiva, possibilita realizar uma estimativa dos parâmetros de vida 

ou de desgaste do equipamento, através do emprego sistemático de metodologias de 

análise, fazendo uso de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para, 

desta forma, minimizar a manutenção preventiva, bem como a manutenção corretiva.  

 É importante lembrar que não é objetivo desta pesquisa se aprofundar nas abordagens 

de manutenção disponíveis na literatura, mas realizar uma breve explanação sobre o assunto, 

para fomentar a análise crítica acerca das referências que serão vistas nas próximas seções. 

 

3.2.1 Definição de Sistemas Submarinos 

 Segundo TALYULI (2013), um sistema submarino é composto por três tipos de 

subsistemas: (i) equipamentos submarinos; (ii) linhas submarinas; e (iii) sistemas de controle e 

alimentação. O Sistema de Cabeça de Poço Submarino (SCPS) e o conjunto Árvore de Natal 

Molhada (ANM) destacam-se entre os equipamentos submarinos. As linhas flexíveis e os 

umbilicais são os principais componentes das linhas submarinas. No sistema de controle e 

alimentação, a Unidade Elétrica e Hidráulica e a Estação de Controle, são os elementos básicos, 

mesmo que se encontrem nas unidades de produção e não submersas. 

 Segundo Tavares et al. (2008), os equipamentos básicos de um sistema submarino são: 

Sistema de Cabeça de Poço Submarino (SCPS), Árvore de Natal Molhada (ANM), Dutos 

submarinos, manifold submarino, PLEM (Pipeline end Manifold) e PLET (Pipeline end 

Terminator), conforme Figura 1. De acordo com Bai e Bai (2010), um Sistema de Produção 

Submarino é composto basicamente pelo poço submarino, uma cabeça de poço no leito do mar, 

uma Árvore de Natal Molhada (ANM) de produção submarina, interligações submarinas 

(Subsea tie-in) ao sistema de linha de fluxo (flowline system), e instalações de controle para 

operar o poço. No entanto, podem haver variações na complexidade dos sistemas, podendo 

haver apenas um poço com uma linha de fluxo conectada a uma plataforma, FPSO (Floating 

Production Storage and Offloading), ou instalações em terra, ou até mesmo vários poços com 

ligação a um manifold central que transporta a produção até uma plataforma flutuante ou até as 

instalações em terra. 
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Figura 1: Sistema Submarino desenvolvido pela TechnipFMC para a Petrobras.  

Fonte: TechnipFMC (2013). 

 A norma API 17D, do American Petroleum Institute, apresenta a definição de um 

sistema de produção submarino (A.P.I Spec, 2011): 

Um sistema de produção submarino é definido como um conjunto de instalações 

submersas destinadas à elevação, injeção e escoamento dos fluidos produzidos e/ou 

movimentados em um campo de petróleo ou gás natural. 

 Segundo Talyuli (2013), várias configurações podem ser dispostas pelos sistemas 

submarinos, desde um único poço ligado a unidade de produção até outras de maior 

complexidade, nos quais diversos poços são interligados a unidade de produção por meio de 

um coletor (manifold) instalado no leito submarino. Essa configuração denominada de arranjo 

ou layout submarino é conceituada como a escolha dos equipamentos utilizados e a maneira 

pelo qual serão dispostos. O resultado desse processo de otimização envolve muitas variáveis, 

tais como: (i) número e posicionamento dos poços; (ii) comprimento e diâmetro das linhas de 

produção e escoamento; (iii) posicionamento da unidade de produção; (iv) tipo de ancoragem 

da unidade de produção; (v) meios de instalação; (vi) perfil de produção; e (vii) meios de 

elevação artificial, quando necessários. 
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3.2.2 Fases da vida de um sistema submarino de produção de petróleo 

 A indústria petrolífera é dividida em três áreas de atuação: Upstream, Midstream e 

Downstream. A fase Upstream caracteriza-se pelas atividades de busca, identificação e 

localização das fontes de petróleo, e ainda extração e transporte do hidrocarboneto até as 

refinarias, onde será processado. Em resumo, são as atividades de exploração, perfuração e 

produção. A fase Midstream, compreende as atividades de refino, onde as matérias-primas 

(hidrocarbonetos) são transformadas em produtos prontos para uso específico (gasolina, diesel, 

querosene, óleos lubrificantes, etc). Downstream é a fase logística, ou seja, o transporte dos 

produtos da refinaria até os locais de consumo (FERNANDES e ARAÚJO, 2003).  

 O desenvolvimento de um campo de petróleo está inserido na fase upstream e abrange 

três etapas: a exploração, o desenvolvimento da produção e a manutenção da produção. A 

primeira fase corresponde desde estudos de geofísica e avaliação geológica até a perfuração do 

primeiro poço exploratório e estende-se até a perfuração de novos poços que confirmem a 

comercialidade do campo. A segunda fase, midstream, corresponde ao desenvolvimento da 

produção, ao qual engloba a perfuração e completação de todos os poços. Também nesta fase 

são instaladas as plataformas e linhas de produção. A última fase, downstream, que ocorre 

paralelamente ao desenvolvimento da produção de um campo e compreende a manutenção da 

produção, ou seja, as intervenções em poços decorrentes de quaisquer falhas que venham a 

interromper as operações dos poços ou venham a reduzir a produção ou injeção de água. 

(FROTA, 2003).  

 Ribeiro (2004) descreve que o ciclo de vida de um sistema de produção de O&G se 

divide em quatro fases: exploratória, desenvolvimento, produção e abandono. Nesta 

classificação considera-se que as atividades de manutenção estão inseridas na fase de produção 

do campo e que em geral, a fase de produção pode durar entre 5 a 25 anos, dependendo da 

dinâmica dos reservatórios. O autor descreve que ao longo do tempo ocorre elevação da 

produção de água, da produção de gás associado e a redução da produção de óleo, cujas ações 

de manutenção e melhorias são necessárias para garantir o escoamento de óleo. Segundo 

Thomas (2001), além das atividades de instalação, ao longo da vida produtiva dos poços, 

geralmente são necessárias outras intervenções posteriores à instalação, designadas 

genericamente, como workover. Estas intervenções são realizadas com o objetivo de manter a 

produção ou eventualmente melhorar a produtividade.  
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3.2.3 Normas e Padrões da Indústria de Óleo & Gás 

 A resolução ANP n°43/2007 (ANP, 2017) exige que as empresas operadoras de Petróleo 

estabeleçam planos e procedimentos para inspeção, teste e manutenção, a fim de buscar a 

integridade dos seus sistemas, equipamentos e elementos críticos de segurança operacional. 

Para isto, ela classifica estes elementos, em três categorias: Equipamentos, Sistemas e 

Procedimentos. Segundo a resolução, é considerado um equipamento crítico qualquer 

equipamento ou elemento estrutural que poderia, em caso de falha, causar ou contribuir 

significativamente para um quase acidente ou para um acidente operacional. No entanto, é 

considerado um Sistema Crítico, qualquer sistema de controle de engenharia que tenha sido 

projetado para manter a Instalação dentro dos limites operacionais de segurança, parar total ou 

parcialmente a Instalação ou um processo, no caso de uma falha na segurança operacional ou 

reduzir a exposição humana às consequências de eventuais falhas. E por fim, considera como 

procedimento crítico qualquer instrução ou critério utilizado para controle de riscos 

operacionais. 

 Além dos requisitos apresentados pela ANP, o mercado de O&G possui normas 

internacionais que apresentam diretrizes e padronizam os processos relacionados à gestão da 

manutenção de equipamentos submarinos. Dentre as referências disponíveis sobre o tema, 

destaca-se a norma API 18LCM (A.P.I Spec, 2017) - Product Life Cycle Management System 

Requirements for the Petroleum and Natural Gas Industries - que define os requisitos de um 

sistema de gerenciamento de produtos da indústria de Óleo & Gás (O&G) na fase Upstream. 

De acordo com a mesma, o plano de gerenciamento de ciclo de vida deve incluir requisitos de 

reparo e manutenção para manter o produto em conformidade com requisitos operacionais. A 

norma destaca ainda, dentre suas diversas exigências, que estes requisitos devem incluir ou 

referenciar as atividades, bem como a frequência para serem realizadas.  

 Conforme citado na seção 2.1 deste trabalho os sistemas submarinos são compostos por 

diferentes subsistemas (TALYULI, 2013), e cada um possui uma norma específica para 

fabricação e operação. O conjunto ANM, por exemplo, é projetado conforme diretrizes da API 

17D (A.P.I Spec, 2011), que além das recomendações sobre design e operação, descreve que os 

fabricantes de equipamentos submarinos devem documentar as recomendações de manutenção 

para o ciclo de vida do ativo. 

 De acordo com o exposto até o momento, observa-se a preocupação comum acerca da 

necessidade de um sistema de gerenciamento da manutenção que apresente de forma clara as 

recomendações de manutenção dos equipamentos submarinos no seu ciclo de vida. No entanto, 

as normas não definem a metodologia ou o tipo de manutenção (ex.: teste, inspeção, baseada 
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na condição, etc) a serem adotadas, ficando a cargo do operador ou gestor do ativo definir as 

atividades e metodologias a serem adotadas. 

 De acordo com Davis (2008), quando normas reconhecidas globalmente são seguidas 

por fabricantes e operadores, significa que os serviços e produtos atendem a requisitos de 

segurança e qualidade reconhecidos globalmente, e, desta forma passam a ter maior confiança 

dos clientes nos produtos e serviços fornecidos. É importante lembrar que além das normas 

supracitadas, o mercado mundial e brasileiro de O&G possui diversas outras normas aplicadas 

às mais variadas áreas do setor em questão, contudo estas foram destacadas neste trabalho, por 

apresentarem conceitos e diretrizes específicos à gestão de manutenção no setor upstream de 

O&G. 

 

3.3 REVISÃO DA LITERATURA SOBRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

SUBMARINOS 

 O objetivo desta seção é apresentar uma revisão bibliográfica das publicações 

relacionadas à manutenção de equipamentos submarinos no ramo de O&G. Neste sentido, com 

o intuito de entender a evolução e o atual status das publicações, alguns indicadores foram 

gerados a partir da base de dados SCOPUS e Web of Science. A pesquisa utilizou como filtro as 

palavras Chave "Maintenance*" e "Subsea System*" e considerou o período entre os anos 2000 

e 2017, sendo encontrados 345 produções na base SCOPUS e 96 publicações na base de dados 

Web of Science. Estas bases de dados foram escolhidas como fonte de pesquisa pela sua 

importância. Segundo Alrabghi e Tiwari (20145), as bases de dados SCOPUS e Web of Science 

são duas das maiores base de dados de resumo e citações com revisões paritárias disponíveis.  

 A Figura 2 presenta a evolução das publicações acerca de manutenção de equipamentos 

submarinos ao longo dos anos. Através da mesma, é possível observar um significativo aumento 

das publicações com o passar do tempo. Entre os anos 2000 e 2017, considerando o total de 

publicações nas duas bases, houve um incremento de 140% no número de publicações na área. 
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Figura 2: Evolução do número de publicações ao longo dos anos (2000-2017).  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Apesar, da evolução percebida, os trabalhos se concentram em um pequeno número de 

países. A Figura 3 apresenta os países com o maior número de publicações nas duas bases 

consultadas, estes são os Estados Unidos, seguido pela Noruega, Reino Unido e Brasil, que 

juntos somam 57% das publicações no período.  

 
Figura 3: Publicações por país de origem. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Nesta mesma lógica, se forem considerados os trabalhos dos 10 países que mais 

publicaram, estes correspondem à 79% das produções. É válido ressaltar que os países, 

coincidem nas duas fontes de pesquisa (Web of Science e SCOPUS). O Brasil é o 4° colocado 
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no ranking em ambas as bases. No entanto, apesar da posição, as publicações somam apenas 26 

artigos, número que corresponde à 6% do total de 441 documentos publicados, fato que 

evidencia que ainda há grande possibilidade de crescimento do assunto no Brasil. 

As Figuras 2 e 3 permitem ter uma visão geral das publicações e nos ajudam a entender 

o status das publicações acerca do tema em estudo no Brasil e no mundo, assim como a evolução 

do tema com o passar dos anos. Contudo, para maior eficácia do trabalho, um refinamento da 

literatura faz-se necessária. Desta forma, buscou-se definir alguns passos para seleção dos 

artigos. A primeira etapa de seleção, conforme citado no início desta seção, deu-se através do 

uso de palavras chaves (maintenance e Subsea Systems). A partir de então os seguintes critérios 

foram adotados para seleção, descritos na Figura 4: 

• Priorização dos trabalhos com maior número de citações; 

• Avaliação do título e descarte, daqueles trabalhos que, a priori, não se enquadram 

no tema deste trabalho; 

• Leitura do Resumo e descarte dos trabalhos de menor interesse; 

• Descarte dos artigos duplicados nas duas bases. 

É importante destacar que os critérios de seleção adotados permitiram ter um equilíbrio 

entre a relevância acadêmica medida através do número de publicações, e correlação com o 

tema desta pesquisa através da avaliação qualitativa realizada por meio da leitura dos títulos e 

resumos. 

 
Figura 4: Metodologia de revisão bibliográfica adotada.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Ao final deste processo, 7 documentos foram selecionados conforme apresentado no 

Quadro 1. Vale destacar que estas são publicações recentes, a maioria com menos de dois anos 

de publicação. Todos os artigos selecionados compõem a revisão bibliográfica do presente 

artigo devido à relevância do tema, área de interesse e metodologia adotada. Os conteúdos dos 

trabalhos são discutidos na seção 3.4 deste artigo. 
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Quadro 1: Lista de Publicações selecionadas. 

TITULO AUTOR 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

NÚMERO DE 

CITAÇÕES 

An imperfect maintenance policy for mission-oriented 

systems subject to degradation and external shocks 

Liu B., Xie M., Xu Z., 

Kuo W. 
2016 9 

Application of Markov modelling and Monte Carlo 

simulation technique in failure probability estimation - A 

consideration of corrosion defects of in internally 

corroded pipelines 

Ossai C., Boswell B., 

Davies I. 
2016 5 

Risk-based maintenance planning of subsea pipelines 

through fatigue crack growth monitoring 

Arzaghi E., Abaei M., 

Abbassi R., Garaniya V., 

Chin C., Khan F. 

2017 4 

Identifying challenges in the maintenance of subsea 

petroleum production systems 

Moreno-Trejo J., 

Markeset T. 
2012 4 

Integrating reliability, obsolescence and integrity 

management into life cycle management of subsea 

facilities 

Baker J.H.A. 2011 4 

Optimal maintenance strategy for corroded subsea 

pipelines 

Li X., Zhu H., Chen G., 

Zhang R. 
2017 2 

Optimization of Maintenance Performance for Offshore 

Production Facilities 
Abraha H. H. 2011 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.4 DISCUSSÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

 Com o objetivo de entender o conteúdo das publicações e agregar valor científico à esta 

pesquisa, esta seção presenta uma revisão de conteúdo de cada um dos trabalhos selecionados, 

com vistas a permitir destacar abordagens, objetivos, metodologias e resultados encontrados. 

 

3.4.1 Identifying challenges in the maintenance of subsea petroleum production systems 

 Trejo e Markeset (2012) apresenta uma revisão da literatura acerca dos desafios 

enfrentados pelas operadoras de petróleo para definição e execução das tarefas de manutenção. 

Os autores relatam que a manutenção de instalações submarinas de produção de O&G implicam 

no uso de equipamentos e embarcações especializadas de elevados custos operacionais. No 

entanto, os custos de manutenção preventiva são muito menores se comparados com os custos 

decorrentes de falha. Neste sentido, os autores descrevem que contratos de disponibilidade e 

spare parts para equipamentos críticos, como barcos e equipamentos submarinos, são 

fundamentais para minimizar os impactos de paradas de produção inesperadas, bem como 

maximizar a eficácia das intervenções. Para otimização dos referidos contratos, as companhias 

de O&G tem gerado modelos de simulação para quantificar as mobilizações, intervenções e 

manutenções corretivas e preventivas. Outra vertente apresentada no artigo, com grande 

potencial de redução de custos de intervenção, são os estudos de Front-End Engineering Design 

(FEED), pois segundo os autores, nesta fase é possível otimizar os projetos subsea para que 
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estes permitam intervenções otimizadas através de Veículos e Ferramentas de Operação 

Remota ou até mesmo através do monitoramento da condição por meio da aplicação de sensores 

e sistemas adequados.  

 

3.4.2 Application of Markov modelling and Monte Carlo simulation technique in failure 

probability estimation — A consideration of corrosion defects of in internally corroded 

pipelines 

 Nesta pesquisa associada ao gerenciamento de integridade de dutos submarinos, Ossai 

et al (2016) aplicaram modelagem de Markov e Simulação de Monte Carlo para determinar a 

confiabilidade de dutos sujeitos à corrosão interna. No artigo, os níveis de degradação das 

tubulações foram classificados de acordo com os índices de corrosividade apresentados, que 

foram expressos em função das variações de espessura da parede do tubo nos tempos de 

exposição. O modelo foi testado em tubulação de aço X52 que foram inspecionados pela técnica 

de Partícula Magnética (PM) e as probabilidades de falha foram determinadas para diferentes 

cenários de falha, tais como pequenos vazamentos ou a ocorrência de ruptura. Os resultados 

também indicaram uma maior probabilidade de vazamento da tubulação se comparado com a 

probabilidade de ruptura. E por fim, os resultados encontrados permitiram aos autores concluir 

que a probabilidade de falha da tubulação corroída aumenta com o tempo de exposição e que 

espera-se que este modelo seja viável para o gerenciamento de integridade de tubulações que 

estão sujeitas ao processo de corrosão. 

 

3.4.3 An imperfect maintenance policy for mission-oriented systems subject to degradation and 

external shocks 

 O artigo desenvolve um modelo de manutenção de sistemas sujeitos à degradação 

natural e colisões externas. No artigo, a degradação natural é modelada como um Processo 

Wiener e as colisões randômicas externas seguem a distribuição de Poisson. Os danos causados 

por colisões externas são integrados ao processo de degradação, através de um modelo 

acumulativo. Um fator de melhoria é utilizado para caracterizar o impacto das ações da 

manutenção sobre o equipamento. Após a definição da modelagem, Liu et al (2016) aplicam 

Simulação de Monte Carlo para determinar os custos esperados e concluem que uma política 

ótima de manutenção deve ser obtida através da minimização dos custos operacionais ao longo 

da vida dos ativos. E por fim, aplicam o modelo proposto em um Subsea Blow out Preventer 

(BOP), a fim de apresentar a efetividade do modelo proposto. 
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3.4.4 Risk Based Maintenance planning of subsea pipelines through fatigue crack growth 

monitoring 

 Nesta pesquisa, Arzaghi et al (2017) relatam a importância que tem sido dada ao 

desenvolvimento de modelos de manutenção baseado no risco de estruturas offshore. Os autores 

destacam que as incertezas associadas à deterioração desses ativos exigem uma sólida 

metodologia de tomada de decisão para o planejamento da manutenção. Neste sentido, propõem 

uma metodologia dinâmica baseada em risco para planejamento da manutenção de dutos 

submarinos sujeito a trincas por fadiga. O método desenvolvido teve como objetivo auxiliar na 

seleção da melhor abordagem para mitigar as consequências da falha e, ao mesmo tempo, 

minimizar os custos de manutenção. Assim, foi desenvolvida uma rede Bayesiana para modelar 

o processo de deterioração probabilística e depois é estendida a um diagrama de influência para 

estimar a aplicação esperada de cada alternativa de decisão. Para apresentar a aplicabilidade da 

metodologia, foram considerados três cenários com diferentes níveis de trincas. Baseados nos 

resultados do monitoramento, o modelo é capaz de determinar se a manutenção deve ou não ser 

realizada. O risco econômico associado à manutenção também é minimizado, sugerindo a 

técnica de manutenção ideal de acordo com os métodos possíveis, como soldagem ou um reparo 

maior. 

 

3.4.5 Integrating reliability, obsolescence and integrity management into life cycle management 

of subsea facilities 

 Baker (2011) apresenta uma abordagem para gerenciamento do ciclo de vida de sistemas 

submarinos. O autor recomenda que os processos de confiabilidade, obsolescência e integridade 

relacionados aos campos submarinos sejam integrados em um processo único, denominado life 

cycle management, pois todos eles tratam de maneira semelhante os mesmos sistemas, com o 

objetivo geral de manter a integridade e a disponibilidade do sistema durante toda a vida do 

campo. Este artigo descreve que todos os três processos devem começar no início da fase do 

projeto e serem levados até o descomissionamento do campo. É também discutido a aplicação 

da Análise dos Modos, Efeitos e Criticidade das Falhas (FMECA) em um sistema integrado de 

apoio ao gerenciamento do ciclo de vida, refletindo as causas da falha como meio de identificar 

atividades de mitigação efetivas e mensuráveis.  

 

3.4.6 Optimal maintenance strategy for corroded subsea pipelines 

 Li (2017) apresenta uma metodologia de manutenção de dutos submarinos através da 

aplicação de algoritmo Bayesiano e da cadeia de Markov. O objetivo do trabalho é minimizar 

os custos e garantir a confiabilidade através da aplicação de atividades e intervalos otimizados. 
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De acordo com o artigo, quando o risco de falha ultrapassa o limite aceitável, os intervalos de 

manutenção devem ser reduzidos. Para se determinar o intervalo ótimo de manutenção, cenários 

de falhas foram desenvolvidos utilizando associação das metodologias Bow-Tie e Rede 

Bayesiana. A probabilidade de falha utilizada no modelo é estimada através da aplicação da 

distribuição de Weibull e as estimativas de disponibilidade e custos correspondentes aos 

diferentes intervalos de manutenção, obtidas através da aplicação do processo de Markov. O 

intervalo ótimo de manutenção é obtido através do equilíbrio entre disponibilidade e custos. O 

autor destaca que o histórico de vida dos dutos (inspeções realizadas, falhas, manutenção e 

operação) é crítico para o desenvolvimento de trabalhos de otimização da manutenção e a falta 

destas informações dificulta a elaboração de trabalhos eficazes. E por fim, conclui que o estudo 

é capaz de suportar as decisões acerca do gerenciamento de risco de dutos submarinos, além de 

ser referência literária para novos trabalhos relacionados ao gerenciamento da manutenção.  

 

3.4.7 Optimization of maintenance performance for offshore production Facilities 

 Abraha (2011) realizou estudo para otimização da performance da manutenção de 

instalações de produção offshore. O autor descreve que a complexidade dos sistemas nos dias 

atuais, se torna um desafio para as operadoras de petróleo, pois dificulta a identificação da causa 

real de falhas, e que portanto, o uso de metodologias eficientes e de rápida solução é primordial 

para ações corretivas e preventivas eficientes. A pesquisa, aplica lógica Fuzzy associada à 

análise de modos e efeitos de falha (FMEA), para definição dos intervalos ótimos de 

manutenção. Ao final do estudo o autor conclui que para a implementação de um programa de 

manutenção preventiva eficaz é preciso desenvolver uma metodologia capaz de modelar o 

processo de distribuição de falhas e degradação. E de forma complementar, destaca que 

programa de manutenção deve considerar quais informações são necessárias para modelagem, 

como essas informações são obtidas, como os parâmetros do modelo são estimados e como o 

modelo é atualizado quando novas informações são disponibilizadas. 

 

3.4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Em relação à intervenção e manutenção de poços conclui-se que a necessidade de um 

plano de manutenção é requisito comum às normas e padrões da indústria de Óleo & Gás 

(O&G). Também é evidente a importância dada pela ANP sobre a necessidade de um sistema 

de gerenciamento de integridade implementado pelas operadoras. No entanto, as normas não 

definem a metodologia ou as atividades a serem adotadas (ex.: teste, inspeção, baseada na 

condição, etc), ficando a cargo do operador ou gestor do ativo, definir essas atividades e 
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metodologias. Neste contexto, nota-se uma carência normativa que dite regras objetivas acerca 

das metodologias e atividades, que leve em consideração, por exemplo, o ativo ou subsistema 

que se está operando. O direcionamento dado para os 'elementos críticos operacionais' são 

genéricos e deixam a cargo das operadoras classificarem seus ativos e por conseguinte 

definirem suas metodologias e atividades. A preocupação com as recomendações dos 

fabricantes é coerente e de grande importância, mas em contrapartida permissiva e aberta a 

posturas variadas.  

 Outra constatação está relacionada ao ciclo de vida de um sistema submarino, onde são 

apresentadas as fases de vida de um campo. Apesar de pequenas variações de denominações e 

definições entre os autores é comum o destaque dado à manutenção, em alguns casos, citada 

até como essencial para a viabilidade econômica de um campo. Já quanto aos resultados obtidos 

na revisão da literatura realizada nas bases SCOPUS e Web of Science, constatou-se que as 

pesquisas relacionadas ao tema tiveram importante evolução entre os anos 2000 e 2017. 

Considerando o total de publicações houve um incremento de 140% no número de produções 

e estas tiveram seu ápice no ano de 2016, com 50 documentos publicados indexados nas 

referidas bases, demonstrando que o tema vem ganhando importância na academia. Apesar da 

evolução percebida, as pesquisas se concentram em poucos países, onde o Brasil assume a 4° 

posição no ranking de países com mais publicações, com apenas 26 documentos indexado às 

duas bases. Nos trabalhos analisados, fica em destaque a associação de técnicas de Engenharia 

de Confiabilidade e Pesquisa operacional. Na área de Confiabilidade destaca-se o uso de 

técnicas que permitem mensurar os riscos, como FMECA, FMEA e Bow-Tie. Na área de 

pesquisa operacional, foi possível destacar a aplicação de algoritmo Bayesiano, Cadeias de 

Makov e Simulação de Monte Carlo. E por fim, é possível concluir que apesar da evolução 

percebida, o mercado de O&G carece de estudos científicos e práticos que avaliem o real custo-

benefício de manutenções preventivas, que ponderem os dispêndios com a prevenção e ganhos 

auferidos com o óleo produzido. 
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4. ARTIGO B - UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DE SIMULAÇÃO-OTIMIZAÇÃO 

DA MANUTENÇÃO ASSOCIADA À ENGENHARIA DE CONFIABILIDADE 

 

Resumo 

 

Uma maior importância tem sido direcionada para otimização do uso dos ativos, onde os clientes, cada vez mais, 

requerem produtos que permitam a manutenção da funcionalidade do equipamento, além do suporte de Operação 

e Manutenção (O&M) durante todo o ciclo de vida do produto. Neste contexto, esta pesquisa realiza um estudo 

bibliométrico da produção científica acerca de simulação-otimização da manutenção nas bases SCOPUS e Web 

of Science. Serão mostradas as principais metodologias, as áreas de aplicação, os objetivos de otimização, as 

políticas e estratégias sobre o assunto em questão. Os resultados indicaram que: (1) A minimização dos custos em 

todo ciclo de vida como uma das principais preocupações dos autores; (2) os métodos de 'Métodos estocásticos 

associado à Simulação' e Modelagem matemática foram apontados como as principais metodologias aplicadas nos 

artigos analisados; (3) e por fim, a confiabilidade e disponibilidade são duas das mais importantes preocupações 

dos sistemas em geral. 

 

Palavras-chave: Manutenção, Otimização, Simulação, Confiabilidade. 

 
Abstract 

 

A more importance has been addressed to optimize the assets use. The customers, more and more, requires 

products to ensure equipment functionality, besides the Operational and Maintenance (O&M) support during the 

all product life cycle. In this context, this research perform a bibliometric study of the scientific production about 

simulation-optimization of the maintenance in the SCOPUS and Web of Science bases. It will presented the main 

methodologies, application areas, optimization approach, polices and strategies about this subject. The finds 

appointed to the follow results: (1) The minimization of life cycle costs over their life cycle is one of the main 

concerns of authors. (2) The Mathematical Models and Genetic Algorithm are the most applied methodologies on 

papers studied; (3) and finally the equipment reliability and availability are two of the most important concerns 

for the systems in general. 

 

Keywords: Maintenance, Optimization, Simulation, Reliability. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 Com a globalização nos dias atuais, as empresas têm sido obrigadas a cumprir com 

certos requisitos de qualidade que lhes permitam ser competitivas nos mercados onde atuam. 

Assim, de acordo com Loganathan e Ghandi (2016), para satisfazer estes requisitos é 

indispensável que as empresas tenham uma política apropriada de manutenção que permita a 

conservação de seus equipamentos, ferramentas e instalações nas melhores condições de 

funcionamento. Segundo Wang et al (2009) os custos de manutenção podem alcançar até 70% 

dos custos de produção dependendo da área de aplicação. No entanto, a manutenção é um 

importante departamento na indústria, pois pode garantir a confiabilidade e disponibilidade dos 

sistemas. Portanto, definir a política de manutenção que será adotada bem como saber quando 

executá-la tem se tornado preponderante para o sucesso industrial (LETOT et al, 2015). 

 Os primeiros trabalhos científicos voltados para gerenciamento da manutenção datam 

das décadas de 1950 e 1960, onde a manutenção tinha a finalidade de prevenir falhas não 

planejadas e downtime. Na década de 70 surgiu o termo Condition Monitoring, a qual aplica 
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técnicas de predição de falhas, utilizando informações do atual estado do equipamento. Já as 

abordagens direcionadas para Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) são da década 

de 60 sendo aplicadas na aviação, porém só na década de 90 que a MCC começou a ser aplicada 

em outras áreas da indústria, tendo como foco as atividades de manutenção nos componentes 

críticos e com maior incidência de falhas (DEKKER, 1996).  

 No mercado mundial globalizado conceitos tradicionais de manutenção preventiva e 

corretiva são gradualmente submetidos a novas restrições de tarefas avançadas de manutenção. 

Assim, novos métodos são bem-vindos com o objetivo de prevenir a degradação dos 

equipamentos (ALI et al., 2015). Neste contexto, mais atenção tem sido direcionada para 

otimização da manutenção, pois são considerados a evolução dos métodos tradicionais de 

manutenção (WANG et al, 2009).  

 Diante deste cenário, surge a necessidade da revisão da literatura relacionada à 

otimização da manutenção, pois segundo Alrabghi e Tiwari (2014) esta é uma temática com 

potencial de solução para inúmeros problemas na indústria. Assim, buscou-se identificar, 

classificar e selecionar os artigos de referência acerca do tema. Os artigos foram selecionados 

através da classificação sistêmica dos artigos nas bases Web of Science e SCOPUS. Ao longo 

do texto será evidenciado a evolução das publicações científicas a respeito do assunto, bem 

como a discussão dos artigos mais relevantes. 

 

4.2 METODOLOGIA DE REVISÃO 

 O objetivo deste estudo será alcançado através da seleção e classificação sistêmica de 

artigos disponíveis na literatura. Serão apresentados os principais métodos, objetivos de 

otimização, áreas de aplicação, políticas e estratégias de manutenção, bem como a evolução das 

pesquisas ao longo dos anos.  

 Com intuito de entender a evolução e o atual status das publicações acerca do assunto 

tratado neste artigo, alguns indicadores foram gerados a partir da base de dados SCOPUS e Web 

of Science. A pesquisa utilizou como filtro as palavras Chave "maintenance*", "optim*" e 

"reliability*". Estas bases de dados foram escolhidas como fonte de pesquisa pela sua 

importância. Segundo Alrabghi e Tiwari (2014) as bases de dados SCOPUS e Web of Science 

são duas das maiores bases de dados de resumo e citações com revisões paritárias disponíveis.  

 Assim, foram pesquisados artigos publicados dos anos 2000 até o ano de 2017, sendo 

encontrados 5205 documentos publicados no período na base SCOPUS e 3298 publicações na 
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base de dados Web of Science. A Figura 5 apresenta a evolução das publicações ao longo destes 

anos, onde nota-se um aumento de 383% no número de publicações na área. 

 

Figura 5: Evolução das publicações ao longo dos anos (2000 - 2017). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Apesar da evolução percebida, as publicações se concentram em um pequeno número 

de países. A Figura 6 apresenta os 15 países que mais publicaram, juntos estes países 

representam 81% das publicações no período. Se considerarmos os três países com maior 

número de publicações, (Estados Unidos, China e França), estes representam 51% das 

produções no período.  É importante ressaltar que a relação dos 15 países coincidem nas duas 

fontes de pesquisa (Web of Science e SCOPUS). O Brasil é o 15° colocado no ranking em ambas 

as bases, somando 178 artigos, número que representa cerca de 10% do quantitativo de papers 

divulgados em relação ao país com maior número de publicações, neste caso Estados Unidos, 

o que evidência que ainda há grande possibilidade de crescimento do assunto no Brasil. 
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Figura 6: Publicações por país de origem. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Do mesmo modo, foram classificadas as publicações quanto a área de aplicação, onde 

pode-se destacar que há o predomínio das publicações na área de 'Engenharia' com 71% dos 

trabalhos publicados, conforme Figura 7. Cabe ressaltar que, estes dados foram elaborados a 

partir do somatório das publicações nas duas bases consultadas e agrupados de acordo com as 

grandes áreas de conhecimento definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ).  

 
Figura 7: Publicações por grandes áreas do CNPQ.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 As Figuras 5, 6 e 7 permitem ter uma visão geral das publicações e nos ajudam a 

entender o status das publicações acerca do tema em estudo, contudo para maior eficácia do 

trabalho, um refinamento da literatura faz-se necessária. Desta forma, buscou-se definir alguns 

passos adicionais para seleção dos artigos. Assim, novos critérios foram adotados como: 

exclusão de artigos sem citação com mais de três anos de publicação, exclusão de artigos de 

áreas de menor interesse, remoção dos artigos com títulos de menor interesse, exclusão dos 

artigos com resumos de menor interesse e remoção das duplicações nas bases pesquisadas (ver 

Figura 8). 

 
Figura 8: Metodologia de revisão bibliográfica adotada.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Ao final deste processo, 21 artigos foram selecionados para revisão bibliográfica 

apresentada neste documento (ALI et al., 2015; AWAD e AS'AD, 2015; BEGANOVIC e 

SÖFFKER, 2017; ZHONG et al., 2017; FORNLÖF et al., 2016; WANG et al., 2016; 

MAHFOUD et al., 2016; LOGANATHAN e GANDHI, 2016; ABIRAMI et al., 2015; 

WAGHMODE e PATIL, 2016; MOGHADDAM e USHER, 2011; BOCCHINI e 

FRANGOPOL, 2011; LE e TAN, 2013; WOLDE e GHOBBAR, 2013; SHEU et al., 2015; LIN 

et al., 2015; CORIA et al., 2015; LETOT et al., 2015; ASJAD et al., 2013; KUNDU et al., 

2015; HASHEMI-DEZAKI et al., 2013).  

 Com o intuito de identificar a relevância dos trabalhos selecionados, a Figura 9 

apresenta o número de citações por artigo. Alguns trabalhos não foram referenciados em outros 

estudos, mas vale destacar que estas são publicações recentes, a maioria com menos de dois 

anos de publicação.  
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Figura 9: Número de citações por artigo.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3. REVISÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

 Esta seção apresenta a discussão dos trabalhos selecionados, os quais foram 

classificados quanto ao conteúdo nos seguintes grupos: metodologias, estratégias e políticas de 

manutenção adotadas e quanto ao objetivo da otimização (minimizar custos, maximizar 

disponibilidade, minimizar riscos, etc). 

 

4.3.1 Metodologias utilizadas 

 Após análise dos artigos, os mesmos foram agrupados de acordo com as metodologias 

adotadas, conforme mostrado na Figura 10.  

44

43

28

27

11

8

8

6

2

2

1

1

0 10 20 30 40 50

MOGHADDAM e USHER, 2011

BOCCHINI e FRANGOPOL, 2011

LE e TAN, 2013

ALI et al, 2015

TEN e GHOBBAR, 2013

SHEU et al, 2015

LIN et al 2015

CORIA et al, 2015

ASJAD et al 2013

LETOT et al, 2015

HASHEMI-DEZAKI, et al, 2013

KUNDU et al, 2015

ZHONG et al, 2017

WAGHMODE e PATIL, 2016

LOGANATHAN e GANDHI, 2016

MAHFOUD et al, 2016

WANG et al., 2016

FORNLÖF et al, 2016

ABIRAMI et al, 2015

BEGANOVIC e SÖFFKER, 2017

AWAD e AS'AD, 2016

N° de citações



  40 
 

 
Figura 10: Publicações por metodologia de otimização empregada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Dentre os trabalhos analisados, as metodologias com maior número de aplicações são 

"Métodos estocásticos e simulação" e "Modelagem matemática", ambas com sete publicações, 

seguidas pela "Heurística" com cinco produções e "Sistemas inteligentes" com dois trabalhos 

publicados.  

 No grupo dos trabalhos que utilizaram modelagem matemática (MOGHADDAM e 

USHER, 2011; TEN e GHOBBAR, 2013; LIN et al., 2015; ASJAD et al., 2013; FORNLÖF et 

al., 2016; WANG et al., 2016; ABIRAMI et al., 2015), destaca-se o trabalho de Moghaddam e 

Usher (2011) por ser o trabalho com maior número de citações (44). Os autores destacam que 

a modelagem matemática tem sido amplamente desenvolvida e utilizada para encontrar os 

intervalos ótimos de manutenção, assim os autores propõem um método baseado na 

combinação da Programação dinâmica híbrida e o algoritmo Branch and Bound para a escolha 

da melhor frequência de manutenção, visando minimizar custos. Vale ressaltar que, a maioria 

das publicações que fazem uso da Modelagem matemática têm como objetivo minimizar custos 

operacionais. Contudo, houve estudos com diferentes finalidades, como em Abirami et al 

(2015) que emprega o Algoritmo TLBO (Teaching Learning Based Optimization) com a 

finalidade de maximizar a confiabilidade em um sistema de fornecimento de energia elétrica. 

Já Wang et al. (2016) utiliza Algoritmo Induzido por Relaxamento com o objetivo de 

maximizar a confiabilidade.  

 Outros trabalhos utilizaram Métodos Estocásticos associados a técnicas de Simulação 

computacional como metodologia de otimização. Dentre os métodos estocásticos, destaca-se o 

uso da distribuição de Weibull, a qual foi aplicada na maioria dos trabalhos com objetivo de 
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estimar o nível de confiabilidade ao longo do tempo (HEU et al., 2015; CORIA et al., 2015; 

ZHONG et al., 2017; WAGHMODE e PATIL, 2016). Sheu et al. (2015) e Zhong et al. (2017) 

fizeram uso da distribuição de Weibull associada à Cadeia de Markov. Le e Tan (2013) e Letot 

et al. (2015) aplicaram Cadeias de Markov e Simulação de Monte Carlo afim de minimizar 

custos operacionais. 

 Por outro lado, algumas publicações fizeram uso de algumas técnicas metaheurísticas, 

sendo utilizado pela maioria o Algoritmo Genético (AG) como técnica solucionadora 

(BOCCHINI e FRANGOPOL, 2011; HASHEMI-DEZAKI, et al., 2013; BEGANOVIC e 

SÖFFKER, 2017; MAHFOUD et al., 2016). Já Loganathan e Ghandi (2016) utilizam Enxame 

de Partículas com o objetivo de minimizar os custos globais de operação.  

 Sistemas Inteligentes também estão entre as técnicas de otimização da manutenção 

utilizadas (KUNDU et al., 2015; AWAD e AS'AD, 2015). Kundu et al. (2015), apresenta uma 

abordagem de otimização da manutenção baseada no risco utilizando Algoritmo Bayesiano. 

Awad e As'ad (2015) fizeram uso de lógica Fuzzy para priorização das atividades de 

manutenção.  

 O uso de Sistemas Inteligentes associados em conjunto com Modelos estocásticos 

também foi aplicado (ALI et al., 2015). O trabalho fez uso de um conjunto de metodologias: 

Lógica Fuzzy, Distribuição de Weibull e Redes Neurais.  

 

4.3.2 Estratégias e políticas de manutenção adotadas 

 A atividade de manutenção, quanto a sua abordagem, pode ser classificada em três 

categorias distintas: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva 

(CORIA et al. 2015). Já para Kundu et al. (2015) existem dois tipos de manutenção, proativa e 

reativa. A manutenção reativa é realizada após a falha da unidade e geralmente conduz a perdas 

excessivas de tempo de inatividade não planejadas. A manutenção proativa é normalmente 

dividida em duas partes: preventiva e preditiva. A manutenção preventiva é realizada após um 

intervalo de tempo fixo ou número de ciclos do componente. Muitas vezes este tipo de 

manutenção, por falta do conhecimento apurado do comportamento de vida do ativo, é muito 

conservador, sendo altamente custoso e podendo gerar inspeções e ações desnecessárias para 

garantir que as falhas não ocorram. Já a manutenção preditiva é uma estratégia de manutenção 

sob demanda e é realizada com base no estado da unidade. Portanto, é muitas vezes também 

referida como manutenção baseada na condição em inglês chamada de Condition-Based 

Maintenance (CBM).  
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 Letot et al. (2015) apresenta como resultado melhorias nas atividades e frequência de 

manutenção, que gera redução do custo por unidade de tempo e melhorias de disponibilidade. 

O modelo propõe inspeções periódicas em um determinado tempo de cada item, a fim de 

monitorar a degradação ao longo do tempo. O autor ressalta ainda como originalidade, a 

introdução de critério que ajuda o mantenedor a decidir sobre postergar ou substituir 

determinado componente dependendo do nível de degradação. Além disso, o referido autor 

afirma que para definir a estratégia de manutenção mais adequada é preciso conhecer a 

confiabilidade e a vida residual do equipamento. Assim, existem três maneiras de se obter esta 

informação: através de dados de falha de equipamentos similares, variação em um indicador de 

degradação (CPM) e através do conhecimento do processo de degradação. 

 A Figura 11 apresenta as diferentes abordagens utilizadas nos trabalhos estudados e a 

respectiva quantidade de artigos relacionados em cada abordagem. 

 
Figura 11: Publicações por política de manutenção adotada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ABIRAMI et al., 2015; MOGHADDAM e USHER, 2011; BOCCHINI e FRANGOPOL, 2011; 
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ASJAD et al., 2013; HASHEMI-DEZAKI et al., 2013; ZHONG et al., 2017; WAGHMODE e 

PATIL, 2016).  

 Outros trabalhos realizaram uma abordagem de manutenção preditiva (LIN et al. 2015, 

KUNDU et al., 2015; BEGANOVIC e SÖFFKER, 2017). De acordo com KUNDU (2015), a 

efetividade deste tipo de manutenção depende da acuracidade da predição do risco de falha no 

futuro do equipamento ou componente sob análise. 

 Existem ainda abordagens que utilizam a manutenção preventiva programada à 

manutenção preditiva (LE e TAN, 2013; ALI et al., 2015) e outras, que aplicam a manutenção 

preventiva combinada com melhoria de projetos (LE e TAN, 2013; ALI et al., 2015; 

WAGHMODE e PATIL, 2016). 

 

4.3.3 Objetivos de otimização 

 Em relação aos objetivos de otimização, a Figura 12 apresenta a distribuição destes 

artigos. Em 52% dos artigos estudados, o objetivo é unicamente minimizar custos 

(MOGHADDAM e USHER, 2011; LE e TAN, 2013; WOLDE e GHOBBAR, 2013; SHEU et 

al., 2015; LIN et al., 2015; CORIA et al., 2015; ASJAD et al., 2013; HASHEMI-DEZAKI et 

al., 2013; ZHONG et al., 2017; LOGANATHAN e GANDHI, 2016; WAGHMODE e PATIL, 

2016).  

 Se incluirmos os artigos classificados como multi-objetivo (MAHFOUD et al., 2016; 

FORNLÖF et al., 2016; KUNDU et al., 2015; LETOT et al., 2015; BOCCHINI e 

FRANGOPOL, 2011; WANG et al., 2016; ABIRAMI et al., 2015), a variável 'minimizar 

custos' aparece em 76% dos casos estudados.  

 Outros objetivos também foram identificados, como descrito em Awad (2015) que 

prioriza as atividades de manutenção ou aqueles que buscam quantificar a degradação e vida 

remanescente, afim de subsidiar abordagens de manutenção preditiva (ALI et al., 2015; 

BEGANOVIC e SÖFFKER, 2017). 
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Figura 12: Publicações por objetivos de otimização.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4. DISCUSSÃO DOS TRABALHOS 

 Conforme apresentado na seção anterior, diversas metodologias de otimização da 

manutenção são aplicadas com diferentes objetivos de otimização. Dentre os objetivos, o que 

possui maior destaque é o de minimização de custos (vide Figura 12). No universo dos artigos 

estudados, as técnicas de "Métodos estocásticos associado à Simulação computacional" e 

"Modelagem Matemática" são as técnicas mais empregadas para otimização da manutenção. 

Segundo Alrabghi e Tiwari (2014), estas técnicas são cada vez mais utilizadas para solução de 

problemas complexos com alta dinâmica. Dentre os métodos estocásticos e de simulação 

utilizados, destaca-se aqueles que utilizam a distribuição de Weibull utilizada para análise de 

risco e a Simulação de Monte-Carlo aplicada para minimizar custos.  

 Bocchini e Frangopol (2011), em seu trabalho apresentam a alteração nas curvas de 

confiabilidade de acordo com as ações das manutenções preventivas. De acordo com 

Waghmode e Patil (2015) confiabilidade pode ser definida como a probabilidade que um 

componente, dispositivo, sistema ou processo irá realizar suas funções sem falha por um 

determinado intervalo de tempo e sob determinadas condições. Waghmode e Patil (2015) 

afirmam que a análise do custo do ciclo de vida dos ativos ajuda a entender as implicações de 

custo durante toda a vida do produto. Em seu artigo "Reliability analysis and life cycle cost 

optimization: a case study from Indian industry" propõe mudanças no projeto do equipamento 

estudado e cita que as alterações propostas aumentariam em 15,85% o nível de confiabilidade 

e trariam uma redução no custo de vida de 22%. O estudo também mostra que a análise de 

confiabilidade é normalmente utilizada para decisão dos intervalos de manutenção. 
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 A área com maior número de aplicações é a Mecânica, seguido por publicações no setor 

de Energia. Letot et al. (2015) citam que sistemas mecânicos, estão sujeitos à desgaste devido 

às variáveis de stress, variações de demanda, variações de condições operacionais (clima), etc. 

O autor conclui ainda que, para decisão da estratégia de manutenção mais adequada, é preciso 

conhecer a vida residual dos equipamentos. E que para tal, existem três abordagens distintas 

para se obter esta informação. A primeira é através dos dados de falha de equipamentos 

similares, a segunda considera que o atual estado de vida do equipamento é definido por um 

parâmetro estimador monitorado em tempo real e a terceira considera que o processo físico de 

degradação já é conhecido. Beganovic e Söffker (2017) afirmam que independentemente dos 

parâmetros utilizados para descrever o nível de degradação, a determinação do nível de 

degradação é uma condição para extensão de vida. Consequentemente, de grande importância, 

para o desenvolvimento do modelo de tempo de vida, estabelecer uma relação entre o parâmetro 

de degradação, nomeado como Remaining Useful Life (RUL) e as condições de operação. 

 Sheu et al. (2015), afirma que um modelo de manutenção perfeito (ou simplesmente 

uma substituição) assume que o sistema se torna "tão bom quanto novo" após a manutenção 

preventiva. Contudo, estudos mais realistas, como o realizado por Le e Tan (2013) assumem 

que o sistema fique em alguma condição entre "tão bom quanto novo" e sua condição antes da 

manutenção. Esta modalidade de manutenção é citada como Manutenção Preventiva imperfeita.  

 No contexto das discussões dos trabalhos apresentados neste artigo, nota-se que a 

aplicação de técnicas de simulação-otimização, bem como a aplicação de técnicas de 

engenharia de confiabilidade, possuem importante participação nas soluções de questões na 

área de manutenção. Sejam elas, relacionados à execução de atividades diretas de manutenção, 

na definição dos intervalos, gerenciamento de estoque, priorização de atividades, entre outros. 

E que portanto, a aplicação destas metodologias ao gerenciamento da manutenção se torna cada 

vez mais pertinente. O quadro 2 condensa os artigos, bem como as respectivas classificações 

abordadas neste trabalho. 

Quadro 2:  Lista de artigos selecionados e classificados. 

ARTIGO 
POLÍTICA DE 

MANUTENÇÃO 
OBJETIVO METODOLOGIA 

TÉCNICA 

APLICADA 

(SUBGRUPO) 

LETOT et al., 

2015 

Manutenção 

Preventiva 

Multi-objetiva (min. 

Custos de manutenção 

e max. Performance) 

Métodos Estocásticos 

e Simulação 

Markov e 

Simulação de 

Monte Carlo 

ASJAD et al,. 

2013 

Manutenção 

Preventiva 
Minimizar custos 

Modelagem 

matemática 

Modelagem 

matemática 

BOCCHINI e 

FRANGOPOL, 

2011 

Manutenção 

Preventiva 

Multi-objetiva (min. 

Custos de manutenção 

e max. Performance) 

Heurística 
Algoritmo 

genético 
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ARTIGO 
POLÍTICA DE 

MANUTENÇÃO 
OBJETIVO METODOLOGIA 

TÉCNICA 

APLICADA 

(SUBGRUPO) 

CORIA et al., 

2015 

Manutenção 

Preventiva 
Minimizar custos Métodos estocásticos Weibull 

WANG et al., 

2016 

Manutenção 

Preventiva 

Multi-objetiva (max. 

confiabilidade, max. 

Receita) 

Modelagem 

matemática 

Algoritmo 

Relaxamento 

induzido 

MAHFOUD et 

al., 2016 

Manutenção 

Preventiva 

Multi-objetiva 

(Minimizar Custos e 

Maximizar 

disponibilidade) 

Heurística 
Algoritmo 

genético 

ZHONG et al., 

2017 

Manutenção 

Preventiva 
Minimizar Custos Métodos estocásticos 

Weibull associado 

ao modelo de 

otimização de 

Markov 

SHEU et al., 

2015 

Manutenção 

Preventiva 
Minimizar Custos Métodos estocásticos 

Weibull associado 

ao modelo de 

otimização de 

Markov 

LOGANATHAN 

e GANDHI, 

2016 

Manutenção 

Preventiva 
Minimizar Custos Heurística 

Enxame de 

partículas 

FORNLÖF et 

al., 2016 

Manutenção 

Preventiva 

Multi-objetiva (Min. 

Custos e Maximizar 

disponibilidade) 

Modelagem 

matemática 

Modelagem 

matemática 

HASHEMI-

DEZAKI, et al., 

2013 

Manutenção 

Preventiva 
Minimizar custos Heurística 

Algoritmo 

genético 

WOLDE e 

GHOBBAR, 

2013 

Manutenção 

Preventiva 
Minimizar Custos 

Modelagem 

matemática 

Modelagem 

matemática 

MOGHADDAM 

e USHER, 2011 

Manutenção 

Preventiva 
Minimizar Custos 

Modelagem 

matemática 

Programação 

dinâmica híbrida 

e Branch and 

Bound 

ABIRAMI et al., 

2015 

Manutenção 

Preventiva 

Multi-objetiva (max. 

confiabilidade, 

minimizar. a soma  

dos quadrados das 

cargas de reserva) 

Modelagem 

matemática 

Teaching 

Learning Based 

Optimization 

(TLBO) 

AWAD e 

AS'AD, 2016 

Manutenção 

Preventiva 
Priorizar atividades Sistemas Inteligentes Fuzzy 

LE e TAN, 2013 

Manutenção 

Preventiva & 

Manut. Preditiva 

Minimizar Custos 
Métodos Estocásticos 

e Simulação 

Markov e 

Simulação de 

Monte Carlo 

ALI et al., 2015 

Manutenção 

Preventiva & 

Manut. Preditiva 

Estimar a degradação 

e por consguinte a 

vida remanescente 

Sistemas inteligentes 

e Métodos 

estocásticos 

Fuzzy, 

Distribuição de 

Weibull e redes 

neurais 

KUNDU et al., 

2015 

Manutenção 

Preditiva 

Multi-objetiva (min. 

Custos de manutenção 

e max. 

disponibilidade) 

Sistemas inteligentes 
Algoritmo 

Baysiano 

LIN et al., 2015 
Manutenção 

Preditiva 
MinimIzar custos 

Modelagem 

matemática 

Modelagem 

matemática 

BEGANOVIC e 

SÖFFKER, 2017 

Manutenção 

Preditiva 

Estimar a degradação 

e vida remanescente 
Heurística 

Algoritmo 

genético 
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ARTIGO 
POLÍTICA DE 

MANUTENÇÃO 
OBJETIVO METODOLOGIA 

TÉCNICA 

APLICADA 

(SUBGRUPO) 

WAGHMODE e 

PATIL, 2016 

Manutenção 

Preventiva e Mud. 

de Projeto 

Minimizar Custos Métodos estocásticos Weibull 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 O objetivo deste artigo foi apresentar um estudo bibliométrico de Simulação-

Otimização da manutenção, através do levantamento das publicações disponíveis, priorização, 

classificação e estatística da literatura publicada. Após análise das publicações nas bases, 

SCOPUS e Web of Science, foi possível identificar um incremento de 383% no número de 

publicações entre os anos 2000 e 2017, passando respectivamente de 188 para 909 produções. 

Esta informação reforça a afirmativa de que a atividade de manutenção possui cada vez mais 

importância nas atividades operacionais. 

 Após as análises realizadas foi possível identificar a existência de diversas abordagens 

e metodologias aplicadas à otimização da manutenção, cada qual com sua função objetivo. No 

entanto, dentre os trabalhos analisados nesta pesquisa destaca-se a aplicação de "Métodos 

estocásticos associado à Simulação" e "Modelagem Matemática".  

 A maioria das aplicações de otimização da manutenção tem o objetivo de minimizar 

custos (52% dos casos estudados). No entanto, muitas vezes, mais de um objetivo de otimização 

é aplicado, neste trabalho estas pesquisas foram classificadas como "Multi-Objetivo" e 

representam 33% dos casos analisados. E por fim, é possível destacar que a aplicação de 

técnicas na maioria das publicações discutidas neste artigo, são aplicações reais, fato que agrega 

valor científico e ao mesmo tempo profissional à esta pesquisa. 
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5. ARTIGO C - APLICAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA 

AUXÍLIO NA TOMADA DE DECISÃO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

SUBMARINOS NO RAMO DE ÓLEO E GÁS 

 

Resumo 

 

No atual ambiente industrial complexo que se inserem as operações de completação submarina para extração de 

petróleo, onde as instalações e ativos requerem, cada vez mais, o uso otimizado de seus recursos, determinar as 

atividades de manutenção de forma otimizada, tem se tornado essencial para sobrevivência econômica do setor. 

Contudo, determinar o nível de manutenção ideal e de maneira equilibrada, nem sempre é trivial e de fácil 

aplicação. Neste contexto, a simulação computacional tem se tornado um dos métodos mais eficazes na tomada 

de decisão, pois, através dela é possível prever ou estimar resultados esperados para diferentes cenários antes 

mesmo de sua implementação real, permitindo assim, a aplicação de decisões mais assertivas e otimizadas. Neste 

sentido, este artigo apresenta um estudo de simulação de Monte Carlo para determinar o nível ótimo de manutenção 

a ser adotado a fim de minimizar os custos no ciclo de vida de equipamentos submarinos utilizados nos ramos de 

Óleo e Gás. A metodologia utilizada permite a obtenção de resultados acumulados esperados de custos no final do 

ciclo de vida do ativo, que auxiliam na tomada de decisão acerca de qual política de manutenção adotar. Para 

avaliar o impacto da manutenção ou da ausência dela, o nível de confiabilidade com o passar do tempo foi 

calculado, bem como as alterações nas curvas de confiabilidade para diferentes frequências de intervenção 

preventiva. A partir de então, através da aplicação de simulação de Monte Carlo, foi possível estimar os impactos 

em custos gerados na execução ou ausência de manutenção. Neste sentido, este trabalho, através da simulação-

otimização, equaliza os ganhos e perdas na execução da manutenção e propõe um intervalo ótimo de manutenção 

para o equipamento em análise. 

 

Palavras Chave: Equipamento Submarino, Simulação de Monte Carlo, Confiabilidade, Otimização. 

 

Abstract 

 

In the actual complex industrial environment that subsea completion operations for oil production are inserted, in 

which facilities and assets increasingly require the optimum use of their resources, determine maintenance 

activities in an optimal way, has become essential for economic survival of the segment. However, determining 

the optimal maintenance level in a balanced manner is not always trivial and easy to apply. In this context, 

computational simulation has become one of the most effective decision-making methods, since it is possible to 

predict or estimate expected results for different scenarios even before their actual implementation, thus allowing 

the application of more assertive and optimized decisions. In this sense, this paper presents a Monte Carlo 

Simulation study to determine the optimal maintenance level to be adopted in order to minimize the life cycle costs 

of subsea equipment used in the Oil and Gas fields. The methodology allows to get cumulative expected results of 

costs at the end of the asset's life cycle, which helps to decide which maintenance policy to adopt. To assess the 

impact of maintenance or absence of maintenance, the reliability level over time was calculated, as well as changes 

in reliability curves for different frequencies of preventive intervention. From then on, through the application of 

Monte Carlo Simulation, it was possible to estimate the impacts on availability and costs generated in the execution 

or absence of maintenance. In this sense, this work, through simulation-optimization, equalizes the gains and losses 

in the maintenance execution and proposes an optimal maintenance interval for the equipment under analysis. 

 

Keywords: Subsea Equipment, Monte Carlo Simulation, Reliability, Optimization. 

 

5. 

5.1 INTRODUÇÃO 

 A indústria brasileira do petróleo tem suas atividades de produção focadas na exploração 

e desenvolvimento de campos de petróleo em águas ultraprofundas, principalmente após a 

descoberta de grandes volumes de Óleo e Gás (O&G) na "camada Pré-sal" (SILVA; 
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NARCIZO; CARDOSO, 2012), que apresentou em 2017 um crescimento de 7,3% em relação 

ao ano anterior (ANP, 2018).  

 Apesar dos aumentos nos índices de produção do hidrocarboneto no Brasil, as variações 

de preço do barril de petróleo sofridas nos últimos anos, tem obrigado as operadoras a reduzirem 

desperdícios por ineficiência e consequentemente otimizar o uso dos seus ativos. Neste 

contexto, a manutenção tem papel estratégico para o setor de O&G, pois de acordo com Kardec 

e Nascif (2013), através dela é possível manter a operacionalidade e garantir os níveis de 

disponibilidades esperados. No entanto, de acordo com Le e Tan (2013), determinar o nível 

aceitável de risco para execução da manutenção, muitas vezes se torna uma decisão subjetiva e 

dependente da experiência de especialistas. 

 De acordo com Moreira (2013), existem três abordagens distintas para a execução da 

manutenção de equipamentos, classificadas de acordo com o contexto ou natureza da 

intervenção: manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva. Para o autor, o que determina a 

abordagem a ser adotada é o nível de criticidade do impacto da falha, como no segmento 

offshore os impactos tendem a ser de grandes proporções, a manutenção preventiva e preditiva 

devem ser priorizadas. 

 A política de manutenção corretiva é uma abordagem, que realiza a manutenção 

somente após a ocorrência da falha. A manutenção preventiva, no entanto, é proativa e orientada 

para evitar que a falha ocorra. As políticas de manutenção preventiva, são baseadas em um nível 

de degradação conhecido através do histórico de performance do equipamento ou de 

equipamentos similares. A manutenção Preditiva, direciona as atividades baseado no atual 

estado de 'saúde' do equipamento. Esta abordagem traz significante redução de custos de 

manutenção no ciclo de vida do ativo, no entanto esta política, precisa estar associada à 

tecnologias que permitam capturar eventual perda de desempenho ou desgaste do equipamento 

ou inspeções periódicas que permitam conhecer o estado atual. Devido à falta de tecnologia 

'embarcada' aos equipamentos e/ou tecnologia disponível que permitam medir com eficácia o 

atual estado de degradação do equipamento, muitas vezes as empresas são direcionadas à adotar 

políticas de manutenção preventivas periódicas, que em geral são definidas de forma subjetiva 

e equivocada, gerando dispêndios indevidos em correções ou prevenção (KARDEC, 2013). 

 De acordo com Le e Tan (2013), uma política otimizada de manutenção deve levar em 

consideração o custo total no ciclo de vida do ativo, incluindo custos de lucro cessante 

decorrentes de paradas de produção, manutenção preventiva e corretiva. Para Kardec e Nascif 

(2013), um dos segredos de uma boa manutenção preventiva está na determinação dos 
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intervalos. Como, na dúvida, há a tendência de sermos mais conservadores, os intervalos 

normalmente são menores que o necessário, o que implica em paradas e troca de peças, e 

consequentemente custos desnecessários.  

 Neste sentido, justifica-se a aplicação de um método que auxilie a identificar o nível 

ótimo de manutenção, que pondere os dispêndios com prevenção e correção e ao mesmo tempo 

garanta o nível de disponibilidade operacional esperado. 

  Segundo Lafraia (2011) e Corrar (1993), um dos métodos mais eficazes para avaliar o 

impacto de diferentes cenários de manutenção e obter decisões mais assertivas é a Simulação 

de Monte Carlo (SMC). Os autores consideram um método versátil que também pode ser 

utilizado para examinar soluções de projetos, sobressalentes necessários e diversos outros 

parâmetros, que afetam a confiabilidade, disponibilidade ou outra medida de eficácia.  

 Assim, o objetivo geral desta pesquisa, consiste em apresentar uma metodologia de 

otimização que possa ser aplicada no Problema de Políticas de Manutenção Preventiva de 

Equipamentos Submarinos (PPMPES). A metodologia proposta desenvolve um modelo de 

otimização baseado na SMC, a qual permite a obtenção de resultados acumulados esperados de 

custo e disponibilidade no final do ciclo de vida do ativo, para diferentes frequências de 

manutenção. Assim, serão avaliados os impactos em realizar ou não a manutenção, através do 

cálculo do nível de confiabilidade em função do tempo, e das alterações nas curvas de 

confiabilidade para diferentes frequências de intervenção preventiva. 

 

5.2 MODELO DE DEGRADAÇÃO BASEADO EM CONFIABILIDADE 

5.2.1 Notações e definições 

 Segundo Letot (2015), o primeiro passo para se determinar a estratégia de manutenção 

mais adequada, é conhecer o estado de degradação do equipamento, que pode ser obtido através 

do nível de confiabilidade do equipamento. De acordo com o autor, existem três maneiras de 

se obter estas informações. A primeira, se dá através da dados de falha do mesmo tipo de 

equipamento, ou seja, através do histórico de vida de equipamentos iguais ou similares. A 

segunda, supõe que um indicador do estado de 'saúde' do componente ou equipamento é 

conhecido. O terceiro caminho, parte do pressuposto que o estado físico de degradação é 

conhecido.  

 De acordo com Lafraia (2011), a avaliação probabilística de risco/falha de um sistema 

ou produto é denominada análise de confiabilidade. Entretanto, se for avaliado somente o termo 

confiabilidade, a definição tem significado diferente. Assim, segundo a ISO 20815 (2008), 
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confiabilidade pode ser definida como a probabilidade de um item ou equipamento 

desempenhar a função requerida, sob determinadas condições por um dado intervalo de tempo.  

 Matematicamente, a confiabilidade C(t) de um sistema no tempo t, é definida como C(t) 

= P(T ≥ t), onde T é a duração da vida do sistema e P a probabilidade. C(t) é denominada a 

função de confiabilidade. Por exemplo, para um determinado componente, C(t) = 0,7, significa 

que aproximadamente 70% das peças ou equipamentos, utilizadas sob dadas condições, estarão 

ainda em funcionamento no tempo t. Logo, o nível de risco ou probabilidade de falha F(t), pode 

ser definida como pela equação 1 (Meyer, 1984): 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝐶(𝑡)                                                    (eq. 1) 

 Para Slack et al (2002), a confiabilidade está intimamente ligada à indicadores de taxa 

de falha e disponibilidade. Segundo o autor, a taxa de falhas pode ser definida como a 

frequência com que as falhas ocorrem, num certo intervalo de tempo, medida pelo número de 

falhas para cada hora de operação ou número de operações do sistema ou componente. A taxa 

de falha, é comumente representada pela letra grega lambda (λ) e definida numericamente pela 

equação 2. 

𝜆 =
Número de falhas

Tempo em operação
                                                   (eq. 2) 

 A disponibilidade pode ser definida como a probabilidade de que um componente que 

sofreu manutenção exerça sua função satisfatoriamente para um dado tempo t. Na prática é 

expressa pelo percentual de tempo em que um sistema se encontra operante. Para componentes 

reservas, é a probabilidade de sucesso na operação quando demandado, a qual é frequentemente 

usada quando altos custos estão envolvidos com a perda da função (Lafraia, 2011). 

Matematicamente a disponibilidade pode ser representada pela equação 3: 

𝐷 =  
TMEF

TMEF+TMPR
                                                         (eq. 3) 

onde: 

• TMEF - Tempo Médio Entre Falhas (TMEF), tradução de Mean Time Between Failures 

(MTBF). O TMEF é o inverso da taxa de falhas. A equação 4 relaciona os dois conceitos: 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
1

λ
                                                             (eq. 4) 

• TMPR: É o Tempo Médio Para Reparo de componentes obtido de uma amostra nas mesmas 

condições de uso do componente desejado. Matematicamente pode ser representado pela 

equação 5: 

𝑇𝑀𝑃𝑅 =  
∑ 𝑇𝑃𝐹𝑁

𝑖=1

𝑁
                                                       (eq. 5) 
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Type equation here. 

 onde, N é o tamanho da amostra e TPF é o Tempo Para Falha de cada componente analisado. 

5.3.2 Modelos de tempo de vida 

 Conforme apresentado na seção anterior, a confiabilidade de um equipamento, tem 

relação direta com seu tempo de vida (MEYER, 1984). Isto significa que a confiabilidade C(t) 

ou nível de risco F(t), varia em função do tempo ou do uso do equipamento. De acordo com 

Frota (2003), existem diversas distribuições probabilísticas que descrevem o comportamento 

de vida esperado de uma determinada população. Para Dodson (2006), estas distribuições são 

utilizadas para determinar a taxa de risco na qual os modelos de vida são embasados. Assim, 

segundo Frota (2003) podem-se destacar as seguintes distribuições: 

• Distribuição Exponencial; 

• Distribuição de Weibull; 

• Distribuição Lognormal. 

• Distribuição Normal; 

 Segundo Frota (2003), a definição dos modelos de distribuição pode ser feita através da 

aplicação de testes de hipótese. Na prática, apesar das características apresentados em cada uma 

das distribuições, muitas vezes, a distinção entre os diversos modelos probabilísticos e sua 

escolha adequada é realizada através de softwares apropriados. 

a) Distribuição Exponencial 

 Esta distribuição possui apenas um parâmetro, que é a taxa de falha 𝜆. Sua formulação 

matemática para cálculo do nível de confiabilidade para t>0, é dada pela equação 6: 

𝐶(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡, t > 0                                           (eq. 6) 

 De acordo com Meyer (1984), uma das mais importantes leis de falhas é aquela cuja 

duração até a falha é descrita pela distribuição Exponencial. No entanto, esta distribuição 

considera que o sistema possui taxa de falha constante com falhas aleatórias. O que caracteriza 

que, em qualquer fase da vida do equipamento, sua taxa de falha se mantém a mesma e que, 

portanto, não importa o histórico de uso. Esta característica pode ser considerada por muitos 

analistas como uma restrição de uso do modelo para alguns equipamentos que sofrem desgaste 

ao uso. No entanto, segundo Meyer (1984) sua aplicação é defendida em equipamentos ou 

sistemas com as seguintes características: 

• Falhas de equipamentos com mais de 100 componentes sujeitos a mais de duas 

manutenções corretivas/preventivas; 
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• Sistemas complexos não redundantes; 

• Sistemas complexos com componentes com taxas de falhas independentes; 

• Sistemas com dados de falha mostrando causas muito heterogêneas; 

• Sistemas de vários componentes, com substituições antes de falhas devido à 

manutenção preventiva.  

 Segundo Meyer (1984), outro fator determinante para uso da distribuição exponencial, 

tem relação com a disponibilidade e qualidade dos dados de vida. Ou seja, quando se tem 

somente o quantitativo de falhas dos equipamentos em operação, com ausência ou deficiência 

dos tempos até a falha, esta distribuição se torna uma opção factível e de fácil aplicação. 

b) Distribuição de Weibull 

 De acordo com Dodson (2006), a distribuição de Weibull é uma das distribuições mais 

aplicadas à modelagem de sistemas com deterioração estocástica devido à sua flexibilidade. 

Segundo o autor, isto se deve, à possibilidade da mesma se moldar a diferentes comportamentos 

de taxa de falha através da adequada escolha de seus parâmetros: fator de forma (β) e vida 

característica (η). A expressão matemática para cálculo do nível de confiabilidade é dada pela 

equação 7: 

𝐶(𝑡) = exp [− (
𝑡−𝑡0

𝜂
)

𝛽
]                                                     (eq. 7) 

 Lafraia (2011), cita que o fator de forma (β) descreve o comportamento da taxa de 

falhas, que de acordo com a fase de vida do equipamento pode ser decrescente, constante e 

crescente. O Quadro 3 fornece informações sobre a taxa de falha em função da variação dos 

valores de β. 

Quadro 3: Comportamento da função taxa de falhas em função do valor de β 

VALOR DE β COMPORTAMENTO DA TAXA DE FALHAS 

< 1 Taxa de falha decrescente com o tempo 

=1 Taxa de falha constante - falhas aleatórias - função Exponencial 

> 1 Taxa de falha crescente com o tempo 

Fonte: Adaptado de Lafraia (2011). 

 Dodson (2006), descreve que os parâmetros β e η, podem ser obtidos através da 

aplicação do método conhecido como Maximum Likelihood Estimation (MLE). Neste caso, as 

definições das equações precisam ser resolvidas numericamente e podem ser obtidas através da 

aplicação de softwares apropriados. De acordo com Zhong (2017) o método para obtenção do 

parâmetro de forma (β) e de escala (η) podem ser obtidos basicamente através dos seguintes 

passos: 
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1. Obtenção do número de ocorrências de falhas em cada ano de vida de equipamentos ou 

componentes do mesmo sistema; 

2. Cálculo da Probabilidade Densidade de Falha (PDF) do equipamento, que é realizada 

através número total de falhas em cada ano em razão ao número total de equipamentos 

em operação; 

3. A PDF acumulada é então calculada para cada ano cada ano de vida correspondente; 

4. E por fim, baseado na PDF acumulada, o método dos mínimos quadrados pode ser 

aplicado para estimar os parâmetros β e η.  

c) Distribuição Normal 

 Meyer (1984) afirma que a distribuição Normal, possui importante participação nas 

análises de confiabilidade e avaliação de risco de componentes. Segundo o autor, uma 

população que se ajuste à distribuição normal, tem variações simetricamente dispostas ao redor 

da média. Um importante motivo para aplicação da distribuição Normal advém do fato de que 

quando um valor está sujeito à muitas variações que se somam, independentemente de como 

estas variações são distribuídas, o resultado da distribuição composta é normalmente 

distribuído.  

  Sua função confiabilidade é dada pela equação 8: 

𝐶(𝑡) =  ∫
1

𝜎√2𝜋
exp [−

1

2
(

𝑡−𝜇

𝜎
)

2

]
∞

𝑡
 𝑑𝑡                                  (eq. 8) 

 Onde μ é a média dos tempos normais até a falha e σ o desvio padrão dos tempos até a 

falha.  

d) Distribuição Lognormal 

 Enquanto a distribuição Normal é simétrica com relação ao tempo, a distribuição 

Lognormal é assimétrica e deslocada para a esquerda, o que possibilita maior flexibilidade e 

melhor ajuste dos dados. Segundo o autor, esta distribuição é comumente aplicada à análise de 

falhas de componentes sujeitos a desgaste, como os exemplos que se seguem (LAFRAIA, 

2011):  

• Determinação dos ciclos para a falha de metais e componentes metálicos, quando 

submetidos, à tensões variadas, porém em níveis significativamente menores que 

o limite de resistência do material; 

• Definição das distribuições de tempos até a falha de componentes mecânicos 

sujeitos a desgaste, como rolamentos e mancais; 

• Determinação de tempo médio para manutenção de componentes mecânicos; 

  A equação 9 define sua função confiabilidade: 
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𝐶(𝑡) =  ∫
1

𝜎𝑡√2𝜋
exp [−

1

2
∗ (

𝑙𝑛(𝑡)−𝜇

𝜎
)

2

]
∞

𝑡
𝑑𝑡                              (eq. 9) 

5.4 INFLUÊNCIA  DA MANUTENÇÃO SOBRE A CONFIABILIDADE 

 Após atividades de manutenção, devido à redução ou remoção de fatores causais de 

falhas (desgaste, sujeira, corrosão, danos, etc.), espera-se que a chance de falha dos 

equipamentos diminua. Neste sentido, é esperado que o nível de confiabilidade também seja 

recuperado a um nível compatível com os serviços realizados, podendo este até retornar para o 

estado de 'tão bom quanto novo' (as good as new) (Canfield, 1986). Para Abdalla (2009) a 

manutenção não aumenta a confiabilidade intrínseca do equipamento, apenas leva-o à operar 

em níveis de risco menores do que antes. A Figura 13 apresenta a influência da manutenção 

sobre a confiabilidade de um equipamento, onde C(t) representa a curva de confiabilidade de 

um equipamento e Cm(t) a confiabilidade alterada em função da execução das atividades de 

manutenção.  

 
Figura 13: Curva de confiabilidade C(t) e alterada Cm(t) em função das atividades de manutenção.  

Fonte: Adaptado de LAFRAIA (2011) 

 Segundo Lafraia (2011), os custos de manutenção preventiva crescem de modo inverso 

aos custos de parada de produção, neste sentido espera-se que o aumento das ações de 

manutenção sejam traduzidas em redução de paradas de emergência. Entretanto, segundo o 

autor, é preciso encontrar o equilíbrio nos dispêndios em manutenção, pois caso a mesma seja 

realizada em um intervalo de tempo (t) muito curto, esta pode acarretar na redução dos níveis 

de disponibilidade e aumento significativo nos custos que inviabilizem as operações. 
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5.5 SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

5.5.1 Definição 

 Para se obter uma adequada compreensão do que é Simulação de Monte Carlo, é 

necessário definir o conceito de Simulação e por conseguinte, mais especificamente a definição 

de Simulação de Monte Carlo. Segundo Garcia (2010), a simulação é uma ferramenta de análise 

quantitativa aplicada para gerar e analisar diferentes cenários, antes de sua implementação. Para 

Gujarati (2002), a simulação é uma técnica que envolve utilização de números aleatórios e suas 

probabilidades para resolução de problemas. De acordo com Andrade (1989), a simulação pode 

ser aplicada para cenários reais e hipotéticos, sobre as quais se tem pouca ou nenhuma 

informação, com o objetivo de prever resultados e auxiliar à administração na tomada de 

decisão.  

 De acordo com Nascimento (1997), existem dois modelos de simulação: o 

determinístico e probabilístico. No modelo determinístico, pressupõe-se que os dados são 

definidos com certeza, ou seja, não incorpora probabilidades de que o valor escolhido para a 

simulação sofra alterações a posteriori. Já o segundo modelo, incorpora o comportamento 

probabilístico no relacionamento interno do sistema, com o objetivo de considerar a natureza 

probabilística envolvida nas variáveis do sistema, por meio da aplicação de técnicas estatísticas 

e do uso de computadores. Os modelos probabilísticos possuem origem no método de Monte 

Carlo e têm como método simulações de fenômenos aleatórios, incorporando análise de riscos, 

variáveis ambientais e, consequentemente elementos de incerteza inerentes. 

 Segundo, Hammersley e Handscomb (1964), o Método de Monte Carlo é considerado 

“a parte da matemática experimental que está preocupada em experiências com números 

aleatórios”. Para Sobol (1994), quando o modelo de simulação envolve amostragem aleatória 

de uma distribuição probabilística, o método é designado SMC. De acordo com os autores, o 

Método de Monte Carlo é uma expressão geral, em que as formas de análise estão baseadas no 

uso de números fortuitos e probabilidade. Para Moore & Weatherford (2005), o método de 

Monte Carlo é uma das várias metodologias para análise de incerteza, onde sua grande 

vantagem é determinar como uma variação aleatória, já conhecida, afetam a performance e a 

viabilidade do sistema que está sendo construído. 

5.5.2 Fases do método de Simulação de Monte Carlo 

 De acordo com Shamblin (1979), conforme apresentado na Figura 14, a metodologia 

SMC é composta pelas seguintes etapas: (1) Definição das variáveis envolvidas na análise; (2) 

Estabelecimento da distribuição de probabilidade; (3) Construção da Função de Distribuição 



  58 
 

Acumulada (FDA) de cada variável; (4) Estabelecimento dos intervalos de classe; (5) Geração 

de números aleatórios; (6) Simulação do experimento. 

 

Figura 14: Passos para operacionalização do método de SMC.  

Fonte: Adaptado de Shamblin (1979) 

 De acordo com Shamblim (1979), a primeira etapa da SMC consiste na definição das 

variáveis envolvidas na análise. Desta forma, realiza-se o levantamento de dados quantitativos 

e qualitativos acerca das entradas e saídas do sistema, assim como de informações dos 

componentes do sistema bem como de suas relações. Para Gavira (2003), os sistemas reais são 

compostos por variáveis probabilísticas por natureza que podem ser simuladas, tais como: 

número de absenteísmo, preço de insumos, demanda de compra de determinado produto, etc. 

 A segunda etapa, consiste na definição das distribuições de probabilidade de cada 

variável. Desta forma, se define entre o uso de dados empíricos retirados diretamente do modelo 

ou a utilização de distribuições probabilísticas teóricas obtidas através de especialistas ou 

referências literárias. De acordo com Shamblim (1979), a escolha do uso de dados históricos 

parte do pressuposto que estes dados poderão descrever adequadamente o futuro, porém caso 

esta hipótese não possa ser assumida, deve-se trabalhar com estimativas.  
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 O terceiro passo consiste na definição da Função Distribuição Acumulada (FDA) de 

cada variável. Segundo Shamblin (1979), a FDA é a distribuição da soma das probabilidades 

de ocorrência dos valores que podem ser assumidos para cada variável.  

 A quarta etapa corresponde ao estabelecimento dos intervalos de classe para cada 

variável do modelo. Os intervalos de classe são atribuídos de tal forma que reflitam as 

probabilidades dos vários valores em cada variável e a sequência dos mesmos deve ser fechada 

com soma igual a um.  

 A quinta etapa consiste na geração de números aleatórios. Segundo Shamblin (1979), a 

ideia básica da SMC é incidir números aleatórios para as respectivas probabilidades de 

ocorrência dos valores de cada variável do modelo. Os números aleatórios podem ser gerados 

através do Excel da Microsoft ou qualquer outro software ou mecanismo gerador de números 

aleatórios.  

 Por fim, a última etapa consiste na realização dos experimentos de simulação. De acordo 

com Shamblin (1979), esta etapa, dependendo da complexidade do sistema em análise, envolve 

a construção do programa computacional que permita a incidência dos números aleatórios sobre 

os intervalos de classe, e ao mesmo tempo, garanta que as relações entre as variáveis, sejam 

consideradas nas simulações (SILVA, 2004). Nesta fase também deve-se determinar o número 

de simulações a serem realizadas. De acordo com Escudero (1973), a SMC utiliza séries de 

tentativas aleatórias e a precisão do resultado final depende da definição das probabilidade das 

variáveis, da coerência do modelo, e do número de tentativas. O número de repetições, além do 

tempo disponível, depende do intervalo de confiança desejado, quanto maior o número de 

repetições, maior a precisão dos resultados.  

 

5.6 METODOLOGIA PROPOSTA  

 Esta seção expõe a estrutura do método de otimização que será aplicado para o que foi 

chamado neste trabalho de Problema de Políticas de Manutenção Preventiva de Equipamentos 

Submarinos (PPMPES). O método tem como objetivo definir o intervalo ótimo de manutenção 

preventiva destes equipamentos, que são utilizados para extração de petróleo de campos 

situados na subsuperfície marinha. A função objetivo terá como premissa minimizar os Custos 

do Ciclo de vida (CCV). Para Barringer (2003), os métodos de análise de CCV devem 

considerar custos de aquisição do bem, operação e manutenção, pois desta forma é possível 

avaliar diferentes alternativas de produto que minimiza o CCV. No entanto, como este trabalho 

tem como objetivo encontrar o IMP ótimo de um equipamento já em operação, os custos de 

aquisição não serão considerados na análise, pois não haverá variação no produto. Portanto, o 
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que se pretende avaliar são variações nos intervalos de manutenção e os CCVs gerados para 

cada intervalo simulado. Ao final do trabalho, será possível identificar o intervalo de 

manutenção que gera o menor CCV acumulado, resultado do equilíbrio entre os dispêndios em 

prevenção e correção.  

 Para isto foi desenvolvido um modelo de simulação baseado na SMC e aplicado à 

diferentes cenários de manutenção, visando avaliar os ganhos auferidos na realização da 

manutenção e o impacto de sua ausência. Para estimar os ganhos auferidos na sua execução, a 

curva de confiabilidade em função do tempo para o equipamento estudado foi calculada, assim 

como as alterações nas curvas, obtidas através da realização da manutenção. Desta forma a 

SMC irá permitir simular os diferentes intervalos para manutenção e obter resultados 

acumulados esperados para o ciclo de vida em cada um dos cenários estudados. O método 

proposto, apresentado na Figura 15, foi elaborado com base nas etapas apresentadas na seção 

5.5.2.  

 
Figura 15: Etapas da metodologia proposta.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A primeira etapa do método consiste na definição detalhada do PPMPES em específico 

que pretende-se resolver. Aqui será delimitado o escopo e objeto de estudo (equipamento que 

será analisado), o contexto que se está inserido, justificativa, questões a serem respondidas, , 
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indicadores de desempenho, configurações ou cenários do sistema a ser modelado e programa 

de simulação a ser utilizado.  

 A segunda etapa irá definir as variáveis envolvidas para determinação dos custos que 

serão utilizadas no modelo. Para definição das variáveis serão utilizados os inputs apresentados 

na primeira etapa. Como se pretende encontrar o intervalo que minimiza o CCV, serão definidas 

variáveis relacionadas aos Custos de Falha (CF) pela ausência de manutenção, e variáveis 

relacionadas à Custos de Prevenção (CPrev.). 

 Após a definição das variáveis, inicia-se a terceira etapa, que consiste no levantamento 

dos dados quantitativos de cada variável. Para este levantamento, serão utilizados dados 

hipotéticos, dada a sigilosidade dos mesmos frente a empresa ora avaliada. De posse dos dados, 

dá-se início à quarta etapa, onde serão definidas as frequências relativas e frequência acumulada 

de cada variável do modelo, e por conseguinte a quinta etapa, em que serão definidos os 

intervalos de classe de cada variável.  

 A sexta etapa consiste na formulação do modelo e geração de números aleatórios. 

Apesar do método de SMC não explicitar a necessidade da formulação do modelo em suas 

etapas, este trabalho a adiciona ao método. Isto porque, conforme citado por Saliby (1989), 

"toda simulação requer a construção de um modelo, que será utilizado para realização dos 

experimentos". De acordo com Andrade (1989) e Gavira (2003), em um modelo de simulação, 

a formulação do modelo deve ser realizada após a definição das distribuições de probabilidade 

e intervalos de classe de cada variável. Os números aleatórios serão gerados pelo código 

programado que será desenvolvido através do Visual Basic for Applications disponível no 

Microsoft Excel. Como será visto mais adiante na etapa de aplicação do método, os conceitos 

apresentados na seção 5.2 acerca dos modelos de degradação, serão inseridos ao modelo 

formulado, e permitirá a obtenção dos resultados CCV esperados para as diferentes frequências 

de manutenção. 

 O modelo formulado será validado pela análise de especialistas ligados ao processo de 

manutenção da empresa em análise. De acordo com Silva (2004), uma alternativa à validação 

feita por especialistas, se dá através da comparação dos resultados simulados com dados do 

sistema real ou ainda através de análises obtidas de softwares já consagrados no mercado. No 

entanto, no presente caso, não foi possível aplicar estas opções. A primeira, devido à 

indisponibilidade de dados históricos confiáveis. A segunda, tem relação com a restrição do 

software disponível à aplicação da distribuição exponencial para determinação do intervalo 

ótimo de manutenção. A distribuição em questão utiliza taxa de falha constante (𝜆 = 1), o que 

significa que este modelo de vida não considera as variações de incidência de taxa de falhas nas 
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diferentes fases da vida do item. Portanto, neste contexto, o software não permite a aplicação 

da distribuição Exponencial para análise do intervalo ótimo de manutenção. No entanto, como 

será explicitado mais adiante, apesar da limitação da distribuição Exponencial, devido à 

natureza do equipamento em análise, sua aplicação fez-se necessária e coerente com as 

justificativas apresentadas na seção 5.2 deste trabalho. 

 E por fim, inicia-se a sétima e última etapa do método proposto, onde são realizados os 

experimentos de simulação e análise dos resultados. Nesta etapa será definida, o número de 

simulações a serem realizadas, a ser obtido de acordo com o intervalo de confiança desejado, 

quanto maior o número de repetições, maior o precisão dos resultados obtidos. Também serão 

registradas as medidas de desempenho para cada frequência de manutenção que serão 

simuladas. Neste caso, a melhor configuração ou intervalo de manutenção preventiva, será 

aquele que resultar no menor Custo Ciclo Vida Médio (𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ).  

 

5.7 APLICAÇÃO DO MÉTODO  

5.7.1 Formulação do Problema 

 De acordo com Frota (2003), o desenvolvimento de um campo de petróleo abrange três 

fases: a exploração, o desenvolvimento da produção e a manutenção da produção. Durante a 

fase de produção de um poço de petróleo, que corresponde à maior parte do seu ciclo de vida, 

as atividades mais dispendiosas são aquelas que tratam das intervenções para sua manutenção, 

designadas genericamente de workover. Segundo Thomas (2001), estas atividades são 

necessárias para manter a produção ou eventualmente melhorar a produtividade. De acordo com 

Paiva (1997), as intervenções se devem às falhas que normalmente ocorrem em equipamentos 

que compõem os sistemas submarinos de produção de petróleo. De acordo com Talyuli (2013), 

um sistema submarino é composto por três tipos de subsistemas: (i) equipamentos submarinos; 

(ii) linhas submarinas; e (iii) sistemas de controle e alimentação. Dentre os equipamentos 

submarinos destacam-se o Sistema de Cabeça de Poço Submarino (SCPS) e o conjunto Árvore 

de Natal Molhada (ANM).  

 De acordo com Garcia (1997), a manutenção da produção ou injeção é o conjunto de 

operações realizadas no poço após sua completação inicial, visando corrigir problemas de modo 

a permitir que a produção ou a injeção de fluidos retorne ao nível normal ou operacional. As 

principais causas geradoras de intervenções são: 

• Baixa produtividade; 

• Produção excessiva de gás; 

• Produção excessiva de água; 
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• Produção de areia; 

• Falhas mecânicas em quaisquer componentes integrantes do poço; 

• Formação de hidrato na Árvore de Natal Molhada (ANM) ou na linha de surgência; 

• Deposição de parafina na linha de surgência; 

• Remanejamento de poços (decisão gerencial); 

• Abandono provisório ou definitivo. 

 É importante ressaltar que, no estudo realizado por Frota (2003) nos poços petrolíferos 

da Bacia de Campos, foi observado que  64% das intervenções realizadas foram decorrentes de 

falhas no conjunto ANM ou nas linhas de produção. Assim, neste contexto, para que seja 

possível as instalações, retiradas e intervenções nas ANMs, fazem-se necessários recursos 

denominados de ferramentas as quais por sua vez requerem alto nível de confiabilidade, pois 

falhas nestes recursos podem significar consumo de aluguel de diária de sonda ou até mesmo 

atraso na produção de óleo. A Figura 16 apresenta a imagem da ferramenta de instalação de 

ANM utilizada no projeto Pré-Sal. 

 
Figura 16: Ferramenta de Instalação da ANM (FIANM), projeto Pré-Sal desenvolvida pela TechnipFMC para a 

Petrobras.  

Fonte: TechnipFMC (2013). 

 Além das exigências de performance e necessidade operacional apresentadas, a ANP 

através da resolução ANP n°43/2007 (ANP, 2017a), apresenta o Sistema de Gerenciamento da 

Segurança Operacional (SGSO) das Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de 

Petróleo e Gás Natural. Dentre vários requisitos relacionados à gestão de risco e segurança, as 

resoluções exigem que as operadoras de petróleo implementem planos para inspeção, teste e 

manutenção, a fim de buscar a integridade mecânica dos seus sistemas, estruturas, 

equipamentos e Sistemas Críticos de Segurança Operacional. A reguladora exige que o 
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programa, esteja alinhado com as recomendações dos fabricantes, normas e padrões da 

indústria. A ANP destaca que o não cumprimento destes requisitos está sujeito a multas a serem 

aplicadas de acordo com a criticidade do desvio.  

 No Brasil as operadoras de petróleo até o presente momento, face aos requisitos de 

disponibilidade operacional e exigências da ANP, realizam as atividades de manutenção dos 

equipamentos e ferramentas de completação submarina de acordo com os planos de 

manutenção apresentado pelos respectivos fabricantes. No modelo praticado até o presente 

momento, a empresa contratada possui a responsabilidade de recomendar e executar as 

manutenções conforme seu próprio plano e os custos de manutenção e transporte são de 

responsabilidade da empresa operadora detentora do ativo. No entanto, novos modelos 

operacionais têm sido implementados. Neste novo modelo a empresa contratada passa a ser 

proprietária das ferramentas e demais recursos necessários para as atividades de instalação e 

intervenção nos poços, e neste caso, assume todo o custo logístico e de manutenção, incluindo 

custos de correção e prevenção. As receitas da empresa contratada, neste caso, são advindas da 

disponibilidade de frentes operacionais, que são compostas, basicamente pelas ferramentas e 

mão de obra necessária para a operação. Neste novo modelo, o contrato estabelece a aplicação 

de multas por parte da operadora à contratada em caso de falha e descontos de 100% do valor 

correspondente à frente operacional proporcional ao tempo de parada decorrente de falha. Além 

de descontos de até 50% do valor da frente operacional caso a operação ultrapasse o tempo 

padrão estabelecido para a operação.  

 Adicionalmente à este novo cenário, ao se avaliar o histórico de falhas na empresa 

estudada, como pode ser visto na Figura 17, no período de janeiro de 2012 à maio de 2018, 

observa-se que 79% do número de anomalias que geraram downtime1 com causa 'Manutenção', 

estão relacionadas ao grupo de equipamentos classificados como "Ferramentas" e 21% das 

operações com tempo perdido estão relacionadas à algum equipamentos residente. Vale 

destacar que nesta análise foram consideradas apenas anomalias com causas relacionadas à 

ausência ou insuficiência de manutenção, visto que o foco deste trabalho está na otimização de 

atividades que visam reduzir os fatores causais relacionados à mesma. 

                                                           
1De acordo com a norma A.P.I Spec (2017), entende-se por downtime o período no qual o item ou equipamento 

está incapacitado de realizar a operação na qual foi designado devido à falha em um de seus componentes ou em 

função de outra atividade, como por exemplo manutenção 
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Figura 17: Contribuição de Anomalias com Downtime por Tipo de Equipamento no período de janeiro de 2012 à 

maio de 2018. Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Diante do resultado apresentado na Figura 17 e considerando que existem diversos tipos 

de ferramentas utilizadas em sistemas de completação Subsea, faz-se necessário, identificar, os 

principais tipos ou aqueles que mais contribuem para as ocorrências de downtime, afim de 

direcionar a aplicação deste estudo. Neste sentido, a Figura 18 apresenta o Breakdown de 

anomalias, onde nota-se a importante contribuição da Ferramenta de Instalação da ANM 

(FIANM), que representa 51% do total de anomalias com downtime no período de janeiro de 

2012 à maio de 2018, referente ao grupo de 'Ferramenta'. 

 
Figura 18: Contribuição para o Dowtime por tipo de Ferramenta no período de janeiro de 2012 à maio de 2018.  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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 De forma complementar, com o intuito de identificar a importância das ferramentas para 

as operações de completação submarina, foi realizado o levantamento do total de operações por 

tipo, a Figura 19 apresenta o resultado deste estudo, onde novamente observa-se uma 

contribuição significativa da FIAM, com 44% do total de operações no período analisado. Este 

dado, de certa forma, explica as contribuições da FIANM para o total de anomalias no período 

explicitadas na Figura 18. No entanto, novamente reforça a necessidade de concentrar os 

esforços para uso otimizado deste recurso e sua importância para as operações do segmento. 

 
Figura 19: Número de operações Subsea por tipo de Ferramenta no período de janeiro de 2012 à maio de 2018.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Inserido neste ambiente de novos modelos de negócio, onde a disponibilidade 
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ferramentas que este trabalho visa responder. A principal questão é: Qual o intervalo ideal para 

manutenção que minimiza os Custos no Ciclo de Vida (CCV)? E, solucionado este 
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frequência de manutenção adotada? 
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da ferramenta é o número de operações submarinas realizadas. Como premissa, este trabalho 

considerou como operação a atividade de descida da ferramenta até a subsuperfície marinha 

para realizar as atividades de instalação e retirada da ANM ou para Workover do poço 

submarino, até a sua subida à superfície marinha. Para o contrato em específico que se pretende 

avaliar, é esperado uma demanda de trinta operações para a ferramenta em questão até o término 

do contrato. Desta forma, trinta operações serão adotadas como premissa de Ciclo de Vida (T) 

para cálculo do CCV. 

 Para solucionar as questões apresentadas acima, um modelo de simulação foi 

implementado utilizando o Excel.  O programa base foi desenvolvido no Visual Basic for 

Applications da Microsoft.  

 

5.7.2 Definição das variáveis 

Conforme descrito na metodologia deste trabalho, a segunda etapa consiste na 

definição das variáveis e coleta de dados. Cabe ressaltar que os dados utilizados neste trabalho 

são hipotéticos, dada a sigilosidade dos mesmos frente a empresa avaliada. Também não será 

especificado a moeda das variáveis que assumirem valores monetários. 

 Como se pretende definir o intervalo de manutenção que minimiza o custo acumulado 

no ciclo de vida, faz-se necessário a obtenção dos custos decorrentes de prevenção e falha. 

Neste sentido, a primeira etapa desta seção apresenta as variáveis que estão descritas a seguir, 

que foram definidas a partir da expertise de especialistas que compõem o processo de 

manutenção da empresa estudada. 

a) Estimativa de Custos de Prevenção (Cprev.) 

 Os Custo de Prevenção (CPrev.), é composto pelos Custos provenientes na execução da 

Manutenção Preventiva (CMP) e Transporte (CT). Desta forma, a equação 10 define o Cprev.:  

𝐶𝑃𝑟𝑒𝑣 = 𝑓(𝐶𝑀𝑃 + 𝐶𝑇)                                                       (eq. 10) 

 Os Custos com Transporte (CT) consiste no transporte necessário para desmobilização 

e mobilização do equipamento para operação offshore. b) Estimativa de Custos de Falha (CF) 

 Não obstante, a estrutura de custos também deve levar em consideração os dispêndios 

decorrentes de falha. Estes são compostos basicamente por: Custos de execução da Manutenção 

Corretiva (CMC), Custo de Transporte (CT), Perda da receita advinda do Valor da Frente 

Operacional (PFO) proporcional ao tempo de parada (downtime) e descontos de até 50% no 

valor da Frente Operacional (FO), caso a duração da operação ultrapasse o tempo padrão 

estabelecido para sua realização. Para o presente modelo foi considerado que o downtime 

sempre acarreta atraso operacional suficiente para exceder o tempo padrão na sua mesma 
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proporção de tempo. Neste contexto, a equação para obtenção do CF obedece à seguinte 

formulação: 

𝐶𝐹 = 𝑓(𝐶𝑀𝐶 + 𝐶𝑇 + 𝑃𝐹𝑂 + 0.5 𝑥 𝑃𝐹𝑂)                                (eq. 11) 

 

5.7.3. Construção das distribuições de probabilidade e intervalos de classe 

 Neste trabalho optou-se por agrupar as etapas de construção de distribuição de 

probabilidade simples, acumulada e definição dos intervalos de classe.  

 Para definição da distribuição probabilística, faz-se necessário a definição do intervalo 

de classes de cada uma das variáveis do modelo. Para determinação dos intervalos de classes 

(K) quando o n é muito grande (>30), recomenda-se a aplicação da fórmula de Sturges, sendo 

dada por (SILVA, 2004): 

  K = 1+3,3*log n                                                           (eq. 12) 

 A Amplitude total (At) é a diferença entre o maior e menor elemento dos dados: 

At = Xmáx.-Xmín.                                                        (eq. 13) 

Onde: Xmáx é o maior elemento e Xmín é o menor valor da sequência. 

 E por fim, para definição da amplitude do intervalo de classe (h), a seguinte fórmula 

deve ser aplicada:  

h = At / K                                                            (eq. 14) 

 A frequência relativa de uma classe (𝑓𝑟𝑖) corresponde a divisão da frequência simples 

(𝑓𝑖) da classe pelo número total de elementos da série. 

𝑓𝑟𝑖 = 𝑓𝑖 ⁄ 𝑛                                                           (eq. 15) 

 A frequência acumulada de uma classe 𝐹𝑗 corresponde à soma da frequência simples 

desta classe com as frequências simples das classes anteriores. 

𝐹𝑗 = 𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + ⋯ + 𝑓j                                                    (eq. 16) 

 A frequência relativa acumulada de uma classe (Frj) é a divisão da frequência 

acumulada desta classe pelo número total de elementos de série. 

 𝐹𝑟𝑗 = 𝑓𝑗 ⁄ 𝑛                                                           (eq. 17) 

 Desta forma, aplicando a metodologia para definição dos intervalos de classe indicada 

por Silva (2004), obtém-se as distribuições de probabilidade para cada variável que estão 

apresentadas a seguir. Apesar das variáveis assumirem valores hipotéticos, as distribuições 

seguem o padrão real obtido através da consulta de especialistas da área em estudo.  
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 O Custo com Manutenção Preventiva (CMP) segue uma distribuição normal com média 

0.813 unidades monetárias (u.m.), desvio padrão 0.25 u.m., porém possui valor mínimo de 0.67 

u.m. O Quadro 4 apresenta as frequências e distribuição probabilística de CMP.  

 

Quadro 4: Intervalo de Classe, Frequência Simples, Distribuição de probabilidade relativa e acumulada de CMP 

INTERVALO DE 

CLASSE (u.m.) 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES (fi)  

FREQUÊNCIA 

RELATIVA SIMPLES 

(fri)  

FREQUÊNCIA RELATIVA 

ACUMULADA % (Frj) 

0.67  -  0.76 134 19.4% 19.4% 

0.76   -   0.85  139 20.1% 39.5% 

0.85   -   0.94  122 17.7% 57.2% 

0.94   -  1.03  125 18.1% 75.3% 

1.03  -  1.12  81 11.7% 87.0% 

1.12   -   1.20  41 5.9% 92.9% 

1.20   -   1.29  25 3.6% 96.5% 

1.29   -   1.38  11 1.6% 98.1% 

1.38  - 1.47  8 1.2% 99.3% 

1.47   -  1.56  5 0.7% 100.0% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Figura 20 ilustra os dados de Frequência Simples (Fi) e Frequência Relativa cumulada 

(Frj) da variável CMP. 

 
Figura 20: Frequência Simples (Fi) e Frequência Relativa Acumulada (Frj) de CMP.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O Custo com Manutenção Corretiva (CMC) segue uma distribuição normal com média 

0.50 u.m. e desvio padrão 0.40 u.m. O Quadro 5 apresenta as frequências e distribuição 

probabilística de CMC. 

19%

40%

57%

75%

87%
93%

97% 98% 99% 100%

-10,0%

10, 0%

30, 0%

50, 0%

70, 0%

90, 0%

110 ,0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,76 0,85 0,94 1,03 1,12 1,20 1,29 1,38 1,47 1,56

D
is

tr
ib

u
iç

ão
 d

e 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

e 
A

cu
m

u
la

d
a 

%
 (

Fr
j)

Fr
eq

u
en

ci
a 

Si
m

p
le

s 
(F

i)
 

Custo de Manutenção Preventiva (CMP)

Frequencia Simples (Fi) Distribuição de Probabilidade Acumulada % (Frj)



  70 
 

 Quadro 5: Intervalo de Classe, Frequência Simples, Distribuição relativa e acumulada de CMC 

INTERVALO DE 

CLASSE (u.m.) 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES (fi)  

FREQUÊNCIA 

RELATIVA SIMPLES 

(fri)  

FREQUÊNCIA RELATIVA 

ACUMULADA % (Frj) 

0.00    - 0.05  124 13.7% 13.7% 

0.05   -  0.09  180 19.9% 33.6% 

0.09   -  0.14  173 19.1% 52.6% 

0.14   -   0.18  167 18.4% 71.1% 

0.18  -  0.23  117 12.9% 84.0% 

0.23   -   0.27  70 7.7% 91.7% 

 0.27   -   0.32  47 5.2% 96.9% 

0.32   -   0.37  17 1.9% 98.8% 

0.37  -  0.41  7 0.8% 99.6% 

0.41   -   0.46  3 0.3% 99.9% 

0.46   -   0.50  1 0.1% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Figura 21 ilustra os dados de Frequência Simples (Fi) e Frequência Relativa cumulada 

(Frj) da variável CMC. 

 
Figura 21: Frequência Simples (Fi) e Frequência Relativa cumulada (Frj) de CMC.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O Custo com Transporte (CT) possui valor fixo de 0.040 u.m. e segue uma distribuição 

discreta com probabilidade de ocorrência de 10.6% para os casos de falha. Desta forma, sua 

frequência relativa acumulada (Frj) é idêntica à frequência relativa simples (Fri). O quadro 6 

apresenta a distribuição probabilística da variável CT. 

Quadro 6: Intervalo de Classe, Frequência Simples, Distribuição relativa e acumulada de CT.  

INTERVALO DE CLASSE 

(u.m.) 
FREQUÊNCIA 

SIMPLES (fi)  
FREQUÊNCIA RELATIVA 

SIMPLES (fri)  
FREQUÊNCIA RELATIVA 

ACUMULADA % (Frj) 

0 - 0.00    894 89.4% 89.4% 

0   -  0.04  106 10.6% 100.0% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

13,7%

33,6%

52,6%

71,1%

84,0%

91,7%
96,9% 98,8% 99,6% 99,9% 100,0%

-10,0%

10, 0%

30, 0%

50, 0%

70, 0%

90, 0%

110 ,0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0,05 0,09 0,14 0,18 0,23 0,27 0,32 0,37 0,41 0,46 0,50

Custo de Manutenção Corretiva (CMC)

D
is

tr
ib

u
iç

ão
 d

e 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

e 
A

cu
m

u
la

d
a 

%
 (

Fr
j)

Fr
eq

u
en

ci
a 

Si
m

p
le

s 
(F

i)
 

Frequencia Simples (Fi) Distribuição de Probabilidade Acumulada % (Frj)



  71 
 

 A Figura 22 ilustra os dados de Frequência Simples (Fi) e Frequência Relativa cumulada 

(Frj) da variável CT.  

 
Figura 22: Frequência Simples (Fi) e Frequência Relativa Acumulada (Frj) de CT.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Para realização da Manutenção Preventiva sempre haverá a necessidade da 

desmobilização da ferramenta para a base de serviços e portanto o CT incidirá em 100% dos 

casos de MPrev. 

 O CT estimado, considera apenas os dispêndios com transporte rodoviário e portanto, 

não incluem custos com transporte marítimo. Isto ocorre porque o modelo de contrato em 

análise, não confere responsabilidade do transporte marítimo à contratada. 

 PFOs (Perdas no Valor da Frente Operacional), conforme descrito anteriormente, as 

PFOs ocorrem quando há parada de operação decorrente de falha em algum equipamento 

integrante da frente operacional. Desta forma, faz-se necessário avaliar a distribuição 

probabilística do histórico de downtime para estimar a previsão de perda em caso de falha. Neste 

contexto, a Quadro 7 apresenta a distribuição probabilística do downtime e respectiva estimativa 

de PFO. Os outliers presentes no banco de dados foram identificados e removidos da análise 

através da aplicação dos dados ao Software estatístico Minitab 14.0.  

 

Quadro 7: Intervalo de Classe, Frequência Simples, Distribuição relativa, acumulada e penalidade decorrente da 

falha 

INTERVALO DE 

CLASSE 

(DOWNTIME EM 

HORAS) 

DESCONTO (u.m.) 

RELATIVO À FRENTE 

OPERACIONAL (PFO) 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES (fi)  

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

SIMPLES (fri)  

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA % 

(Frj) 

0.00 - 0.00  0.00  855 77.9% 77.9% 

89%
100%

-10,0%

10, 0%

30, 0%

50, 0%

70, 0%

90, 0%

110 ,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0,00 0,12

Custo de Transporte (CT)

D
is

tr
ib

u
iç

ão
 d

e 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

e 
A

cu
m

u
la

d
a 

%
 (

Fr
j)

Fr
eq

u
en

ci
a 

Si
m

p
le

s 
(F

i)

Frequencia Simples (Fi) Distribuição de Probabilidade Acumulada % (Frj)



  72 
 

INTERVALO DE 

CLASSE 

(DOWNTIME EM 

HORAS) 

DESCONTO (u.m.) 

RELATIVO À FRENTE 

OPERACIONAL (PFO) 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES (fi)  

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

SIMPLES (fri)  

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA % 

(Frj) 

0.00 - 13.73  0.03  153 13.9% 91.8% 

13.73 - 27.46  0.09  47 4.3% 96.1% 

27.46 - 41.19  0.14  17 1.5% 97.6% 

41.19 - 54.92  0.20  7 0.6% 98.3% 

54.92 - 68.65  0.26  4 0.4% 98.6% 

68.65 - 82.38  0.31  3 0.3% 98.9% 

82.38 - 96.11  0.37  1 0.1% 99.0% 

96.11 - 109.84  0.43  0 0.0% 99.0% 

109.84 - 123.57  0.49  7 0.6% 99.6% 

123.57 - 137.30  0.54  2 0.2% 99.8% 

137.30 - 137.30  0.57  0 0.0% 99.8% 

137.30 - 151.50  0.60  2 0.2% 100.0% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A figura 23 apresenta a frequência simples e distribuição acumulada de falhas em 

relação tempo de parada. A distribuição probabilística adotada, indica que 77,9% das falhas não 

originaram Downtime e portanto, o novo modelo proposto não haveria Perda no Valor da Frente 

Operacional (PFO) e consequentemente 22,1% das ocorrências de falha resultariam em PFO. 

 
Figura 23: Frequência Simples (Fi) e Frequência Relativa Acumulada (Frj) de PFO.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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composto por Custos de Prevenção (CPrev) e Custos de Falha (CF), ocorridos no ciclo de vida 

do equipamento. Assim, é representado numericamente pela seguinte formulação: 

𝐶𝐶𝑉 = (𝐶𝑝𝑟𝑒𝑣 𝑥 𝑛𝑝) + (𝐶𝐹 𝑥 𝑛𝑓)                                       (eq. 18) 

Onde, np e nf representam respectivamente o número de manutenções preventivas e número de 

falhas realizadas no ciclo de vida da ferramenta. Os CF e Cprev, seguem as equações 10 e 11 

apresentadas na seção 5.2 . 

 É importante ressaltar que os Cprev não incluem Perdas de receita da Frente Operacional 

(PFO), pois entende-se que a indisponibilidade da ferramenta gerada pela manutenção 

preventiva, não impacta na indisponibilidade da frente operacional. Isto porque o modelo em 

análise considera uma ferramenta adicional para suprir as demandas operacionais enquanto 

realiza-se manutenção preventiva na segunda ferramenta. No entanto, esta premissa não pode 

ser adotada para as ocorrências de falha, visto que nestes casos, não há possiblidade de 

planejamento sobre eventual necessidade operacional e portanto, respeitando-se as 

distribuições de probabilidade de dowtime, poderá ocorrer PFO. 

 Para estimar o nf para as diferentes frequências de manutenção, foi necessário definir o 

nível de confiabilidade do equipamento com o passar do uso, bem como o impacto da 

manutenção nas curvas. Conforme Letot (2015), existem três maneiras de se obter estas 

informações. A primeira, se dá através da dados de falha do mesmo tipo de equipamento, ou 

seja, através do histórico de vida de equipamentos iguais ou similares. A segunda, supõe que 

um indicador do estado de 'saúde' do componente ou equipamento é conhecido. O terceiro 

caminho, parte do pressuposto que o estado físico de degradação é conhecido. No entanto, este 

trabalho utilizou o histórico de dados de vida de equipamentos similares disponível no Offshore 

Reliability Data (OREDA, 2002).  

. Após a manutenção preventiva o equipamento será considerado tão bom quanto novo 

(as good as new), pois a manutenção preventiva contempla desmontagem geral da ferramenta, 

substituição de elementos não recuperáveis, inspeção e restauração de todos os demais 

componentes. Isto significa que a confiabilidade será restaurada ao nível de vida inicial do 

equipamento (C(t0)). As manutenções corretivas não restauram a vida do equipamento, pois a 

mesma realiza apenas a correção do item em falha e, portanto, não agrega confiabilidade ao 

equipamento.  

 Após este processo, respeitando a curva de confiabilidade (C(t)) e suas alterações em 

função dos diferentes intervalos de prevenção, números aleatórios [0,1] são aplicados às curvas. 

Os resultados que incidem sob às mesmas representam sucesso da operação, no entanto os 
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números aleatórios maiores que o nível de confiabilidade apresentado, caracterizam falha à 

operação. Para obtenção dos custos, números aleatórios incidem nas respectivas distribuições 

de probabilidade de cada vaiável que compõem a estrutura de custos apresentadas na seção 5.1. 

Este processo é então aplicado para o todo o ciclo de vida da ferramenta, e então obtém-se o 

Custo de Ciclo de Vida específico ao ciclo simulado. Este processo é então repetido centenas 

de vezes para obtenção do 𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅  de cada frequência de manutenção adotada.  

 Para facilitar o entendimento da metodologia aplicada, a Figura 24 apresenta um ciclo 

de vida hipotético para 30 operações com manutenção preventiva realizada na vigésima 

operação. A curva de confiabilidade (C(t)) do equipamento, assim como a curva alterada em 

função da atividade de manutenção (C(t) Manut 20) também estão representadas na Figura 24. 

Os pontos em vermelho, acima da C(t)Manut 20, representam falha e os pontos em verde 

sucesso da operação. 

 
Figura 24: Exemplo de CV de uma ferramenta com ocorrências de falhas randômicas.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 De forma complementar, a Figura 25 apresenta a distribuição dos Custos de Ciclo de 

Vida acumulado ao longo da vida da ferramenta em função das ocorrências das falhas aleatórias 

e dos custos em prevenção apresentados na Figura 24. No caso específico, o CCV resultante foi 

de 2.158 milhões de u.m. 
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Figura 25: Distribuição de custos para em função das CPrev. e CF.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

a) Estimativa do nível de confiabilidade e formulação do modelo analítico 

 Para estimar o nível de confiabilidade com o passar do tempo, este trabalho utilizou a 

distribuição Exponencial. Esta distribuição foi utilizada, visto que o equipamento em questão 

se enquadra nas características apresentadas para uso do modelo, descritas por Meyer (1984): 

• Falhas de equipamentos com mais de 100 componentes sujeitos a mais de duas 

manutenções corretivas/preventivas; 

• Sistemas complexos não redundantes; 

• Sistemas complexos com componentes com taxas de falhas independentes; 

• Sistemas com dados de falha mostrando causas muito heterogêneas; 

• Sistemas de vários componentes, com substituições antes de falhas devido à 

manutenção preventiva.  

 O nível de confiabilidade (C(t)) a partir da distribuição Exponencial segue a 

representação matemática dada pela Equação 6: 

𝐶(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡, t > 0                                           (eq. 6) 

 Vale destacar que o banco de dados disponível no OREDA (2002) apresenta o número 

absoluto de falhas em um determinado período de tempo e portanto permite a obtenção do 

parâmetro taxa de falha (𝜆), essencial para aplicação da distribuição exponencial. No entanto, 

este formato de dados impossibilita o uso de outras distribuições probabilísticas, visto que não 

há disponibilidade dos tempos individuais até a falha, e portanto, elimina a possibilidade de 

obtenção de outros parâmetros essenciais às suas aplicações. 
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De acordo com Lafraia (2011), para aplicação de Simulação de Monte Carlo, não existem 

limitações no que se refere aos parâmetros de falha e de reparo, o que permite a utilização de 

taxas de falha crescentes, constantes ou decrescentes. Neste trabalho, como também está sendo 

considerada taxa de falha decorridas de eventuais falhas no processo de manutenção, a 

formulação matemática que representa o a curva de confiabilidade com a influência da 

manutenção (Cm(t)) segue a equação 19: 

𝐶𝑚(𝑡) = 𝑒−(λ𝑚)∗𝑡 𝑥 𝑒−(λ𝑒)𝑡                                           (eq. 19) 

 Onde 𝜆𝑒 é a taxa de falha esperada para o equipamento e λ𝑚 a taxa de falha de 

manutenção. Para o estudo, baseado nos dados obtidos do OREDA (2002), foram adotadas 

𝜆𝑒 = 0.07 e 𝜆𝑚 = 0.01, e aplicando-se à equação 15, obtêm-se a curva C(t) Manut 16ª op (𝜆𝑒 𝑒 

𝜆𝑚), representada na Figura 26. Note que neste caso foi realizada a manutenção preventiva na 

16ª operação e que devido à 𝜆𝑚 adotada, o nível de confiabilidade não foi regenerado ao nível 

do equipamento novo. As curvas de confiabilidade sem interferência da manutenção preventiva 

(C(t)), bem como a curva considerando apenas a taxa 𝜆𝑒 (C(t) Manut. 16ª op), também estão 

representadas na Figura 26.  

 
Figura 26: Confiabilidade em função do número de operações.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 De forma complementar, a Figura 27 apresenta a variação dos níveis de confiabilidade 

em função do número de operações e da influência da manutenção preventiva para duas 

Intervalos de Manutenção (IMP) distintos P14 e P22, que representam o Intervalo para 

Manutenção Preventiva (IMP) na 14ª e 22ª operação, respectivamente.  
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Figura 27: Variação dos níveis de confiabilidade em função das ações das manutenções preventivas.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Neste contexto o intervalo de manutenção preventiva que gera a menor probabilidade 

de falha (F(t)) é aquele que oferece a maior confiabilidade média (𝐶̅(𝑡)), dada pela razão entre 

o somatório da área abaixo da curva de confiabilidade e o Ciclo de Vida (T) que se pretende 

analisar. A área abaixo da curva, pode ser obtida através da integral de C(t) do intervalo de 

interesse. Desta forma, a formulação analítica para esta relação está representada pela Equação 

20: 

𝐶̅(𝑡) =
1

𝑇
[∫ 𝐶(𝑡)

𝑇

0
𝑑𝑡]                                                (eq. 20) 

 No entanto, como as manutenções preventivas interferem na curva de acordo com o 

intervalo de sua realização (IMP), a formulação matemática que representa esta relação está 

apresentada na equação 21.  

𝐶̅(𝑡) =
1

𝑇
[{𝑛𝑝𝑖 ∗ ∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡

𝑦

𝑥
} + {∫ 𝐶(𝑡)

𝑤

𝑧
𝑑𝑡}]                                (eq. 21) 

Onde x e w são iguais a, respectivamente, tempo inicial e final que se pretende avaliar e as 

variáveis y e z são valores intermediários de x e w. 

Sendo, 

x = t0; 

w = T; 

y = Intervalo de Manutenção Preventiva (IMP); 

z = y*npi; 
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 O npi representa o número inteiro (valor antes da vírgula) resultado das divisões 

representadas pelas funções ora utilizadas, obtido através da equação 22. 

npi = 𝑔 (
𝑇

𝐼𝑀𝑃
)                                                             (eq. 22)  

onde, g é a função que retorna um número inteiro originado da razão de 
𝑇

𝐼𝑀𝑃
. 

 Como neste trabalho, está sendo considerado a taxa de falhas decorrentes de eventuais 

erros no processo de manutenção, a equação sofre reformulação após o primeiro IMP e neste 

caso representado pela equação 23.  

𝐶̅(𝑡) =
1

𝑇
[{∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡

𝑦

𝑥
} + {(𝑛𝑝𝑖 − 1) ∗ ∫ 𝐶𝑚(𝑡)𝑑𝑡

𝑞

𝑦
} + {∫ 𝐶𝑚(𝑡)

𝑤

𝑧
𝑑𝑡}]       (eq. 23) 

onde, 

q = IMP*2 

 No entanto, caso o resultado de npi-1 for menor que 1 a Equação 23 passa por uma 

simplificação, representada pela Equação 24: 

𝐶̅(𝑡) =
1

𝑇
[{𝑛𝑝𝑖 ∗ ∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡

𝑦

𝑥
} + {∫ 𝐶𝑚(𝑡)

𝑤

𝑧
𝑑𝑡}]                          (eq. 24) 

 Utilizando a Equação 23 como base e substituindo as funções de C(t) e Cm(t) utilizadas 

neste trabalho para determinar o nível de confiabilidade representadas pelas Equações 6 e 19, 

obtém-se o modelo analítico aplicado, representado pela Equação 25, .  

𝐶̅(𝑡) =
1

𝑇
[{∫  𝑒−λ𝑡𝑑𝑡

𝑦

𝑥
} + {(𝑛𝑝𝑖 − 1) ∗ ∫ 𝑒−(λ𝑚)𝑡𝑑𝑡

𝑞

𝑦
} + {∫ 𝑒−(λ𝑚)𝑡𝑤

𝑧
𝑑𝑡}]           (eq. 25) 

 A unidade de medida adotada para o T deste trabalho é dada em operações e possui 

tamanho igual a 30. Aplicando-se à Equação 25 os parâmetros de taxa de falha (λ𝑒 𝑒 λ𝑚), 

obtêm-se a 𝐶̅(t) para cada IMP analisado. Logo a probabilidade de falha média (�̅�(𝑡)) durante 

o T analisado segue a mesma relação matemática representada na Equação 1, porém utiliza-se 

os valores médios, desta forma representada pela Equação 26. 

�̅�(𝑡) = 1 − 𝐶̅(𝑡)                                                    (eq. 26) 

Logo, 

�̅�(𝑡) + 𝐶̅(𝑡) = 1                                                    (eq. 27) 

 Os resultados de 𝐶̅(t) e �̅�(𝑡) e �̅�(𝑡) + 𝐶̅(𝑡) estão apresentados na Figura 28.  
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Figura 28: 𝐶̅(t) e �̅�(𝑡) para os diferentes IMPs analisados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Neste contexto, vale dizer que o número médio de falhas médio (𝑛𝑓̅̅̅̅ ) é resultado do 

produto entre a probabilidade de falhas média (�̅�(t)) e o número de operações do T que se 

pretende analisar, esta relação é representada pela Equação 28: 

𝑛𝑓̅̅̅̅ = �̅�(𝑡) ∗ 𝑇                                                      (eq. 28) 

 Desta forma, adotando T = 30 operações e aplicando-se as equações 25 e 28 obtêm-se, 

respectivamente a Confiabilidade média (𝐶̅(𝑡)) e o número de falhas médio (𝑛𝑓)̅̅ ̅̅ ̅ para cada IMP 

analisado. O np é obtido pela razão 
𝑇

𝐼𝑀𝑃
. Os resultados estão indicados no Quadro 8. 

Quadro 8:  𝑛𝑓̅̅̅̅  e np para cada IMP analisado 

IMP �̅�(30) 𝒏𝒇̅̅̅̅  np (T=30) 

P14 62% 11.5 2.1 

P16 58% 12.6 1.9 

P18 58% 12.7 1.7 

P20 57% 13.0 1.5 

P22 55% 13.5 1.4 

P24 53% 14.2 1.3 

P26 49% 15.2 1.2 

P28 45% 16.4 1.1 

P30 40% 17.9 1.0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Como vimos anteriormente, o Custo de Ciclo de Vida (CCV) é representado pela 

Equação 18, composta pelas variáveis independentes CPrev, CF e respectivos números de 
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ocorrências (np e nf). Desta forma, baseado na Equação 18, entende-se que o 𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅  é o resultado 

dos valores médios de cada variável que compõe o modelo, representado pela Equação 29. 

 CCV̅̅ ̅̅ ̅ = (𝐶𝑝𝑟𝑒𝑣.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑥 𝑛𝑝) + (𝐶𝐹̅̅̅̅  𝑥 𝑛𝑓̅̅̅̅ )                                        (eq. 29) 

 Desta forma, pode-se questionar a aplicação da Simulação de Monte Carlo visto que o 

modelo analítico permitiria a obtenção do CCV para cada cenário analisado, neste sentido, qual 

seria o ganho na utilização de números aleatórios para simular? De acordo com Shamblin 

(1979), a vantagem é que, apesar da probabilidade de cada variável ser conhecida, bem como 

suas frequências, a ordem da ocorrência não é conhecida. Neste caso, o que é simulado, então, 

é a ordem de ocorrência, que se supõe aleatória, e a relação entre as variáveis, tornando possível 

a obtenção de resultados esperados para diferentes cenários. Desta forma, o Quadro 9 apresenta 

o modelo programado no Visual Basic disponível no Microsoft Excel e em seguida a avaliação 

do modelo e experimentos de simulação. 

b) Programação do modelo no Visual Basic do Microsoft Excel 

 A lógica apresentada no quadro 9 foi aplicada ao algoritmo para determinação do 

intervalo ótimo. 
Quadro 9: Estrutura do algoritmo de otimização utilizado 

PASSO   DESCRIÇÃO 

Passo 1: Declarar as variáveis de interesse para cada intervalo de manutenção simulado 

1.1  CMPrev (Custos em prevenção) 

1.2 
 

CMP (Custo Manutenção Preventiva) 

1.3 
 

CF (Custo da Falha) 

1.4  CMC. (Custo Manutenção Corretiva) 

1.5  CT (Custo de Transporte) 

1.6 
 

CCV (Custo no Ciclo de Vida) 

1.7 
 

NF (Número de Falhas) 

1.8  T (Ciclo de Vida) 

Passo 2: Definir as curvas de degradação e suas respectivas alterações em função dos diferentes IMPs. 

Passo 3: Inicializar os ciclos da SMC: 

3.1 

 
limitar o número de ciclos a serem simulados com definição de início e fim das simulações 

(For i = 1 To 'N° de simulações'). 

3.2 

 

Definir o tamanho de cada Ciclo de Vida (T) (For j = 1 to T) e iniciar as simulações. 

3.3 

 

Gerar e aplicar os números aleatórios (Rand()) sobre as respectivas distribuições de 

probabilidade em cada variável e nível de confiabilidade referente à respectiva operação (j).  

3.4 

 

Obter e armazenar o CMP, CMC, CT e PFO os respectivos resultados e aplicá-los às funções 

de CPrev e CF e por conseguinte à função de CCV.  

3.5 
 

Contabilizar CCV; 

3.6 

 

Capturar e guardar em um banco de dados os resultados obtidos para cada variável de 

interesse. 

3.7 

 

Verificar se o número de repetições atingiu o tamanho do ciclo (T) inicialmente estabelecido 

(j=30), caso não tenha atingido, voltar ao passo 3.2. 
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PASSO   DESCRIÇÃO 

Passo 4: 
Avaliar se o número de simulações atingiu o limite de ciclos de vida a serem simulados inicialmente 

estabelecido (i=1500), caso não tenha voltar ao passo 3.1. 

Passo 5: Avaliar o histórico de dados obtidos para cada variável referente à cada frequência de manutenção 

simulada. 

Passo 6: Determinar o intervalo ótimo associado à menor média de CCV. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

c) Avaliação e validação do modelo 

 Nesta etapa, além da programação no Visual Basic, a validação do modelo também foi 

realizada. Para Jain (1991), a validação tem o objetivo de garantir que o modelo, premissas e 

simplificações adotadas sejam razoáveis com a realidade e, se corretamente implementadas, 

produzam resultados semelhantes àqueles observados nos sistemas reais. A validação, segundo 

Gavira (2003), pode ser feita através da comparação dos outputs do modelo formulado com 

dados do sistema real, pela análise de especialistas ou ainda através da comparação de 

resultados obtidos com outros métodos. Não sendo possível a primeira opção, este trabalho 

optou pela validação do modelo com especialistas e comparação dos resultados simulados com 

o modelo analítico. 

 No primeiro passo, o modelo foi apresentado à engenheiros que trabalham diretamente 

com o gerenciamento de custos da manutenção e foi validado. A segunda etapa realizou 

simulações experimentais com o objetivo de eliminar eventuais erros. Em seguida realizou-se 

o comparativo entre os resultados obtidos no modelo analítico (equação 25) e o modelo 

simulado. Para esta análise o 𝑛𝑓̅̅̅̅  foi utilizado como variável a ser comparada. Os resultados 

estão apresentados no quadro 10. Em todos os IMPs analisados a variação em % entre os 

métodos foram menores que 5% e portanto considerados satisfatórios. 

Quadro 10:  Resultado de 𝑛𝑓̅̅̅̅  entre o modelo analítico e o Simulado via SMC 

IMP 
𝒏𝒇̅̅̅̅  MODELO 

ANALÍTICO 
𝒏𝒇̅̅̅̅  SMC 

VARIAÇÃO (%) 

ENTRE OS MÉTODOS 

P14 11.5 11 4.5% 

P16 12.6 12 4.9% 

P18 12.7 13 -2.3% 

P20 13.0 13 0.0% 

P22 13.5 13 3.6% 

P24 14.2 14 1.4% 

P26 15.2 15 1.0% 

P28 16.4 16 2.3% 

P30 18 18 -0.6% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Figura 29 apresenta número de falhas médio (𝑛𝑓)̅̅ ̅̅ ̅ do modelo analítico e o Simulado. 
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Figura 29: Resultado do número de falhas 𝑛𝑓̅̅̅̅  entre o modelo analítico e o Simulado via SMC.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 É importante lembrar que o modelo de SMC proposto não utiliza o 𝑛𝑓̅̅̅̅ , mas sim sua 

distribuição densidade probabilidade gerada a partir da incidência de números aleatórios acima 

da curva de confiabilidade. Esta simulação foi realizada, com o objetivo de contribuir para 

validação do modelo de simulação proposto. 

 

5.7.5 Realização dos experimentos de simulação e análise dos resultados 

 Para Escudero (1973), a SMC utiliza séries de tentativas aleatórias e a precisão do 

resultado final depende, do tempo disponível, da correta definição das probabilidades e do 

número de tentativas. De acordo com Silva (2004), para aplicação do método de SMC são 

necessárias várias simulações, que conduzem ao resultado dentro de um nível de confiança (1- 

α). Desta forma determinar o número de simulações que satisfaça o nível de confiança desejado 

se torna um passo importante para um modelo de simulação bem sucedida. Para N simulações, 

em que N é amplo, pode ser aplicada a aproximação Normal e neste caso utiliza-se a equação 

30 para determinação do tamanho da amostra ou simulações, que de acordo com o nível de 

confiança desejado aplica os parâmetros indicados no Quadro 9 (SILVA, 2004): 

𝑁 =
ℎα/2

4𝜀2                                                             (eq. 30) 
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Quadro 11: Coeficientes de confiança para distribuição normal 

NÍVEL DE CONFIANÇA (%) (1- α) h α/2 

90,00 1,64 

95,00 1,96 

95,45 2,00 

98,00 2,33 

99,00 2,58 

99,50 2,81 

99,73 3,00 

99,90 3,29 

99,99 3,89 

99,99 4,00 

Fonte: Maia (2003) 

 Quando se deseja um nível de confiança de 98% (1- α) nos resultados da simulação, 

ou seja (𝜀 = 0,02), recorre-se ao Quadro 11, onde é obtido o valor de h α/2 = 2,33. Por meio 

da Equação 28 obtém-se o valor de N. Para cada variável de interesse efetua-se N tentativas. 

N =  
2,33

4.(0.02)2 = 1456 simulações 

 O tempo necessário para número de simulações mostrou-se satisfatório, apresentando o 

resultado final em tempo inferior à 3 minutos. Desta forma, foram realizadas 1500 simulações 

para obtenção do nível ótimo de manutenção com nível de confiança de 98%.  

Neste contexto a Figura 30 apresenta os resultados de Custo de Ciclo de Vida (CCV) 

encontrados nas 1500 simulações realizadas para um intervalo de 22 operações para 

manutenção preventiva. O Intervalo para Manutenção Preventiva (IMP) de 22 operações foi 

adotado de forma aleatória com o intuito de exemplificar como foram feitas as simulações para 

cada IMP simulado. 
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Figura 30: Resultados de CCV para intervalo de 22 operações para manutenção.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Baseado nos resultados de Custo de Ciclo de Vida (CCV) encontrados, a Figura 31 

apresenta a variação do Custo de Ciclo de Vida médio (𝐶𝐶𝑉)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ durante 1500 simulações para os 

intervalos de 22 operações para manutenção. Este intervalo foi adotado com o objetivo de 

ilustrar os resultados obtidos e a variação do resultado acumulado médio de acordo com o 

número de simulações realizadas. Observa-se que o valor médio, com o aumento do número de 

simulações tende a se estabilizar em torno de 4,4 mi de unidades monetárias (u.m.). 

 
Figura 31: 𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅  em função do número de simulações para intervalo de 22 operações para MP.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Esta mesma análise foi realizada para diferentes Intervalos de Manutenção Preventiva 

(IMP) e o resultado do Custo de Ciclo de Vida médio (𝐶𝐶𝑉)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ para os diferentes cenários está 

apresentado na Figura 32. 
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Figura 32: 𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅  em diferente IMPs.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Os resultados apresentados na Figura 32 apontam o P22 (22 operações para Manutenção 

Preventiva) como sendo o Intervalo de Manutenção Preventiva (IMP) ótimo e, portanto, o mais 

indicado para as premissas de custo e confiabilidade do equipamento analisado. O Quadro 12 

detalha os valores de Custo de Ciclo de Vida médio (𝐶𝐶𝑉)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ para cada política de manutenção 

analisada. 

Quadro 12: Intervalos de manutenção versus Custos de Ciclo de Vida sujeito a falhas randômicas 

IMP Σ Cprev 
Σ CF (em 

mi de u.m) 
𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅  CF (em 

mi de u.m) 

DIFERENÇA (em 

mi de u.m.) PARA 

O IMP ÓTIMO 

DIFERENÇA (%) 

PARA O IMP ÓTIMO 

P10 3.27 2.08 5.30 0.99 22.9% 

P14 2.33 2.45 4.72 0.40 9.4% 

P16 2.04 2.69 4.66 0.35 8.1% 

P18 1.82 2.68 4.46 0.15 3.4% 

P20 1.63 2.75 4.35 0.04 0.8% 

P22 1.49 2.87 4.32 0.00 0.0% 

P24 1.36 3.02 4.34 0.02 0.5% 

P26 1.26 3.23 4.43 0.12 2.7% 

P28 1.17 3.49 4.59 0.27 6.4% 

P30 1.09 3.80 4.84 0.52 12.1% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Neste mesmo contexto, a Figura 33 apresenta um comparativo em % entre o Custo de 

Ciclo de Vida médio (𝐶𝐶𝑉)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ótimo (P22) e demais resultados. Para esta análise foram utilizadas 

a média e mediana dos Custo de Ciclo de Vida simulados. Os resultados de CCV médio e 
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mediano para o Intervalo de Manutenção Preventiva (IMP) ótimo (P22) são iguais. No 

comparativo dos Intervalos de Manutenção Preventiva analisados, nota-se um incremento 

gradativo do Custo de Ciclo de Vida em torno do Intervalo de Manutenção Preventiva (IMP) 

ótimo, tanto para cenários de manutenção mais conservadores, com intervalos mais curtos, ou 

para aqueles com intervalos de manutenção menos frequentes. Se compararmos o IMP ótimo 

(P22) com o cenário menos conservador (P30), observa-se um aumento de 13.3% no 𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ . Da 

mesma maneira ao se analisar IMPs mais curtos, nota-se que apesar dos ganhos em 

confiabilidade e consequente redução do número de falhas (Figura 29), estes parâmetros não 

são traduzidos diretamente em redução de CCV, pois há logicamente um aumento nos 

dispêndios de prevenção que não correspondem em redução de Custo de Falhas na mesma 

proporção. Quando o cenário mais conservador (P14) analisado é comparado com o IMP ótimo, 

observa-se um incremento de 9.9% no 𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ .  

 
Figura 33: Variação em % do CCV para as diferentes Intervalos de Manutenção.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 De forma complementar, a Figura 34 apresenta a economia potencial acumulada com a 

adoção do Intervalo de Manutenção Preventiva ótimo (P22). Para balizar esta análise o Custo 

de Ciclo de Vida médio (𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ) de P22 foi comparado com o Custo de Ciclo de Vida médio 

𝐶𝐶𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅  dos demais intervalos estudados. Para esta análise, utilizou-se o histórico de operações em 

um intervalo de dez anos para a ferramenta em estudo. Após análise, observa-se uma economia 

potencial de aproximadamente 11 milhões de u.m entre o IMP ótimo e o pior cenário analisado. 
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Figura 34: Economia potencial acumulada com a adoção do IMP ótimo (P22) em relação aos diferentes IMPs. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 No entanto, é importante deixar claro que o ponto ótimo para manutenção pode sofrer 

variações em função do nível de confiabilidade inerente ao projeto e alterações na distribuição 

de custos das variáveis que compõem o modelo. 

  

5.8 CONCLUSÃO 

  Determinar a necessidade de manutenção e em quais níveis aplicá-la nem sempre é 

trivial e de fácil aplicação. No entanto encontrar o equilíbrio entre os dispêndios em prevenção 

e correção pode ser a chave para uma importante economia ou até mesmo determinante para o 

sucesso ou fracasso do negócio que se pretende operar. No setor de Óleo & Gás esta afirmativa 

é reforçada pelos altos custos envolvidos em toda a cadeia operacional, em especial às 

operações de completação submarina, que requerem recursos essências à produção do 

hidrocarboneto e que falhas podem ser determinantes para inviabilidade produtiva dos poços. 

Neste contexto, este trabalho, através da aplicação da Simulação de Monte Carlo associada à 

um modelo de degradação probabilístico conhecido, permitiu definir com precisão o Intervalo 

Ótimo de manutenção. O objeto de estudo foi a Ferramenta de Instalação da Árvore de Natal 

Molhada (ANM), um dos principais recursos responsáveis pela viabilidade operacional em 

águas ultraprofundas, em que teve como variável objetivo otimizar os Custos de Ciclo de Vida 

aplicado à um contrato de manutenção específico.  
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 Vale destacar que apesar da particularidade do estudo de caso analisado, a metodologia 

proposta neste trabalho pode ser aplicada a qualquer equipamento, desde que as formulações, 

premissas de risco e distribuições de probabilidade sejam adequadamente ajustadas para a 

realidade que se pretende avaliar. Vale destacar também como produto deste trabalho a 

obtenção de um modelo analítico que contribuiu para a validação do modelo simulado. 

  Também fica evidente que um modelo econômico e de risco, se mal definidos, podem 

gerar decisões inadequadas, que comprometem a eficácia da metodologia proposta. Em 

contrapartida, se definidos de maneira assertiva e realista, permitem estimar os impactos 

gerados na execução ou na ausência de manutenção e facilitar para uma tomada de decisão 

embasada que evite dispêndios desnecessários, que na maioria das vezes é determinada de 

maneira subjetiva.  

 Os objetivos deste trabalho foram alcançados, no entanto, durante sua elaboração 

trabalho, verificou-se outras oportunidades de aplicação. A perspectiva mais interessante a ser 

feita em estudos futuros com o modelo de simulação proposto, se dá em equipamentos subsea 

residentes como o conjunto Árvore de Natal Molhada (ANM), Módulos de Bombeio (MOBO) 

e Módulos reguladores de vazão (Módulos de Choke), com o intuito de identificar a viabilidade 

econômica da realização de manutenção preventiva em janelas operacionais e estimar, em caso 

de falha, a perda de óleo esperada e sua distribuição. Outra importante área com potencial de 

aplicação da metodologia é a avaliação da viabilidade em investimentos em projetos ou 

produtos com maior confiabilidade, que reduzam a necessidade de manutenção. Neste último 

caso, o que seria avaliado é se os investimentos em projetos mais confiáveis, são capazes de 

evitar dispêndios em manutenção e operação ao longo da vida do ativo na mesma proporção 

dos investimentos realizados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 E por fim, baseado nos resultados obtidos nos três artigos que compõem esta dissertação, 

algumas considerações finais foram descritas nesta seção. A primeira delas tem relação com a 

evidente importância que a problemática de manutenção de equipamentos submarinos têm 

adquirido no segmento de Óleo & Gás, potencializada pelas exigências mercadológicas e 

normativas do setor. Através da revisão da literatura, evidenciou-se a evolução do tema na 

academia e no mercado e permitiu a seleção de publicações científicas aderentes ao problema 

em estudo, possibilitando assim discutir seus conteúdos e contribuir para o desenvolvimento 

desta pesquisa. Nos trabalhos analisados, nota-se destaque para a associação de técnicas de 

Engenharia de Confiabilidade e Pesquisa operacional. Também, foi possível concluir que 

apesar da evolução percebida, o mercado de Óleo & Gás carece de estudos científicos e práticos 

que avaliem o real custo-benefício de manutenções preventivas, que ponderem os dispêndios 

com a prevenção e os ganhos auferidos com o óleo produzido. 

Em seguida foi possível constatar, por meio de um estudo bibliométrico exaustivo 

acerca do tema da pesquisa, que as publicações utilizam diversas abordagens e metodologias. 

No entanto, dentre os trabalhos analisados, destaca-se a aplicação de "Métodos estocásticos 

associado à Simulação" e "Modelagem Matemática" e que a maioria das aplicações foram 

realizadas com o objetivo de minimizar custos (52% dos casos estudados).  

 Por fim, baseados nos resultados obtidos e para atendimento ao principal objetivo 

proposto nesta pesquisa, uma metodologia de otimização aderente às características de 

manutenção de equipamentos submarinos foi aplicada. Neste caso a aplicação da Simulação de 

Monte Carlo associada à uma distribuição probabilística de risco, permitiu determinar com 

precisão o nível Ótimo de manutenção. O objeto estudado foi a Ferramenta de Instalação da 

Árvore de Natal Molhada, um dos principais recursos responsáveis pela viabilidade operacional 

em águas ultraprofundas, em que teve como objetivo minimizar os Custos de Ciclo de Vida em 

um contexto operacional específico. Vale ressaltar que apesar da particularidade do caso 

analisado, a metodologia proposta pode ser aplicada a qualquer cenário, desde que as 

formulações, premissas e distribuições de probabilidade sejam adequadamente consideradas.  

 Os objetivos foram alcançados, contudo, verificou-se outras oportunidades de aplicação. 

A primeira delas se dá na aplicação do modelo de simulação proposto em equipamentos subsea 

residentes, como o conjunto Árvore de Natal Molhada, Módulos de Bombeio (MOBO) e 

Módulos reguladores de vazão (Módulos de Choke), com o objetivo de mapear a viabilidade 

econômica da realização de manutenção preventiva em janelas operacionais. Outra importante 
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oportunidade identificada com potencial de aplicação da metodologia é a avaliação da 

viabilidade em investimentos em projetos ou produtos com maior confiabilidade, que 

minimizem a necessidade de intervenção preventiva. Neste caso, o que seria avaliado é se os 

investimentos em projetos mais confiáveis, seriam capazes de reduzir dispêndios em 

manutenção e operação ao longo da vida do ativo, no mínimo, na mesma proporção dos 

investimentos realizados.  
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