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RESUMO
A cadeia do petróleo abrange as atividades desde a exploração até a entrega dos
produtos finais aos clientes. Esta atuação envolve lidar com produtos inflamáveis,
corrosivos, tóxicos e que operam em altas temperaturas e pressões, onde as
consequências dos acidentes podem ser catastróficas. Nas Unidades de
Processamento de Gás Natural (UPGN), o principal risco está associado às pressões
elevadas, que podem expor os equipamentos e tubulações à valores superiores aos
estabelecidos em projeto e acarretar grandes acidentes. Para minimizar esta
possibilidade, são empregados recursos visando o controle da pressão, chamados de
camadas de proteção. Dentre estas, as válvulas de segurança são consideradas a
última

camada

de

proteção

contra

sobrepressões,

pois

são

dispositivos

dimensionados para atuar de forma independente e despressurizar os equipamentos
e tubulações em situações de anormalidades operacionais. Estas válvulas são
dispositivos mecânicos que precisam ser submetidos a manutenções preventivas em
intervalos suficientes para garantir seu funcionamento quando demandados, porém,
sem comprometer a disponibilidade e os custos das unidades. Neste contexto, foi
criado um método para estimar o intervalo ideal de manutenção de cada válvula de
segurança da UPGN analisada, baseado nas suas características construtivas, dados
operacionais e histórico de manutenções. Este método utiliza variáveis Fuzzy para
eliminação de possíveis lacunas entre os diferentes tipos de válvulas e sistema de
inferência Fuzzy para o cálculo do intervalo ideal, tendo proporcionado a identificação
de válvulas críticas e que precisam de um acompanhamento mais apurado, assim
como aumentar o intervalo de manutenção de aproximadamente 71% dos casos,
propiciando um confiabilidade e redução de custos.
Palavras-chave: Válvulas de Segurança. Inspeção. Manutenção. Fuzzy.

ABSTRACT
The Oil and Gas supply chain addresses many activities, from petroleum exploration
to delivery of the final product. These processes often require management of
dangerous products, such as inflammable, corrosive and toxic goods, which may
operate at high temperatures and pressures. Accidents involving such processes can
have catastrophic consequences. In the Natural Gas Processing Plants (NGPP), the
main risk is associated with excessive pressure, which can expose its equipment and
pipelines to values of pressure higher than the ones specified within the project, which
could lead to grave accidents. To minimize the risks, various resources are applied in
order to control the pressure of the system, which are called layers of protection.
Amongst them, the Pressure Safety Valves are considered the last layer of protection
against overpressure. They are devices built to act independently from the process,
depressurizing equipment and pipeline in case any operational abnormalities occur.
These valves are mechanical devices that need to be submitted to regular preventive
maintenances, to ensure its functioning when demanded, however, without
compromising the availability and the costs of the operational units. Minding this, there
has been created a method to estimate the ideal interval for the maintenance of each
pressure safety valve in the NGPP analyzed, which was based in its constructive
characteristics, operational data and maintenance history. This method applies Fuzzy
variables in order to eliminate possible gaps among the different types of valves, and
the Fuzzy Inference System to calculate its ideal interval, providing identification of
critical valves that need closer monitoring, as well as increasing the maintenance
interval of approximately 71% of cases, providing reliability and cost reduction.
Keywords: Pressure Safety Valve. Inspection. Maintenance. Fuzzy.
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1 Introdução geral
1.1

Contextualização
Nos últimos anos, diante da crescente demanda global, da significativa

volatilidade de preços e de regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas, o
setor de petróleo e gás tem se adaptado para suprir às novas necessidades, reduzindo
seus custos, otimizando o desempenho dos seus ativos e melhorando suas políticas
ambientais.
Neste setor, destaca-se o gás natural que é visto como uma importante fonte
de energia, tanto para uso doméstico quanto para uso industrial ou comercial, e é um
tipo de energia menos prejudicial ao meio ambiente, segura e acessível em termos
econômicos e a única alternativa que, na prática, pode substituir maciçamente carvão
e petróleo em vários usos.
O gás natural é um combustível de origem fóssil, sendo encontrado em
reservatórios no subsolo, podendo ser classificado em dois grupos: associado ou não
associado. No Brasil, o gás natural é produzido, predominantemente, a partir do gás
associado, que ocorre quando o mesmo se encontra dissolvido no óleo ou em forma
de uma capa de gás, sendo sua produção resultante da produção de óleo. O gás não
associado é definido como não associado quando o reservatório se constitui
predominantemente de gás, apresentando pouca ou nenhuma quantidade de óleo,
permitindo que a produção do reservatório seja apenas o gás natural (ANP, 2020).
Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), a produção brasileira de petróleo aumentou 30% nos últimos
cinco anos, passando de 2431 bbl/d registrado em fevereiro de 2015 para 3168 bbl/d
em janeiro de 2020. Com isso, a produção de gás natural associado, apresentou um
incremento de aproximadamente 65% neste período, conforme observado na Figura
1, expandindo de uma produção de 67,5 MMm³/d para 112 MMm³/d no mesmo
período.
Uma parcela do gás natural produzido é reconduzida ao interior dos
reservatórios para auxílio na produção, com a finalidade de deslocar o óleo dos poros
da rocha reservatório. Esse gás é injetado no meio poroso utilizando-se compressores
e não requer que ele se misture ao óleo do reservatório, mas que atue como agente
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mecânico de deslocamento, aumentando assim o fator de recuperação de óleo do
reservatório (THOMAS, 2004).
Figura 1 - Produção de Petróleo e Gás Natural Associado no Brasil

Fonte: Adaptado de ANP (2020)

Outra parte do gás natural produzido é enviada para uma Unidade de
Processamento de Gás Natural (UPGN) para tratamento, transformando-o assim em
produtos comercializáveis. Este tratamento consiste na remoção dos contaminantes
presentes no gás, que poderiam causar problemas operacionais, corrosão ou
obstruções, e na separação das frações leves e pesadas do gás natural,
proporcionando seu enquadramento de acordo com as especificações dos clientes
(THOMAS, 2004; MOKHATAB, 2019).
1.2

Problemática
As UPGNs, assim como toda a cadeia de petróleo, possuem processos com

altas pressões de trabalho, temperaturas elevadas e contêm grandes volumes de
produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos e tóxicos (CHEN, KHAN e JING, 2018).
Devido ao alto risco associado à estas operações, são empregadas camadas de
proteção independentes para reduzir a possibilidade ou mitigar os impactos dos
acidentes de processo. São exemplos de camadas de proteção os procedimentos de
operação, sistemas automatizados de controle de processo, alarmes, detectores de
fogo e gás, diques e paredes de contenção e pressure relief devices (PRD)
(MOKHATAB, 2019).
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Os PRDs visam o controle da pressão interna dos equipamentos e são
utilizados como última camada de proteção. Segundo o American Petroleum Institute
(API), são dispositivos que atuam em pressões predeterminadas, prevenindo que os
equipamentos do processo sejam submetidos a pressões excessivas, protegendo
assim as pessoas e instalações (API 576, 2017). As Pressure Safety Valves (PSV)
são o tipo mais comum de PRD, sendo válvulas ajustáveis a partir da força exercida
pela sua mola sobre o disco de vedação. Quando essa força exercida é superada pela
pressão do sistema, ocorre a abertura da válvula e a despressurização do
equipamento (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, 2002).
As PSVs são dispositivos mecânicos de atuação independente de forças
externas, tais como energia elétrica, pneumática, hidráulica, entre outros. Por isso são
consideradas como última barreira de proteção contra sobrepressões, sendo
demandadas quando ocorrem falhas nas camadas de proteções inferiores
(HELLEMANS, 2009).
Por serem dispositivos mecânicos e estarem sujeitos à danos e desgastes pelo
fluido de processo, o API determina que os intervalos de inspeção e calibração dos
dispositivos de segurança sejam suficientes para garantir o seu funcionamento
confiável nas condições operacionais. Entretanto cada válvula possui características
construtivas própria, com variações de dimensão, materiais empregados, entre outras.
Além disto, as condições de operação em que cada válvula pode estar submetida
varia de acordo com as condições operacionais, fluido de trabalho, temperatura de
operação (API 510, 2014).
A empresa estudada neste trabalho atua na área de processamento de gás
natural oriundo da Bacia de Campos e Bacia de Santos e possui atualmente 1173
dispositivos de segurança. Dentre estes, aproximadamente 98% são válvulas do tipo
PSV, que possuem intervalo médio de inspeção de 2,7 anos. Este intervalo é definido
pelo engenheiro responsável, conhecido também como Profissional Habilitado (PH),
baseado nas características construtivas dos dispositivos, nos dados operacionais e
nos seus históricos de inspeções.
Devido ao elevado número de válvulas de segurança, considerando que cada
uma apresenta características singulares, a análise para determinação do intervalo de
inspeção se torna um processo trabalhoso, que demanda tempo dos PHs. Além disso,
a falta de padronização nestas avaliações e a rotatividade dos profissionais podem
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acarretar distorções nos intervalos de inspeção, pois cada profissional tem
experiência, conhecimento técnico e modo de avaliação distintos.
Neste contexto, surge o desafio de propor um método para a padronização da
definição dos intervalos de inspeção e manutenção das PSVs, baseado nos dados
técnicos, características operacionais e históricos de manutenção, de modo a
determinar um intervalo seguro e econômico.
1.3

Objetivo geral
Propor um método sistemático de definição dos intervalos de inspeção e

manutenção de PSVs na UPGN estudada, considerando suas características técnicas
e operacionais e o histórico de manutenção, visando reduzir os riscos operacionais e
aumento da confiabilidade.
1.4

Objetivos específicos
 Realizar análise da literatura sobre problemas de definição de criticidade de
itens de inspeção e manutenção;
 Avaliar e definir os critérios de definição de intervalos de inspeção;
 Criar modelo de banco de dados técnicos e históricos de inspeção, que servirão
como dados de entrada na ferramenta escolhida;
 Escolher ferramenta de apoio e criar método de definição de intervalo de
inspeção;
 Aplicar o modelo proposto em amostra de válvulas e relacionar o resultado
proposto com os intervalos praticados atualmente.

1.5

Justificativa
Neste ambiente de crescente produção de gás natural, a demanda pela

disponibilização das unidades de processamento é cada vez maior, resultando em
menos oportunidades de paradas programadas para manutenções preventivas e
maior exigência de confiabilidade operacional. Além disto, cada manutenção
preventiva incorre em custos diretos e indiretos. Desta forma, reduzidos intervalos de
inspeção podem comprometer a produção e acarretar custos de manutenção
desnecessários.
A empresa estudada tem realizado suas avaliações de intervalos de inspeção
de PSV através de consulta a diversos documentos, tais como: folha de dados da
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válvula, dados técnicos de processo, relatórios de inspeção, fluxogramas, entre
outros, sendo que alguns destes estão disponíveis em meio físico e outros em meio
digital. Deste modo, a análise demanda um tempo precioso de compilação dos dados
pelo PH, que após a avaliação, geralmente são descartados, sendo necessária uma
nova compilação a cada análise.
Alguns profissionais criam planilhas eletrônicas no Microsoft Excel para guardar
estes dados, porém estas se limitam ao seu uso pessoal e não possui uma forma
estruturada de organização, o que inviabiliza sua utilização por outro profissional. Um
banco de dados padronizado e atualizado reduziria o tempo de análise e
proporcionaria

comparações

com

válvulas

que

apresentem

características

semelhantes.
Outro problema encontrado é a falta de padronização desta análise, onde cada
profissional adota premissas por conta própria, baseadas na sua experiência e
expertise. Esta condição resulta em intervalos de inspeção muito discrepantes para
válvulas que possuem a mesma criticidade.
1.6

Delimitação do problema
Esta pesquisa será realizada em uma unidade de processamento de gás

natural, com objetivo principal de definição dos intervalos de manutenção preventiva
das válvulas de segurança. Vale ressaltar que estas válvulas são utilizadas como
última camada de proteção no controle da variável de pressão dos processos
industriais, e por isso existem diversos requisitos legais.
Este trabalho também se propõe a contribuir para a expansão da aplicação de
sistemas de inferência Fuzzy na determinação de intervalos de manutenção, sendo
utilizados os conhecimentos de manutenção, a expertise dos profissionais
especialistas e outras ferramentas de apoio para estruturar o sistema de inferência.
Devido às particularidades deste tipo de válvulas, o modelo proposto foi idealizado
não considerando sua utilização em outros tipos de equipamentos.
1.7

Estrutura do trabalho
Este trabalho está dividido em 7 capítulos, incluindo essa introdução que visa

a contextualização do problema, delimitações do tema e apresentação das
justificativas para o trabalho. O capítulo 2 apresenta a metodologia e faz a
classificação deste trabalho conforme a literatura. Os capítulos 3, 4, 5 e 6 apresentam-
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se em formatos de artigos científicos, possuindo assim sua estrutura própria e
conteúdo essencial para publicação científica. Os temas e suas contribuições são
descritos a seguir:
O Capítulo 3 refere-se à pesquisa sobre “A importância da manutenção na
indústria de petróleo & gás”, que aborda uma visão mais abrangente da indústria como
um todo e seus principais desafios referentes principalmente às manutenções dos
ativos e as principais estratégias adotadas. O artigo resultante desta pesquisa foi
aceito para apresentação na 40ª edição do Encontro Nacional de Engenharia de
Produção, compondo posteriormente os anais deste congresso.
O Capítulo 4 é um estudo bibliométrico acerca de definição de criticidade de
equipamentos na indústria de óleo & gás. São apresentadas as principais
metodologias utilizadas nesta indústria para definição de criticidade e a aplicação
destas em exemplos práticos, onde foi identificado que a principal ferramenta utilizada
pelos pesquisadores foi a modelagem Fuzzy. Este artigo1 foi apresentado na 39ª
edição do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, fazendo parte dos anais
deste congresso.
O Capítulo 5 refere-se à “Avaliação de criticidade e definição de intervalos de
inspeção de dispositivos de alívio de pressão utilizando o AHP ratings”. Um trabalho
que discute os critérios que poderiam ser utilizados para a classificação das válvulas
de segurança, considerando sua probabilidade e consequência de falha, além de
possibilitar uma classificação das válvulas que ainda não possuem um histórico de
manutenções. Este artigo2 foi publicado na Revista Brazilian Journal of Development.
O Capítulo 6 aborda a criação de um Sistema de Inferência Fuzzy capaz de
determinar o intervalo de manutenção ideal para cada PSV, segundo suas
características técnicas e histórico de manutenção. Esse sistema foi criado baseandose na análise dos critérios discutido no capítulo 5, utilizando a técnica identificada na
bibliometria realizada no capítulo 4. Este capítulo foi submetido na revista Gestão &
Produção em fevereiro de 2020.
O último capítulo trata breves considerações finais do autor, onde é verificado
se o trabalho atingiu seu objetivo, seguido pelas referências bibliográficas.

1
2

http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STP_290_1636_37066.pdf
http://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/5648/5105
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2 Metodologia
Gerhardt e Silveira (2009) tratam a metodologia científica como “um estudo
sistemático e lógico dos métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua
validade e sua relação com as teorias científicas”, ou seja, são regras e processos
empregados para realizar uma pesquisa e a formulação de uma produção científica.
A metodologia científica fornece as técnicas, os instrumentos e os objetivos para a
realização de um trabalho científico. Inclui a escolha do tema, o planejamento da
investigação, o desenvolvimento metodológico, a coleta e o tratamento dos dados, a
análise dos resultados, conclusões e apresentações dos resultados (MORESI, 2003).
2.1

Classificação da pesquisa
A pesquisa científica é uma atividade humana com objetivo de conhecer e

explicar os fenômenos, utilizando o conhecimento acumulado anteriormente e
aplicando diferentes métodos e técnicas para obter resultado às suas indagações
(PRODANOV e FREITAS, 2013). Para Prodanov e Freitas (2013), as pesquisas
científicas podem ser classificadas do ponto de vista da sua natureza, dos seus
objetivos e dos procedimentos técnicos. Já os autores Gerhardt e Silveira (2009)
incluem nesta classificação a abordagem. Este trabalho será desenvolvido com as
seguintes características:
 Quanto à natureza: pesquisa aplicada, pois será realizada na empresa de
estudo e terá aplicação prática na solução do seu problema.
 Quanto à abordagem: pesquisa quantitativa, utilizando técnicas matemáticas
de pesquisa operacional, a partir dos dados disponibilizados pela organização.
Estes serão tratados e transformados em informações objetivas para tomada
de decisão.
 Quanto aos objetivos: pesquisa exploratória, através de levantamento
bibliográfico, análise e entrevistas com os profissionais envolvidos no
planejamento e execução das tarefas e análise de trabalhos similares.
 Quanto aos procedimentos: pesquisa-ação, com envolvimento direto dos
pesquisadores na resolução do problema, interagindo com os colaboradores
da organização.
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2.2

Método utilizado
Esta pesquisa, conforme observado na Figura 2, foi iniciada com a revisão da

literatura acerca dos desafios encontrados na indústria de óleo & gás, relacionandoos com as diferentes fases da cadeia, divididas em upstream, midstream e
downstream, assim como as principais técnicas de manutenção utilizadas em cada
uma destas fases. Nesta mesma pesquisa também foram levantadas as principais
técnicas da indústria 4.0 utilizadas no segmento de petróleo. O resultado desta
pesquisa está descrito no Artigo A desta dissertação.
Figura 2 - Etapas da pesquisa

Fonte: Os Autores

A partir da revisão da literatura, foi realizado um estudo bibliométrico sobre o
tema de definição da criticidade relacionada à manutenção e inspeção na indústria de
petróleo e gás. Esta pesquisa proporcionou um conhecimento sobre as principais
metodologias, abordagens e técnicas utilizadas nos trabalhos selecionados. Pode-se
identificar que a lógica Fuzzy foi a técnica mais utilizada, sendo capaz de proporcionar
resultados efetivos na definição dos intervalos de manutenção. Neste estudo foi
gerada uma base de dados relacionando as publicações quanto ao: tipo, área, autor,
citação, país, objeto de estudo, abordagem, metodologia e técnica. Além disto, as
principais publicações selecionadas também foram comentadas, relacionando os
pontos positivos e negativos da pesquisa. Este trabalho é apresentado no Artigo B
desta dissertação.
Em paralelo à pesquisa bibliométrica, foi realizado um estudo que analisou as
principais causas de avarias das válvulas de segurança, relacionando os possíveis
critérios técnicos e operacionais que podem interferir na ocorrência destas avarias,
assim como nas consequências e probabilidades de falha. Este estudo está
apresentado no Artigo C e abordou os dois principais tipos de falha, as falhas de
abertura e as falhas de vedação, levantando os fatores que influenciam nas suas
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probabilidades e consequências. O estudo foi gerado utilizando a metodologia Analytic
Hierarchy Process (AHP) e contou com a participação de cinco especialistas da
empresa analisada. Após a definição dos critérios e suas influências na probabilidade
e consequência das falhas, foi realizada uma simulação utilizando o AHP Ratings,
para a classificação de um grupo de válvulas. Constatou-se que a implementação
desta simulação resultaria em ganhos monetários e de confiabilidade para a empresa
estudada.
A partir da definição da criticidade e do levantamento dos principais fatores que
influenciam nas possíveis falhas das válvulas de segurança, foi possível selecionar o
Fuzzy Inference System (FIS) como ferramenta para estruturar o modelo de definição
de intervalos de manutenção das válvulas, utilizando os critérios destacados como
funções de pertinência. Neste trabalho também foi descrito o funcionamento das
válvulas de segurança e sua importância nos processos, considerando principalmente
a segurança operacional. Por fim, foi estabelecido um modelo capaz de determinar o
intervalo ideal de manutenção das válvulas de segurança, baseado nos dados
técnicos e em seus históricos de manutenção, que apresentou resultados pertinentes
quando comparado à avaliação qualitativa dos profissionais responsáveis. Os
resultados são apresentados no Artigo D que compõe esta dissertação.
Para concluir este trabalho, foi realizada uma revisão geral dos resultados, com
o intuito de destacar os ganhos obtidos na aplicação do modelo, assim como suas
limitações. Foram incluídas sugestões para trabalhos futuros e as conclusões foram
confrontadas com os objetivos propostos. As referências bibliográficas que
contribuíram para a realização do trabalho foram incluídas ao final.
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3 Artigo A - A Importância da manutenção na indústria do
petróleo & gás
Resumo
A indústria petrolífera é responsável por uma parcela significativa da matriz
energética brasileira e mundial, sendo composta por diversas atividades que são
responsáveis por localizar os reservatórios de hidrocarbonetos, extrair, transportar,
processar e distribuir o produto final aos consumidores. Este trabalho analisou as
diferentes atividades da cadeia do petróleo, divididas em upstream, midstream e
downstream, descrevendo sucintamente cada uma e apresentando seus principais
seus riscos e desafios. Por sua complexidade e pelos riscos associados à produção
do petróleo em geral, o potencial de impacto dos acidentes da indústria petrolífera
requer que seus ativos apresentem uma confiabilidade operacional, que visa a
redução da probabilidade destes acidentes e o aumento da disponibilidade dos ativos.
Em razão disto, este trabalho também aborda as principais técnicas empregadas pela
manutenção para a gestão dos equipamentos utilizados em cada segmento da
indústria, além de abordar o uso do de tecnologias que compõem a Indústria 4.0, tais
como a Big Data, Internet Of Things, Wireless Sensor Network e Digital Twins na
cadeia do petróleo. Apesar de ainda um pouco incipiente, a Indústria 4.0 possui um
grande potencial para acompanhamento dos equipamentos durante seu ciclo de vida.
Palavras chave: Manutenção, petróleo, riscos e desafios, Big data.
3.1

Introdução
A indústria petrolífera moderna, que surgiu inicialmente para suprir demandas

de iluminação e aquecimento em meados do século XIX tem apresentado nas últimas
décadas uma grande expansão, transformando-se nos dias de hoje em um dos
setores de vital importância nas economias das nações, sendo considerada como a
principal fonte de combustível e servindo de insumos para diversos produtos
industriais. No Brasil, a participação do petróleo, seus derivados e gás natural,
segundo dados do balanço energético de 2018, representa aproximadamente 49,4%
da matriz energética, enquanto que no mundo esta participação é ainda mais
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relevante, chegando a 54% (BRASIL, ARAUJO e SOUSA, 2017; EPE, 2018; FARAH,
2015).
Por definição, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, de ocorrência
natural, geralmente em estado líquido, contendo também compostos de enxofre,
nitrogênio, oxigênio, metais e outros elementos, comumente acompanhado de água,
matéria inorgânica e gases dissolvidos. O petróleo em seu estado natural só pode ser
utilizado como fonte de energia via combustão. Entretanto, por processos industriais,
ele pode ser transformado em diversos produtos, tais como combustíveis, lubrificantes
e produtos petroquímicos (BRASIL, ARAUJO e SOUSA, 2017).
Desde o óleo na formação geológica até o posto de combustível, várias etapas
integram essa indústria. Estas estão divididas basicamente em upstream, que
compreende as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de óleo, e o
downstream, que abrange as etapas de refino, transporte, distribuição e marketing.
Alguns autores segmentam ainda em midstream, destacando as atividades
intermediárias que interligam o upstream ao downstream, como armazenamento,
processamento e transporte (CLEWS, 2016; MILANI JÚNIOR et. al., 2007; PIQUET,
2010).
Estas etapas formam a cadeia de valor do petróleo, onde cada uma apresenta
suas particularidades e desafios. Um dos principais desafios está associado a
confiabilidade operacional nas diferentes etapas da cadeia, que é fundamental para
que os ativos possam manter uma operação segura e economicamente viável. É
através da manutenção dos equipamentos que as funções dos sistemas são mantidas
num desempenho esperado. Sendo assim, este trabalho visa abordar o contexto da
indústria de Petróleo, apresentar cada um dos segmentos, correlacionando com suas
particularidades e desafios, abordando principalmente os aspectos da manutenção e
inspeção dos seus equipamentos e suas principais técnicas empregadas.
3.2

A cadeia de valor do petróleo
A cadeia de valor do petróleo é composta por uma série de atividades

interligadas, que transformam o petróleo bruto e o gás natural em produtos para os
usuários finais. Embora os elementos desta cadeia não possam existir isoladamente,
cada um tem sua própria característica e recursos. Por convenção, neste trabalho
essas atividades são divididas em upstream, que engloba a exploração,
desenvolvimento e produção, midstream, com as atividades intermediárias de
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transporte e distribuição, e downstream, que contempla as demais atividades de
refino, processamento de gás e distribuição, conforme observado na Figura 3
(CLEWS, 2016; MILANI JÚNIOR et. al., 2007).
Figura 3 - Atividades no setor de Petróleo

Fonte: Adaptado de Jafarinejad (2017)

Segundo Jafarinejad (2017), as companhias que atuam tanto nos seguimentos
de upstream quanto no downstream são ditas companhias integradas, sendo o estilo
de atuação da maioria das grandes empresas de petróleo adotam. São consideradas
companhias independentes aquelas que atuam apenas em um segmento. Essa
integração vertical pode proporcionar ganhos logísticos, minimizar estoques e
absorver variações sazonais de demandas.
3.2.1 Upstream
O segmento de upstream é composto pelas fases de exploração e produção. A
etapa de exploração é uma atividade dispendiosa e demorada para apresentar seus
resultados. Está relacionada à procura e dimensionamento de reservatórios de óleo e
gás, utilizando técnicas de geologia e geofísica, que incluem estudos geológicos,
gravimetria, magnetometria e sísmica (FARAH, 2015; JAFARINEJAD, 2017).
Após o delineamento das possíveis regiões de acúmulo de petróleo, são
perfurados poços exploratórios para confirmar a presença dos hidrocarbonetos e
verificação da viabilidade comercial. O poço é perfurado através da ação da rotação
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e força aplicada pela broca, instalada na extremidade da coluna de perfuração. Os
detritos oriundos da perfuração são removidos do poço pela injeção constante do
fluido de perfuração, também conhecido como lama, pelo interior da coluna de
perfuração. Esta lama também tem a função de resfriar a broca, lubrificar a coluna de
perfuração, manter íntegra a parede do poço e exercer pressão para que os fluidos
do reservatório não saiam (CHEREMISINOFF e ROSENFELD, 2009; FARAH, 2015;
JAFARINEJAD, 2017).
O potencial produtivo do poço já começa a ser avaliado pelo cascalho que é
removido da lama, ainda durante a perfuração, prosseguindo pela remoção de uma
amostra da camada do terreno, chamado de testemunhagem. Após isso, é realizada
a perfilagem do poço, que consiste em determinar as propriedades das rochas, dos
fluidos, a pressão do reservatório e os parâmetros de produção. A perfilagem é
realizada por ferramentas com diferentes sensores, que permitem definições de
porosidade, permeabilidade, resistividade, saturação e velocidade de propagação de
ondas. Esses dados são então analisados com objetivo de determinar as regiões com
potencial de produção do poço (CHEREMISINOFF e ROSENFELD, 2009; FARAH,
2015; JAFARINEJAD, 2017).
Quando o poço apresenta camada produtiva, são instaladas as colunas de
produção a fim de permitir o escoamento do petróleo até a superfície. Essa coluna é
então perfurada pela técnica de canhoneio, que consiste em realizar diversos furos
apenas na região produtiva do poço, para permitir que o óleo e o gás passem para o
interior da coluna de produção. A seguir, é instalada a árvore de natal, que é o
mecanismo que controla a produção do poço, assim como os tubos que vão escoar a
produção do leito marinho, em caso de produção offshore, até a plataforma de
produção. Na Figura 4 pode-se observar os principais elementos utilizados na fase de
perfuração dos poços. (CHEREMISINOFF e ROSENFELD, 2009; FARAH, 2015;
JAFARINEJAD, 2017).
Com o reservatório já mapeado e a partir da perfuração dos poços pioneiros,
inicia-se a fase de produção, que consiste em determinar a estratégia de produção e
os recursos necessários, tais como o número e localização de cada poço, capacidade
de produção das plataformas, logística de escoamento, entre outros. Além disto,
também fazem parte desta etapa as ações necessárias para escoar o petróleo até a
superfície, seja por bombeamento ou injeção de água/gás no reservatório, assim
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como

o

tratamento

primário

do

petróleo

produzido

(CHEREMISINOFF

e

ROSENFELD, 2009; FARAH, 2015; JAFARINEJAD, 2017).
Figura 4 - Exemplo de plataforma de perfuração (a), coluna de perfuração sendo montada (b), broca
montada na extremidade da coluna de perfuração (c) e revestimentos utilizados para formar a coluna
de produção (d)

Fonte: Adaptado de Sansone (200-)

O tratamento primário consiste na separação de gases e água, associados ao
petróleo extraído do poço. Quando o petróleo chega à superfície, são desprendidas
as fases vapor dos hidrocarbonetos mais leves, assim como outros gases presentes
no óleo, como gás sulfídrico e dióxido de carbono. A água, que pode estar presente
no reservatório naturalmente ou devido à injeção para estimular a produção, também
precisa ser separada e tratada, para posterior descarte ou até utilização na injeção do
poço (BRASIL, ARAUJO e SOUSA, 2017).
Segundo Cheremisinoff e Rosenfeld (2009), o gás natural produzido também
precisa estar em condições específicas de qualidade para ser enviado nos gasodutos.
Além da água, outros contaminantes também precisam ser removidos no tratamento
primário, tais como gás carbônico e gás sulfídrico, que podem comprometer a
integridade dos gasodutos, causando deterioração por corrosão.
3.2.2 Midstream
Após produzido, o petróleo e o gás natural precisam ser encaminhados para os
pontos de processamento, onde serão convertidos em produtos para os
consumidores. A escolha do modal para escoamento do óleo depende dos fatores de
distância, quantidade transportada e cadeia logística existente. No Brasil, grande parte
da produção offshore é transportada por navios aliviadores até terminais localizados
na costa, de onde o petróleo é então bombeado por oleodutos até as refinarias. Alguns
campos de produção utilizam dutos para bombear diretamente o óleo até os terminais,
que então o direcionam até as refinarias. Existem também alguns campos terrestres,
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que possuem produção baixa e escoam sua produção por caminhões tanques. Outro
modal que pode ser utilizado para escoar a produção é o ferroviário, porém sem
registro de uso no Brasil (CHEREMISINOFF e ROSENFELD, 2009; GRACE, 2007;
JAFARINEJAD, 2017; ONO, 2007).
Nos terminais de transferência, o óleo recebido é armazenado em grandes
tanques, que permitem a decantação da água produzida que permaneceu
emulsionada no petróleo e não foi separada no tratamento primário. Esta água é
direcionada para tratamento e descarte, enquanto que o óleo é transferido para as
refinarias, geralmente por oleodutos, ou também por navios, caso o petróleo seja
encaminhado para regiões mais distantes. Na Figura 5 é possível observar exemplos
de dutos, navio de transporte e terminais de transferências, com seus tanques de
armazenamento e píer de atracação (CHEREMISINOFF e ROSENFELD, 2009;
JAFARINEJAD, 2017; ONO, 2007).
Em relação ao gás natural, a produção é escoada por gasodutos até as
Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) ou então pode ser reinjetado no
reservatório para estimular a produção. Algumas plantas de produção de gás
possuem capacidade de consumir parte do gás produzido para geração de
eletricidade ou alimentar turbo-compressores do próprio processo (GRACE, 2007;
JAFARINEJAD, 2017; ONO, 2007).
Figura 5 - Exemplo de dutos (a), navios de transporte e terminais de transferência (c)

Fonte: Adaptado de Sansone (200-)

3.2.3 Downstream
Os hidrocarbonetos produzidos precisam ser separados e processados para se
transformarem em produtos finais destinados aos consumidores. Os principais
produtos incluem gasolina, diesel, querosene de aviação, asfalto, lubrificantes,
plástico, gás liquefeito de petróleo (GLP), gás natural, entre outros. As refinarias
podem ainda produzir insumos para outras plantas produtivas, tais como fábricas de
fertilizantes e plantas petroquímicas, que por sua vez produzem uma gama ainda
maior de produtos (JAFARINEJAD, 2017).
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As refinarias possuem processos físicos e químicos, catalíticos, de
aquecimento e pressurização, com objetivo de separar, rearranjar e transformar os
diferentes tipos de moléculas de hidrocarbonetos em grupos similares. Cada óleo
possui suas próprias características, tais como arranjo das moléculas, percentual de
carbono, densidade específica (também conhecida como grau API), entre outras.
Essas características são relevantes para o processo de refino, pois influenciam na
capacidade de obtenção dos produtos requeridos. Um tipo de óleo pode ser mais
indicado para a produção de gasolina, enquanto outro pode ser mais apropriado para
a obtenção de diesel (CHEREMISINOFF e ROSENFELD, 2009).
Os diferentes processos existentes nas refinarias são classificados de acordo
com o tipo de transformação que agregam. Os principais são os processos de
separação, conversão e tratamento. Além destes, também existem os processos
chamados de auxiliares, que apesar de não estarem relacionados diretamente ao
refino do petróleo, propiciam a produção dos insumos necessários nos outros
processos da refinaria (BRASIL, ARAUJO e SOUSA, 2017; JAFARINEJAD, 2017).
Figura 6 - Detalhe da unidade de destilação com suas colunas

Fonte: Cheremisinoff e Rosenfeld (2009)

Os processos de separação não envolvem reações químicas, empregando
apenas algum processo físico de separação, como a diferença no ponto de ebulição
dos componentes ou solubilidade em determinado solvente. O tipo de processo
empregado é decorrente das propriedades da corrente que está sendo processada.
Fazem parte deste grupo os processos de destilação, desasfaltação, extração de
aromáticos, desparafinação e adsorção de n-parafinas. Na Figura 6 é possível ver
uma típica unidade de destilação, com suas colunas de separação, além de outros
equipamentos

(BRASIL,

ROSENFELD, 2009).

ARAUJO

e

SOUSA,

2017;

CHEREMISINOFF

e
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Diferentes dos processos de separação, os processos de conversão envolvem
reações químicas com intuito de obter composições que possuem maior valor
agregado. Estas reações podem produzir moléculas menores a partir da quebra das
moléculas, como ocorre no coqueamento retardado e no craqueamento catalítico.
Podem também formar moléculas maiores a partir de combinação de outras menores,
como ocorre na alquilação catalítica, ou proporcionar mudanças no arranjo das
moléculas, sem quebra ou aumento da cadeia, como ocorre nas reações de
isomeração (BRASIL, ARAUJO e SOUSA, 2017).
Os processos de tratamento não promovem profundas alterações, pois são
empregados com objetivos de melhorar a qualidade dos produtos, removendo
contaminantes e estabilizando quimicamente o produto acabado. Nas frações mais
leves, são normalmente empregados tratamentos cáusticos ou com aminas com
objetivo de remover o enxofre remanescente e reduzir a corrosividade. Nas demais
frações, onde estes processos não são eficazes, são empregados processos de
hidrotratamento ou hidroacabamento, que envolvem condições mais severas de
temperatura e pressão. O hidrotratamento é cada vez mais utilizado devido às
exigências ambientais por menores emissões de poluentes (BRASIL, ARAUJO e
SOUSA, 2017).
Por último, os processos auxiliares destinam-se a produzir insumos para outros
processos da refinaria, tais como geração de hidrogênio, que é utilizado no
hidrotratamento. Também são considerados processos auxiliares aqueles que
buscam adequar e reaproveitar efluentes do processo, como a unidade de
recuperação de enxofre, que produz o enxofre na forma elementar, ou a unidade de
águas ácidas, que retira diversos contaminantes das correntes de água utilizadas na
refinaria, propiciando o seu reuso (BRASIL, ARAUJO e SOUSA, 2017).
Em relação ao gás natural, existem basicamente dois usos, como combustível
e como insumos de petroquímicas. Porém em ambos os casos o gás precisa passar
por tratamentos de purificação para remoção de contaminantes, tais como enxofre,
CO2, água, entre outros. Além disso, é necessário processar o gás, para a separação
das diferentes frações dos hidrocarbonetos gasosos e seu enquadramento em
produtos comerciais. O processamento do gás ocorre de forma similar aos processos
de separação do óleo empregados nas refinarias, utilizando as propriedades físicas e
químicas do gás natural para separação das frações nas torres de processamento. O
gás natural também pode ser liquefeito, o que aumenta a sua densidade energética
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para armazenamento e transporte (KIDNAY, PARRISH e McCARTNEY, 2006;
MOKHATAB, 2019).
Os produtos finais produzidos a partir do gás natural dependem da composição
química do gás produzido e da formação do mercado consumidor, ou seja, a UPGN
será construída para suprir essas necessidades, possuindo assim os processos
necessários. Os principais produtos produzidos pelas UPGN são o Gás Natural (GN)
e o Gás Liquefeito do Petróleo (GLP). O GN também é conhecido como gás seco, e é
composto principalmente pelas frações leves do gás, com mínimo de 70% de metano
(CH4). É utilizado principalmente como combustível nas indústrias, residências e na
geração de energia elétrica. Já o GLP é composto principalmente por propano (C3H8)
e Butano (C4H10) e utilizado principalmente na cocção de alimentos (ANP, 2004; ANP,
2008; MOKHATAB, 2019).
Além destes, as UPGN podem ofertar outros produtos, tais como o Líquido de
Gás Natural (LGN), o enxofre e o gás hélio. O LGN é a fração mais rica do gás natural
e é utilizado como insumo de plantas petroquímicas. O enxofre, que é extraído do
ácido sulfúrico (H2S) presente no gás, pode ser utilizado como insumo para fabricação
de fertilizantes, vulcanização de borracha e produção de ácido sulfúrico para baterias.
Já o gás hélio é utilizado em refrigeração de máquinas de ressonância magnética,
reatores nucleares e equipamentos científicos, soldagem e fabricação de
semicondutores (KIDNAY, PARRISH e McCARTNEY, 2006; MOKHATAB, 2019).
Ainda compondo o downstream, existem as etapas de distribuição e
comercialização. A distribuição é a última fase do ciclo do petróleo, sendo a atividade
que garante a colocação dos derivados de petróleo no mercado consumidor. Devido
sua importância estratégica, o abastecimento de combustíveis é declarado como de
utilidade pública pela legislação brasileira, sendo regulamentado pelo governo através
da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Já a comercialização consiste nas transações
comerciais, criação de marcas e desenvolvimento de vínculos com os consumidores
(ANP, 2020; ARAUJO e GOMES, 2004).
A atividade de distribuição é realizada nas bases de distribuição, onde são
armazenados os combustíveis produzidos nas refinarias ou importados por navios.
Existem as bases primárias, que recebem diretamente das refinarias e terminais
aquaviários e as bases de distribuição secundárias, que recebem de outras bases. As
bases são utilizadas pelas distribuidoras, que são as empresas que adquirem os
derivados de petróleo e distribuem para os postos, grandes consumidores e
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Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR). Os TRR são empresas que
transportam e comercializam os derivados comprados das distribuidoras, vendendo
aos consumidores finais. Na Figura 7 é possível observar a localização das refinarias
e bases de distribuição do Brasil (ANP, 2020; ARAUJO e GOMES, 2004; NOEL,
2010).
Figura 7 - Mapa de Logística de Distribuição

Fonte: Noel (2010)

A distribuição e comercialização do gás natural são realizadas por gasodutos,
que podem ser classificados em gasodutos de transportes e de distribuição. Os de
transporte são operados em alta pressão e tem como finalidade interligar as UPGN
aos pontos de entrega das redes das distribuidoras, que por sua vez utilizam os
gasodutos de distribuição, que operam com pressões reduzidas, para a entrega do
produto aos consumidores industriais, comerciais e residenciais (ANP, 2020).
3.3

Principais riscos e desafios em cada fase
Toda a cadeia de petróleo é composta por atividades complexas e que

envolvem riscos, sejam eles financeiros, questões regulatórias, ambientais ou de
segurança. Cada etapa está mais propensa a um determinado tipo de risco, porém o
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risco de acidentes está presente em praticamente todas elas. Por isso a confiabilidade
operacional é de suma importância para a operação segura das instalações.
3.3.1 Fase Upstream
Na fase de exploração, o risco está relacionado com o potencial de perda
financeira, como o custo de perfuração de um poço seco em relação à descoberta de
um poço comercialmente viável e os ganhos pela sua produção, atualmente o grau de
sucesso destes poços pioneiros varia entre 25-30% mundialmente. Os projetos
geralmente envolvem três tipos de riscos: os geológicos, relacionados à existência do
reservatório, seu volume e fator de recuperação do óleo, os riscos econômicos,
associados à expectativas de preço do petróleo, custos operacionais, investimentos
necessários e realização de fluxo de caixa, e por último os riscos financeiros,
relacionados à capacidade de investimento da empresa e aspectos políticos, legais e
ambientais (D’ALMEIDA, 2015; NEPOMUCENO FILHO e SUSLICK, 2000; SUSLICK
e SCHIOZER, 2004).
Segundo Suslick e Schiozer (2004), nesta etapa, o grande desafio é avaliar os
diferentes investimentos disponíveis e decidir onde será realizada a alocação dos
recursos financeiros, dado às incertezas do negócio e ao alto nível de variáveis
envolvidas. Além disto, D’almeida (2015) salienta que é na atividade de
desenvolvimento da exploração onde estão os maiores gastos, compreendendo os
estudos para dimensionar os reservatórios, a capacidade da reserva e a melhor forma
de explorá-la.
Já a produção de petróleo, principalmente se realizada offshore, pode causar
acidentes de grandes proporções, envolvendo vazamentos e explosões, que devido à
dificuldade de contingenciamento, acarretam em grandes prejuízos ambientais. As
consequências de um vazamento de óleo em ambiente marinho, quando atingem a
área costeira, podem também afetar a sociedade (MARTINS et. al., 2015; MOREIRA
e D’ALMEIDA, 2018).
Na produção offshore, o grande desafio está focado na redução da
probabilidade de falha dos sistemas de produção submarinos durante o seu tempo de
vida útil. As condições físicas dos equipamentos são impactadas diretamente pelas
características dos reservatórios e pelo ambiente marinho. Mesmo sendo projetados
para operarem em condições severas, estes equipamentos podem apresentar falhas
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e sua manutenção pode ser dispendiosa, principalmente devido à sua localização
(MORENO-TREJO e MARKESET, 2012).
Em relação aos equipamentos utilizados na produção de petróleo localizados
acima da lâmina d’água e que são responsáveis pelos tratamentos primários do óleo
e gás, seus riscos são os mesmos observados nas atividades de refino,
processamento de gás e petroquímicas, por possuírem características semelhantes
(BRASIL, ARAUJO e SOUSA, 2017; MORENO-TREJO e MARKESET, 2012).
3.3.2 Fase Midstream
Os principais recursos utilizados nos setores de transporte são os dutos
submarinos ou terrestres e os navios. O transporte por navios apresenta problemas
semelhantes aos da produção offshore, que é o potencial de impactos ambientais.
Estima-se que a principal fonte de poluição marinha seja por derramamentos de óleo
por navios petroleiros. Em 2019, de acordo com a estatística do International Tanker
Owners Pollution Federation (ITOPF), a quantidade de óleo proveniente de
vazamentos foi estimada em aproximadamente 1000 toneladas de óleo vazado, sendo
esta quantidade a mais baixa registrada na história (ITOPF, 2019; MIRANDA et. al.,
2014).
Em relação ao modal dutoviário, os principais desafios estão relacionados à
sua integridade física. Uma possível fonte de danos é a corrosão, tanto a interna, que
é causada pelo próprio produto transportado, quanto a externa, que é acarretada pelo
meio onde o duto está exposto. Outra origem de danos em dutos são as calamidades
ambientais, tais como terremotos, deslizamentos, alagamentos, entre outros. Além
disto, devido suas grandes extensões, os dutos também apresentam grande
exposição aos atos de terceiros, tais como sabotagem, terrorismos ou roubos de
produtos (DEY, 2001; MOREIRA e D’ALMEIDA, 2018).
3.3.3 Fase Downstream
O processamento também apresenta seus desafios, pois as refinarias e UPGNs
são unidades que operam com pressões e temperaturas elevadas, produtos
corrosivos, tóxicos e altamente inflamáveis. Seus equipamentos estão sujeitos à
diversos tipos de deterioração e operam em regime contínuo. A falha de um
equipamento geralmente resulta na parada de toda a planta industrial. Desta forma,
para evitar prejuízos e acidentes, todo o processamento demanda por uma alta
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confiabilidade os equipamentos (MOKHATAB, 2019; PELLICCIONE et. al., 2012;
TELLES, 1986).
As plantas de gás, além das características citadas anteriormente, possuem a
particularidade de seu produto ser de difícil armazenagem, ou seja, o gás natural
requer que seu processamento seja contínuo para não impactar diretamente na
produção. No caso de o gás ser proveniente da produção associada ao petróleo, pode
inclusive impactar também na produção de óleo (MOKHATAB, 2019; PELLICCIONE
et. al., 2012; TELLES, 1986).
Estes equipamentos estão expostos a diversos mecanismos de danos, que
podem ser causados pela agressividade da atmosfera, ação dos fluidos de operação,
tensão exercida pela pressão interna ou a combinação destes dois últimos. Dentre
estes mecanismos, os mais comuns são a corrosão, alterações metalúrgicas, trincas,
alterações dimensionais e incrustações. Para identificação e avaliação destas
descontinuidades, são realizadas as inspeções de rotina, que são compostas por
análises visuais e realização de Ensaios Não Destrutivos (END), que fornecem
subsídios para determinar quais são as manutenções necessárias para que os
equipamentos possam continuar operando em segurança (PELLICCIONE et. al.,
2012; TELLES, 1986).
Nesse contexto, as atividades de manutenção e inspeção de equipamentos são
as responsáveis pela garantia operacional dos equipamentos, visando minimizar as
perdas de produção e o aumento da confiabilidade das plantas, o que acarreta em
benefícios financeiros e maior segurança para as pessoas e o meio ambiente
(PELLICCIONE et. al., 2012).
3.4

A importância da manutenção e inspeção
A manutenção industrial é a responsável por gerenciar os equipamentos

visando garantir a operacionalidade durante sua vida útil, mantendo ou recolocando
um item no estado no qual possa desempenhar sua função. A manutenção sofreu
uma evolução ao longo do século passado, passando por 3 gerações distintas
(MORAES, 2004; NOGUEIRA et. al., 2012):


1ª geração – caracterizada pelo conserto após a falha ou a manutenção
emergencial.



2ª geração – caracterizada pelas intervenções por tempo, programadas e
com registros de tarefas. Altos custos de manutenção e crescente aumento
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de disponibilidade e confiabilidade. Registro e planejamento das
manutenções de forma manual.


3ª geração – caracterizada pelo aumento significativo da disponibilidade e
confiabilidade, as paradas não programadas afetariam consideravelmente
a qualidade dos produtos e custos, além de poder afetar todo o processo
produtivo devido a tendência de redução de estoques. Utilização de
sistemas informatizados para registros, análise de dados e planejamento.

Seguindo esta evolução, foram surgindo as diferentes formas de manutenção,
onde a manutenção corretiva caracterizava a 1ª geração, passando pela 2ª geração
com a manutenção preventiva, até chegar na 3ª geração e as mais modernas formas
de manutenção, dentre elas a preditiva, Manutenção Centrada na Confiabilidade
(RCM), manutenção detectiva, manutenção e inspeção baseada em risco,
manutenção baseada em risco e a Manutenção Produtiva Total (TPM), que alguns
autores classificam como a 4ª geração ou geração atual (MORAES, 2004; NOGUEIRA
et. al., 2012).
Essa geração é vista como uma evolução natural da geração anterior e se
caracteriza por ser voltada ao negócio, com o envolvimento de toda a organização e
alinhamento da manutenção ao planejamento estratégico das organizações. A
manutenabilidade é desenvolvida deste o projeto, pois entende-se que a manutenção
é vista como capaz de influir nos resultados dos negócios (NOGUEIRA et. al., 2012,
TALYULI, 2013).
Devido à complexidade do setor de petróleo e seus riscos associados, são
utilizadas as melhores técnicas de manutenção de acordo com as características de
cada segmento. Desta forma, os custos de manutenção da indústria do petróleo são
bastante consideráveis. O instituto Norwegian Petroleum, ligado ao ministério de
Petróleo e Energia Norueguês, estima que o custo de manutenção representava
aproximadamente 27,8% de todo o custo operacional na produção de petróleo no seu
país em 2019 (MORAES, 2004; NOGUEIRA et. al., 2012; NORWEGIAN
PETROLEUM, 2020).
Em cada segmento, são utilizadas as técnicas mais efetivas de manutenção,
de acordo com suas características e complexidades apresentadas. Na Figura 8 podese observar exemplos de algumas das técnicas utilizadas. No ambiente marinho, as
inspeções e manutenções são realizadas principalmente por Remotely Operating
Vehicle (ROV), que são veículos submersíveis capazes de avaliar as condições físicas
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e realizar pequenas intervenções nos equipamentos. Além disto, os sistemas
submarinos são dotados de sensores que propiciam o monitoramento das condições
ativas e auxiliam na detecção de falhas (MORENO-TREJO e MARKESET, 2012;
TALYULI, 2013).
Figura 8 - Diferentes técnicas utilizadas na indústria do petróleo: ROV (a), inspeção por termografia
de um motor elétrico (b), PIG instrumentado (c), análise de vibrações (d) e inspeção por ultrassom (e)

Fonte: Os autores.

Esse monitoramento produz grande quantidade de dados diariamente, que
quando relacionados com os dados históricos e as falhas identificadas ao longo da
vida dos equipamentos, é possível prever quando novas falhas tendem a ocorrer e o
melhor momento de realizar a intervenção antes que a falha ocorra. Sendo assim, o
uso de técnicas de monitoramento das condições permite predizer o melhor momento
de realizar a manutenção, propiciando a redução de custos, aumento da
disponibilidade e o planejamento das intervenções (MORENO-TREJO e MARKESET,
2012; TALYULI, 2013).
Em relação ao segmento de transportes, os navios estão sujeitos à danos por
corrosão e por fadiga mecânica. A primeira está relacionada principalmente à
agressividade do ambiente marinho, que por conta da salinidade, faz com que o
processo corrosivo seja mais acentuado. Por outro lado, a estrutura do navio está
muito sujeita às cargas das ondas e das correntezas, o que podem causar problemas
estruturais, mais precisamente danos por fadiga. Estes danos podem ser detectados
por inspeções rotineiras, onde são relacionadas as manutenções necessárias, que
podem ser serviços de pintura ou reparo mecânicos (CÂMARA, 2011).
Considerando os dutos, tanto os submarinos quanto os terrestres, o principal
meio utilizado para avaliação de integridade e planejamento das intervenções é pela
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inspeção por Pig instrumentados. Estes Pig são dispositivos inseridos nos dutos e são
capazes de varrer toda sua extensão, enquanto são carreados pelo próprio produto
transportado, e podem detectar danos por corrosão, amassamentos e até a ocorrência
de furos. Após detecção, são realizadas as manutenções necessárias para
restabelecer a integridade dos dutos, que podem constituir a substituição de trechos
ou reparos localizados. Estas inspeções por Pig instrumentados são realizadas em
intervalos de tempo suficientes para garantir a operação segura, sendo baseado nas
características de projeto dos dutos e sua probabilidade de falha (DEY, 2001; LI et.
al.; 2017).
Os demais equipamentos utilizados no segmento de transportes, que são
principalmente os tanques de armazenagem, pertencem a gama de equipamentos
estáticos, assim como os equipamentos de tratamento primário das plataformas e os
demais empregados nas refinarias, UPGN, petroquímicas, entre outros. A
manutenção de equipamentos estáticos é controlada pelo setor de inspeção de
equipamento, que pode ser considerada como uma subdivisão da manutenção
industrial. Dentre os equipamentos sob responsabilidade do setor de inspeção, podese citar os vasos de pressão, caldeiras, tanques, fornos e demais equipamentos de
processos, além das tubulações que interligam estes equipamentos e seus acessórios
(API 510, 2014; NBR 15417, 2007).
As condições físicas destes equipamentos são avaliadas através de inspeções
externas e internas, execução de ensaios não destrutivos e monitoramento das
condições de operação. A partir das informações coletadas, é realizada a avaliação
de integridade, pode ser definida como o conjunto de ações empreendidas em um
equipamento para avaliar o estado em que o mesmo se encontra e verificar se ele
atende as exigências de adequação ao uso. No Brasil, a Norma Regulamentadora 13
(NR-13) é norma que define os requisitos mínimos para a gestão da integridade dos
equipamentos estáticos e tubulações, permitindo a operação dos equipamentos de
forma segura (API 510, 2014; IBP, 2017; NBR 15417, 2007).
Nos equipamentos dinâmicos, também bastante comuns nas plantas de
processamento, tais como bombas, compressores, válvulas de controle, também são
utilizadas técnicas de manutenção preventivas baseadas no tempo, assim como
inspeções preditivas, como termografias e análises de vibração, que podem descrever
as condições dos equipamentos e predizer a evolução para uma possível falha
(TALYULI, 2013).
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Outra técnica aplicada nos equipamentos dinâmicos da área de petróleo e gás,
devido aos riscos envolvidos e a expectativa de uma operação segura, é a
metodologia de Risk-Based Maintenance (RBM). A RBM foca os esforços de
manutenção nos itens que apresentam maiores riscos para a segurança, enquanto
que os itens com baixo risco, os esforços dispendidos são minimizados. Nesse
contexto, a RBM visa otimizar as tarefas de manutenção através da avaliação de todos
os modos de falha, relacionando com seus riscos envolvidos e assumindo a estratégia
que minimize a ocorrência de falha dos equipamentos que apresentem alto risco
(KHAN e HADDARA, 2004).
Como visto, a cadeia do petróleo é composta por diversas atividades
complexas, tais como os poços de produção, sistemas logísticos e plantas de
processo. Estas atividades são geridas através do acompanhamento operacional de
variáveis de processo, como pressão, temperatura, fluxo, velocidade, entre outras.
Neste âmbito, o conjunto de dados criado diariamente pode proporcionar insumos
relevantes para a manutenção industrial, assim como para toda a administração do
negócio. Estes dados são chamados de Big Data (BD), que é uma das tecnologias
empregadas no conceito de indústrias 4.0, e que possuem potencial gerar
informações

úteis,

quando

tratados

de

forma

adequada

(ALIGULIYEV

e

IMAMVERDIYEV, 2017; LU et. al., 2019).
Muitos estudos apresentam o potencial de aplicações da BD no setor de
petróleo. Nas atividades de upstream, a BD pode ser utilizada para análise de dados
sísmicos e mapas geológicos, performance de perfuração, gestão de reservatórios,
melhorias nos fatores de recuperação, por exemplo. Na fase de midstream as
aplicações principais são a gestão de frota, eficiência energética e monitoramento dos
dutos, enquanto que na downstream pode ser utilizada no controle dos processos, no
monitoramento dos equipamentos e até na análise de mercado e previsões de preços.
As aplicações no setor de manutenção incluem a possibilidade de criação de
expectativas de ciclo de vida para dutos, criação de modelos de manutenção preditiva,
detecção de sinais iniciais de falhas, entre outras (LU et. al., 2019; NGUYEN, GOSINE
e WARRIAN, 2020).
Outra tecnologia da indústria 4.0 aplicada é a Internet Of Things (IOT), que na
indústria de petróleo é mais focada em ganhos de eficiência e melhorias de segurança
de processos, devido ao grande potencial de risco das atividades. A IOT integra
sensores, comunicação e tecnologia de análise de dados dos processos, que
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fornecem subsídios para que as tomadas de decisão sejam rápidas e embasadas.
Dentre suas vantagens, a IOT pode proporcionar monitoramento em tempo real de
equipamentos, frotas e dutos, aumento da automação e redução de exposição de
trabalhadores e redução de impactos no meio ambiente, por exemplo. Quando
aplicada no setor de manutenção, a IOT possibilita o acompanhamento em tempo real
das condições operacionais dos equipamentos, fornecendo subsídios para identificar
falhas, otimizar sua vida útil e fornecer insumos para os planos de manutenção (KHAN
et. al., 2017; LU et. al., 2019).
As operações da indústria do petróleo geralmente ocorrem em ambientes
remotos, sendo crucial para o negócio que a comunicação seja eficiente. Neste
cenário, a comunicação sem fio é uma alternativa financeiramente mais interessante
e com melhores capacidades de operação em longas distâncias. Por isso as Wireless
Sensor Network (WSN) podem ser aplicadas nas diversas atividades da cadeia do
petróleo, tais como nas operações dos equipamentos submarinos, dos dutos ao longo
de toda sua extensão e nos demais equipamentos da cadeia (AALSALEM et. al.,
2018).
Para viabilizar o uso da IOT, que exige grande capacidade de transmissão de
dados de monitoramento, devido ao incremento de sensores, a utilização de WSN se
torna necessária para suprir as ampliações de comunicação. Além disto, a
comunicação destes diversos sensores em tempo real propicia uma geração
gigantescas de dados em tempo real, que quando organizados e estruturados podem
compor a BD para ser analisada (AALSALEM et. al., 2018; LU et. al., 2019).
Outra técnica muito aplicada ao setor petrolífero, que também faz parte da
indústria 4.0 é a Digital Twins (DT), que consiste na simulação virtual dos processos
e equipamentos. É uma técnica que utiliza os dados captados dos sensores físicos
para simular os resultados destes dados em ambiente virtual, ou seja, a versão digital
do equipamento recebe os dados coletados do seu gêmeo físico para propiciar as
simulações futuras. Na manutenção, esta técnica pode ser utilizada para identificação
de falhas, diagnósticos de equipamentos, análise dos custos ao longo do ciclo de vida,
reconhecimento de padrões de falhas, análise de elementos finitos e medições de
performance (LU et. al., 2019).
Segundo Lu et. al. (2019), a indústria de petróleo como um todo encontra-se
atrasada em relação aos demais setores industriais no que tange a aplicação das
tecnologias da indústria 4.0, apesar de já reconhece o grande valor que estas podem
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produzir. Em relação à manutenção, a utilização destas técnicas proporciona uma
visão mais sistêmica das condições físicas dos equipamentos, o que pode auxiliar os
profissionais de inspeção e manutenção na priorização dos equipamentos para
intervenções, acompanhamento contínuo das condições físicas e detecção das falhas
precocemente.
3.5

Conclusão
Este trabalho se propôs a analisar a cadeia de valor da indústria do petróleo,

onde foram apresentados os principais segmentos, suas características e os desafios
encontrados em cada um destes. Por operar com produtos com alto potencial de
acidentes, pode-se perceber que a manutenção dos ativos se torna extremamente
necessária para garantir a operação segura e econômica nos diferentes segmentos
da indústria, sendo que diferentes estratégias são empregadas nas diversas
atividades.
Entre as técnicas adotadas, pode-se citar as inspeções e manutenções
realizadas por ROV nos equipamentos submarinos, a manutenção preditiva, também
conhecida como manutenção baseada na condição, também muito utilizada nestes
equipamentos, assim como nos equipamentos dinâmicos das refinarias e
petroquímicas, a inspeção por Pig instrumentado que analisa as condições dos dutos
e inspeções de rotina nos tanques de armazenagem, vasos de pressão e demais
equipamentos estáticos, assim como nos navios de transporte.
Apesar de atrasado em relação às outras indústrias, o uso das tecnologias da
Indústria 4.0 inicia-se com uma perspectiva de obter resultados promissores no que
tange ao acompanhamento dos ativos, resultando em informações preciosas para os
profissionais de manutenção e inspeção.
3.6
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4 Artigo B - Estudo bibliométrico sobre definição de
criticidade de equipamentos na indústria de óleo e gás
Resumo
Os recursos de manutenção precisam ser direcionados para os equipamentos que
apresentam maior criticidade, seja por questões de segurança, custos ou produção,
em especial na indústria de óleo e gás, que lida com condições operacionais severas
e possui regime de operação contínuo. Este trabalho visa explorar publicações
relacionadas à esta indústria e que possuam estudos de criticidade de equipamentos
sob diferentes abordagens, associando estes às ferramentas de apoio de pesquisa
operacional, que contribuem para reduzir o tempo de análise e suas incertezas.
As publicações exploradas criaram métodos de classificação de criticidade sob a
ótica de diferentes abordagens, sendo que risco foi a mais frequente. Em relação as
metodologias aplicadas, alguns trabalhos utilizaram o conhecimento e experiência dos
profissionais especialistas ou dados técnicos dos equipamentos, enquanto outros
empregaram metodologias já difundidas na indústria, porém ambas as formas foram
assistidas por técnicas e ferramentas de auxílio multicritério, lógica Fuzzy ou redes
neurais artificiais.
Palavras chave: Criticidade, equipamentos, óleo e gás, manutenção, inspeção.

4.1

Introdução
O principal risco da indústria de petróleo e gás está associado a acidentes

devido a eventos inesperados, tais como grandes vazamentos, explosões, incêndio
ou falha estrutural, que tem grande potencial de danos às pessoas, instalações e ao
meio ambiente (OKOH et. al., 2016). Conjuntamente, corrosão, erosão, desgastes e
fatores relacionados ao envelhecimento deterioram as condições dos equipamentos
utilizados nos processos de separação, armazenagem e refino de petróleo e gás,
podendo resultar nestas falhas inesperadas (RATNAYAKE, 2012, p. 1).
Os principais tipos de equipamentos de processo são vasos de pressão,
permutadores de calor, fornos, caldeiras, tanques de armazenagem, assim como as
tubulações e acessórios de tubulação, utilizados para a transferência do produto entre
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equipamentos dentro da mesma unidade operacional, além dos dutos utilizados para
interligar diferentes unidades. Todos estes operam sob um regime severo, sujeito à
diversas formas de deterioração, tais como: corrosão, fadiga, desgastes mecânicos,
entre outros. A atividade de inspeção de equipamentos é a responsável por zelar pela
integridade das instalações, garantindo confiabilidade operacional, diagnosticando e
mitigando os diversos processos de deterioração (PELLICCIONE, 2012, p. 3).
As condições físicas dos equipamentos são verificadas por inspeções
periódicas, através de ensaios visuais e ensaios não destrutivos. Porém, o grande
desafio é determinar o intervalo entre estas inspeções. O American Petroleum Institute
(API) define na norma 510 (2014, p. 18), que as inspeções periódicas devem ser
programadas considerando os tipos de danos, a progressão destes danos, o histórico
operacional e as restrições legais.
A determinação de quais equipamentos são mais críticos e, portanto, devem
ser priorizados na programação das inspeções, é um processo complexo e sujeito à
subjetividade por parte dos profissionais envolvidos, pois requer uma avaliação das
diferentes

características

construtivas

e

condições

operacionais

de

cada

equipamento. Considerando que a indústria de petróleo e gás possui plantas de
grande complexidade e com um elevado número de equipamentos, a quantidade de
dados utilizados para esta classificação torna esse processo exaustivo.
Este trabalho visa realizar um estudo bibliométrico, analisando os diferentes
métodos utilizados na classificação dos equipamentos críticos na indústria de petróleo
e gás. Quando aplicados, estes métodos também propiciam uma padronização das
abordagens, sendo menos suscetíveis a avaliações subjetivas ou erros humanos.
4.2

Metodologia
A sistemática deste trabalho visou encontrar artigos que utilizam método de

classificação de equipamentos por sua criticidade, utilizando diferentes abordagens,
tais como custo, risco e confiabilidade, e que sejam baseados em metodologias de
classificação já conhecidas ou fundamentadas em diretrizes definidas pelos
profissionais especialistas. Outro requisito empregado é o uso de alguma ferramenta
de apoio na aplicação da metodologia escolhida visando sistematizar a execução e
análise dos dados.
A metodologia adotada para esta revisão bibliométrica é similar à adotada por
Albabghi e Tiware (2015), que não fica restrita apenas aos títulos, mas também
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contempla as palavras chave e o resumo das publicações. Foi utilizada como
referência a base Scopus, que é o maior banco de dados de resumos e citações da
literatura com revisão por pares.
A busca comtemplou o título, resumo e palavras chave, sendo utilizados os
seguintes termos: classification OR categorizing OR classifying OR grouping OR
ranking AND maintenance OR inspection AND "oil & gas" OR "oil and gas" OR "gas
plant" OR refinery OR "industrial plant", visando encontrar artigos que propõem algum
tipo de classificação de equipamentos pela ótica da manutenção ou inspeção, porém
restringindo a busca à indústria de petróleo e gás.
A primeira pesquisa retornou 251 documentos. Após a exclusão dos resultados
que não pertenciam às subáreas de Engenharia, Engenharia Química, Ciências da
Computação, Gestão de Negócios e Contabilidade, Ciência de decisão e Matemática,
este número foi reduzido a 187 documentos. Estes passaram por análise qualitativa
do título, do resumo e do conteúdo, quando necessário, visando encontrar apenas
trabalhos que preenchessem os requisitos de classificação de equipamentos e
utilização de metodologia na sistematização desta classificação (Figura 9).
Figura 9 - Processo de revisão da literatura

Fonte: Os Autores

Esta análise mais profunda evidenciou que muitos trabalhos abordam questões
de priorização de tarefas de manutenção, avaliação de defeitos ou identificação de
sobressalentes, enquanto outros registram apenas os resultados da aplicação de
alguma metodologia de classificação, tais como Risk Based Inspection (RBI), Failure
Mode and Effect Analysis (FMEA), Reliability-centered maintenance (RCM), entre
outras. Também foram observados trabalhos de classificação técnica de ensaios em
dutos e equipamentos, monitoramento das variáveis de produção e estudos de risco
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ou acidentes em unidades de processo, sendo todos estes trabalhos descartados
desta revisão bibliométrica.
Dentre os artigos selecionados da pesquisa inicial, foram verificados os
documentos utilizados como referência destes e os documentos que os citaram,
sendo incluídos os que apresentavam similaridade com os requisitos da pesquisa. Foi
observada também a ocorrência de duas dissertações de mestrado, que foram
substituídas por seus respectivos artigos publicados, visando utilizar apenas trabalhos
já revisados e publicados.
Foram analisados 22 artigos em relação aos objetos de estudo, abordagens,
metodologia aplicada e técnicas e ferramentas utilizadas: Seneviratne e Ratnayake
(2015); Seneviratne e Ratnayake (2015); Ratnayake (2014); Ratnayake e Markeset
(2010); Guimarães e Lapa (2004); Ratnayake (2015); Ratnayake (2015); Baran e
Trojan (2016); Helmann e Marçal (2007); Keprate e Ratnayake (2018); Arese et. al.
(2017); Hijes e Cartagena (2006); Khanlari, Mohammadi e Babak (2008); Guo et. al.
(2009); Jaderi, Ibrahim e Zahiri (2019); Jamshidi et. al. (2013); Brito e Almeida (2009);
Ratnayake (2014); Andika e Ratnayake (2018); Amaitik e Buckingham (2017);
Ratnayake (2015); Savino, Brun e Riccio, (2011). Um resumo mais completo dos
documentos consta no apêndice deste trabalho.
4.3

Discussão dos trabalhos

4.3.1 Visão geral
Os trabalhos selecionados foram publicados entre 2004 e 2019, conforme
mostra a Figura 10. Todos os anos, com exceção de 2005 e 2012, apresentam pelo
menos uma publicação e o ápice aconteceu em 2015, com cinco publicações. A
distribuição observada foi de 68% dos trabalhos publicados em periódicos, sendo o
Journal of Loss Prevention in the Process Industries o periódico com o maior número
de publicações. O restante dos trabalhos foi apresentado em congressos e
conferências. Destes foram quatro trabalhos apresentados na International
Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, em diferentes edições (Figura
11).
Os outros periódicos que apresentam 2 publicações cada um foi o International
Journal of Performability Engineering e Reliability Engineering and System Safety.
Estas principais fontes têm relação com o assunto pesquisado, pois abordam temas
de confiabilidade e segurança de processo e em áreas de petróleo e gás, o que pode
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explicar a maior frequência de resultados. As demais fontes apresentaram apenas 1
trabalho publicado cada.
Figura 10 - Número de publicações por ano

Fonte: Os Autores
Figura 11 - Número de publicações por fonte

Fonte: Os Autores

A Noruega aparece com o maior número de publicações, seguido por Brasil e
Irã, porém esse resultado se deve pelo grande número de publicações do autor
norueguês R.M. Chandima Ratnayake, que é um especialista em instalações offshore,
sendo que em 2 publicações foi com coautoria de A.M.N.D.B. Seneviratne. Os demais
autores apresentam apenas 1 publicação selecionada. Os mais influentes autores,
conforme observado na Figura 12, foram Brito e Almeida, cujo artigo foi citado 119
vezes, seguido por Lijie Guo, Jinji Gao, Jianfeng Yang, Jianxin Kang com 64 citações.
Todos os artigos do R.M. Chandima Ratnayake juntos tiveram 59 citações, o mesmo
número registrado no artigo de Guimarães e Lapa, seguido por Jamshidi, YazdaniChamzini, Yakhchali e Khaleghi com 57 citações no seu único artigo.
Em relação à área de atuação, apesar da pesquisa ter sido direcionada para
estudos na área de petróleo e gás, foram selecionados 2 trabalhos referentes às áreas
de saneamento e nuclear que continham abordagens semelhantes às das áreas de
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petróleo e gás. Estes artigos surgiram na abrangência realizada nos artigos citados
e/ou referenciados pelos artigos selecionados na primeira busca e proporcionam uma
visão mais ampla da indústria em geral. Os demais artigos se dividem conforme Figura
13.
Figura 12 - Autores mais influentes

Fonte: Os Autores
Figura 13 - Divisão por área de aplicação

Fonte: Os Autores

4.3.2 Objetos de estudo
As indústrias de processamento são aquelas nas quais materiais sofrem
transformações físicas ou químicas. Elas também podem se dedicar à armazenagem,
manuseio ou distribuição de fluidos (TELLES, 1986, p.11). São exemplos de indústrias
de processamento as unidades de produção de petróleo em terra ou marítimas,
terminais de armazenagem e distribuição, refinarias, petroquímicas, entre outras.
Estas indústrias são compostas por equipamentos enquadrados em três
grandes

grupos.

Os

equipamentos

estáticos,

também

conhecidos

como

equipamentos de caldeiraria, são os locais onde os fluidos do processo são
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armazenados ou sofrem transformações. Compõem este grupo os vasos de pressão,
tanques, esferas, torres, reatores, fornos, caldeiras, filtros e permutadores. Os
equipamentos dinâmicos, tais como bombas, compressores, turbinas, misturadores e
outras máquinas, tem como objetivo movimentar os fluidos. Por último as redes de
tubulações e seus acessórios, que são os elementos físicos de interligação entre os
demais equipamentos (TELLES, 1986, p.11).
Os dutos são outro tipo importante de objeto de estudo observado neste
trabalho. Eles que tem como função a movimentação de fluidos por longas distâncias,
fazendo a interligação da cadeia da indústria de processamento. Devido a sua grande
extensão, os dutos apresentam características de risco singulares, tais como maior
propensão à danos devido a calamidades naturais, variação de condição ao longo do
terreno e exposição a atividades de terceiros ou sabotagem. Outra característica é
sua proximidade com a sociedade em geral, muitas vezes próximos à outras
indústrias, rodovias ou até mesmo áreas residenciais (DEY, 2011, p. 5-6).
Os objetos de estudo dos trabalhos analisados se dividem conforme Figura 14,
sendo que alguns documentos se propõem a analisar apenas um tipo específico de
equipamento, outros abordam mais de um, enquanto que outros trabalhos analisam
sistemas completos, abrangendo todos os seus componentes.
Figura 14 - Frequência dos objetos analisados

Fonte: Os Autores

As tubulações foram os objetos de estudo mais tratados nos trabalhos
analisados, devido principalmente à sua importância na segurança das plantas de
processo, pois aproximadamente 35% dos acidentes são provocados por falhas em
tubulações (INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, 2009, p. 3).
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4.3.3 Abordagem
Segundo Horenbeek, Pintelon e Muchiri (2010, p. 194-195), para definir o
principal objetivo da manutenção, deve-se começar por uma lista de abordagens
conhecidas e utilizar a experiência e conhecimento especializado para escolher entre
estas. Estes autores sugerem como principais abordagens a confiabilidade,
disponibilidade, qualidade, impacto ambiental, segurança e produção.
Hijes e Cartagena (2006, p. 448) citam como critérios para determinação da
criticidade de equipamentos o efeito da falha, o risco aos operadores, a facilidade de
detecção, o custo do reparo, o impacto na produção, entre outros. Segundo Baran e
Trojan (2016, p. 3-4), as principais abordagens podem ser agrupadas em segurança
e meio ambiente, econômicas, manutenção, produção e qualidade.
As principais abordagens observadas nos trabalhos analisados foram risco,
custo, produção e confiabilidade, sendo que nove em cada dez trabalhos abordam o
risco, seja como única abordagem ou então conciliada com outras abordagens. Este
resultado se deve à complexidade da indústria de petróleo e gás e o seu grande
potencial de danos às pessoas e ao meio ambiente. Moubray (2000, p. 95) acrescenta
que equipamentos críticos para o processo sob a ótica de risco são caracterizados
por possuírem grande potencial de ameaça à vida dos colaboradores, do meio
ambiente ou da sociedade em geral.
Figura 15 - Número de observações por abordagem

Fonte: Os Autores

Em relação ao uso de mais de um tipo de abordagem, pode-se observar na
Figura 15, que dois trabalhos conciliaram todas as abordagens, outros três utilizaram
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custo, risco e produção simultaneamente e as diferentes combinações par a par
tiveram uma publicação cada.
Apenas o trabalho de Khanlari, Mohammadi e Sohrabi (2008) não utilizou a
abordagem de risco, pois este é uma publicação com mais ênfase a questões
relacionadas à produção e confiabilidade, sendo seu trabalho direcionado a plantas
industriais em geral, com foco maior em unidades fabris.
4.3.4 Metodologias
As metodologias fornecem os roteiros e seus parâmetros para avaliação de
criticidade dos objetos analisados. Cada uma se baseia em diferentes abordagens,
tais como risco, confiabilidade, custos, entre outros.
Figura 16 - Metodologias utilizadas

Fonte: Os Autores

Dentre estas metodologias de definição de criticidade, foi observado que um
dos trabalhos de Ratnayake (2014), assim como o trabalho de Jaderi, Ibrahim e Zahiri
(2019) seguiu as premissas apontadas pela metodologia de Risk-Based Maintenance
(RBM), que visa otimizar as tarefas de manutenção, analisando todos os modos de
falha, determinando uma estimativa dos riscos associados a estes modos e
assumindo a estratégia que minimize a ocorrência dos que apresentem alto risco
(KHAN e HADDARA, 2004, p. 252).
Outros seis artigos do pesquisador Ratnayake, sendo dois deles com coautoria
de Seneviratne e outro com Andika abordam uma metodologia de Risk Based
Inspection (RBI). Segundo o API (2016, p. 1), o RBI fornece orientação para
desenvolvimento de programas de inspeção de rotina em equipamentos estáticos,
tubulações e válvulas de segurança das unidades da cadeia de óleo e gás. Seu
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objetivo é gerenciar o risco geral devido ao maior esforço de inspeção dispendido nos
equipamentos com maior risco.
O artigo de Jamshidi et. al. (2013) utiliza como metodologia a Relative Risk
Score (RRS), que é uma das diversas formas de avaliação de risco utilizada para
dutos que considera a saúde e segurança da sociedade, incluindo as considerações
ambientais (MUHLBAUER, 2004).
Keprate e Ratnayake (2018) criaram um método baseado na Risk Based
Approach (RBA), que é uma metodologia tem por objetivo a identificação dos itens
críticos, segregando-os dos itens mais comuns e tratando-os de maneira diferenciada.
O método apresentado pelos autores avalia a probabilidade e consequência de falhas
em tubulações sujeitas a falhas por fadiga, considerando fatores como vibração, ciclo
de vida por fadiga, fluidos transportados e tamanhos das tubulações.
Os trabalhos de Arese et. al. (2017) e Guo et. al. (2009) são voltados
principalmente para equipamentos dinâmicos e tem como metodologia aplicada a
Reliability Centered Maintenance (RCM). Segundo Moubray (2000, p. 7), a RCM é um
“processo usado para determinar o que deve ser feito para assegurar que qualquer
ativo físico continue a fazer o que os seus usuários querem que ele faça no seu
contexto operacional”. A RCM estabelece a melhor estratégia de manutenção para
um equipamento ou sistema dentro de um contexto operacional, preservando a
segurança.
As ferramentas de análise de modos e efeitos de falhas (FMEA) e análise de
modos, efeitos e criticidade de falhas (FMECA) são técnicas estruturadas para
determinar os modos de falhas de cada um dos componentes do sistema e também
são capazes de avaliar os efeitos destes modos de falha nos demais componentes ou
no sistema como um todo (MOUBRAY, 2000, p. 53-54). Guimarães e Lapa (2004) e
Savino, Brun e Riccio (2011) utilizaram estas metodologias para auxiliar na
determinação da criticidade dos equipamentos e sistemas.
Os demais trabalhos utilizaram metodologias próprias baseadas em opiniões
de especialistas, dados técnicos, taxa de corrosão e/ou dados históricos para criar
métodos de determinação de criticidade dos equipamentos e sistemas, tais como
observado na Figura 16. A complexidade dos equipamentos, tipo de produção,
filosofia empresarial ou ramo de atuação são critérios que impactam nas atividades
de manutenção e podem ter particularidades em cada organização (CHAREONSUK,
NAGARUR, TABUCANON, 1997, p. 4). Por isso as metodologias já desenvolvidas
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não podem ser totalmente aplicadas, necessitando adaptações ou até criação de
novos métodos próprios.
4.3.5 Ferramentas e técnicas
Das ferramentas utilizadas para auxílio no desenvolvimento e aplicação das
metodologias, dezesseis dos trabalhos analisados utilizaram a lógica Fuzzy. Essa é
uma técnica que, segundo Zadeh (1975, p. 1) utiliza variáveis linguísticas para a
caracterização de fenômenos muito complexos, ou mal definidos, para serem
passíveis de descrição em termos quantitativos convencionais, ou seja, fornece uma
base para raciocínio aproximado.
Os Fuzzy Inference System (FIS) utilizam entradas de dados tradicionais (não
fuzzy) resultantes de medições ou observações e os transforma em dados fuzzy
relevantes. A próxima etapa é a ativação das regras, que são baseadas no SE-ENTÃO
e podem ser definidas por especialistas ou métodos numéricos, e que tem como
objetivo obter as consequências em relação aos antecedentes (dados). Simplificando,
a inferência trata os dados de entrada baseada nas regras definidas e utilizando
operações fuzzy. A defuzzificação é a etapa onde é realizada a interpretação da
informação gerada, fornecendo saídas precisas e possíveis de serem utilizadas
(TANSCHEIT, 200-).
Em relação à lógica Fuzzy, os trabalhos de Ratnayake (2014 e 2015) utilizaram
os preceitos da norma de RBI, porém com esta abordagem para assumir valores
intermediários nas escalas em relação aos prescritos na norma, visando reduzir as
lacunas entre os níveis de classificação dos equipamentos e tubulações. Jaderi,
Ibrahim e Zahiri (2019) classificaram os equipamentos pela metodologia RBM
tradicional e RBM com abordagem Fuzzy, o que permitiu comparar os resultados e
verificar que a utilização desta abordagem torna o estudo de risco mais rigoroso.
Jamshidi et. al. (2013) criaram um método para aplicação da metodologia RRS
a partir de um FIS de dois níveis e oito critérios. Eles compararam os resultados de
cinco trechos de dutos com a abordagem tradicional e obtiveram uma maior precisão
nos resultados utilizando a abordagem fuzzy.
Amaitik e Buckingham (2017) compararam as abordagens Fuzzy e não Fuzzy
na predição de condições de tubulações baseados em critérios de construção e de
operação. Neste trabalho também foi aplicado o Analytic Hierarchy Process (AHP)
para determinar quais critérios deveriam ter um peso maior no sistema. De acordo
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com Saaty e Vargas (2012, p. 23), o AHP é uma das metodologias de auxílio
multicritério à decisão e fornece a matemática objetiva para processar as preferências
subjetivas na tomada de decisão.
Para determinar o número de pontos de inspeção de tubulações, Ratnayake e
Markeset (2010) também utilizam o AHP para identificar os pontos mais críticos para
realizar inspeções visuais rigorosas, baseados na criticidade, dados históricos e
pontos de interesse, visando reduzir o risco de vazamentos. O AHP auxilia na
estruturação da complexidade, medição e síntese de rankings (BUSHMAN E RAI,
2004, p. 15). Uma das limitações deste trabalho é que não apresenta um exemplo
prático da aplicação do método.
Hijes e Cartagena (2006) propuseram um método de classificação baseado
também no AHP, considerando critérios de custos, riscos e produção para determinar
a melhor estratégia de manutenção para cada item analisado, baseado no seu índice
de criticidade.
Outro método de análise multicritério utilizado foi o Electre I, que segundo
Govindan e Jepsen (2016, p. 2) é aplicável quando o objetivo é selecionar o menor
conjunto de melhores alternativas, ou seja, escolha da melhor ou das melhores
destas. Hellman e Marçal (2007) aplicaram esta metodologia com ênfase em risco e
produção, na escolha do equipamento mais crítico para o processo, dentre alguns préselecionados, para proporcionar auxílio aos gestores de manutenção.
Brito e Almeida (2008) utilizaram o método Multi Attribute Utility Theory (MAUT),
que é também um método de análise multicritério, para propor uma hierarquização de
risco dos trechos do gasoduto analisado considerando simultaneamente as
consequências de um acidente relacionado às pessoas, meio ambiente e financeiro.
A análise foi realizada através de uma função multiobjectivo, para estabelecer a ordem
de prioridade para aplicação dos recursos de prevenção, supervisão e manutenção.
Segundo os autores, o MAUT foi utilizado para agregar várias dimensões de
consequências e incorporar as preferências e o costumes dos decisores em casos de
incerteza dentro de uma mensuração clara e matematicamente baseada no risco.
Andika e Ratnayake (2018) utilizaram as ANN para propor um método de
triagem de equipamentos por risco, baseado nos seus dados técnicos e na norma de
RBI. Este trabalho utilizou dados históricos de aplicação do RBI para estimar a
classificação de outros equipamentos, sem a análise qualitativa dos profissionais, que
são suscetíveis à erros humanos e preconceitos. Foi observado que o modelo
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apresentou uma performance de até 90% de acurácia e que é capaz de proporcionar
resultados instantâneos.
As Artificial Neural Networks (ANN) são modelos computacionais que podem
ser definidos como uma combinação maciçamente paralela de unidade de
processamento simples com capacidade de adquirir conhecimento do ambiente, que
através de um processo de aprendizagem, é capaz de armazenar o conhecimento em
suas conexões (HAYKIN apud GURESEN e KAYAKITLU, 2011, p. 426-427).
O trabalho de Guo et. al. (2009) utiliza as ANN para criar um método de seleção
da melhor estratégia de manutenção para os equipamentos analisados, seguindo
premissas da MCC para avaliação de criticidade e utilizando os modos de falha do
FMEA. Baseado no conhecimento e na experiência dos especialistas, o método
apurou a influência das consequências dos modos de falha pelo AHP, através de
comparações par a par, e utilizou a lógica Fuzzy para determinar o grau de impacto
dos fatores de influência na avaliação. Segundo os autores, as funções de pertinência
da lógica Fuzzy apresentam resultados mais justos que nos outros métodos.
Figura 17 - Técnicas empregadas

Fonte: Os Autores

Dentre os trabalhos estudados, apenas a publicação de Baran e Trojan (2016)
não fez uso de nenhuma ferramenta de auxílio, pois os autores apenas apresentam
alguns métodos de classificação de criticidade sem apresentar aplicação prática.
Outros trabalhos utilizam técnicas combinadas, como as publicações de Guo et. al.
(2009), que fizeram uso de lógica Fuzzy e AHP para roborar seu método baseado em
ANN e Amaitik e Buckingham (2017) que determinaram os pesos dos critérios do FIS
elaborado empregando o AHP.
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A Figura 17 sintetiza as diversas técnicas empregadas, onde 2 trabalhos
fizeram uso de mais de uma técnica combinadas, um deles empregou a lógica Fuzzy
com o AHP e o outro também utilizou estas duas técnicas associadas com ANN. Os
demais trabalhos aplicaram apenas 1 técnica, sendo 14 deles a lógica Fuzzy, outros
2 o AHP e ANN, MAUT, Electre I com 1 ocorrência cada.
4.4

Considerações finais
A avaliação e identificação dos equipamentos críticos para o processo

possibilita aos gestores de manutenção e inspeção um direcionamento mais efetivo
dos recursos, proporcionando um aumento da confiabilidade e da segurança
operacional. Existem abordagens que orientam estes estudos, porém devido à
complexidade das indústrias relacionadas à cadeia de óleo e gás, análises
individualizadas dos equipamentos são processos demorados e sujeitos à
preconceitos ou erros humanos.
Perante a estes desafios, a utilização de ferramentas de apoio de pesquisa
operacional promove condições mais atrativas para a aplicação de alguma
metodologia de análise. Métodos de análise multicritério, por exemplo, conseguem
estruturar os processos decisórios, baseando-se nas opiniões e experiência dos
especialistas, reduzindo as variações durante o processo de análise. A lógica Fuzzy
proporciona a captura de dados vagos e sua conversão em dados numéricos, que
quando complementados com os FIS, podem traduzir estes dados imprecisos em
saídas apropriadas, baseadas nas regras pré-definidas. Os modelos computacionais
do tipo ANN também foram utilizadas com esse objetivo, proporcionando
classificações instantâneas baseadas em dados já analisados.
Nos trabalhos analisados, a ferramenta mais utilizada foi o FIS. Na publicação
de Seneviratne e Ratnayake (2015), o FIS proporcionou a consideração de
mecanismos de danos, do tipo corrosão e erosão, em equipamentos estáticos, com o
objetivo de identificar quais eram os mais críticos para o processo.
Ratnayake (2015) utilizou outro FIS, baseado na degradação e nos dados
técnicos dos equipamentos estáticos, para auxílio na criação de um plano de
inspeção. Este trabalho, contudo, se limitou a avaliação por perda de espessura, não
considerando outros modos de falha.
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Arese et. al. (2018) apresentaram um método de criação de ranking utilizando
um FIS de dois níveis, agrupando doze subcritérios em quatro dimensões, que se
tornaram os inputs para o próximo nível de FIS, quando é finalmente gerado o índice
de criticidade do equipamento analisado.
Jamshidi et. al. (2013) utilizaram os critérios da abordagem de risco RRS de
dutos para criar uma classificação com lógica Fuzzy e dois níveis de FIS. Pôde-se
perceber que os FIS foram mais aplicados quando o conjunto de dados a ser tratado
era maior e/ou os autores seguiam orientações de metodologias de classificação já
conhecidas.
As técnicas multicritério, que aparecem como a segunda ferramenta mais
empregada, estão relacionadas principalmente aos trabalhos onde as metodologias
aplicadas são baseadas nas opiniões dos profissionais especialistas, justamente por
proporcionarem essa estruturação do processo decisório. Hijes e Cartagena (2006)
utilizaram o AHP para criar um índice de classificação que determinou a estratégia de
manutenção adotada. Helmann e Marçal (2007) apresentaram um método de escolha
do equipamento mais crítico utilizando o Electre I, sem mostrar uma classificação para
os equipamentos, Brito e Almeida (2009) utilizaram o MAUT para classificar seções
de dutos, baseados em dados históricos da indústria e da própria empresa analisada.
O AHP também foi utilizado como ferramenta auxiliar por Amaitik e Buckingham (2017)
na determinação do peso dos critérios do FIS criado para prever as condições das
tubulações analisadas. Outro aspecto interessante observado pelos autores foi que a
utilização de variáveis Fuzzy obteve um resultado superior ao mesmo método aplicado
com variáveis não Fuzzy.
O trabalho de Guo et. al. (2009) utilizou números Fuzzy para mensurar os
critérios, e o AHP para atribuir seus pesos, que foram aplicados na ANN, criada para
seleção da estratégia de manutenção de cada equipamento. Uma das limitações
deste artigo foi que o índice gerado de cada equipamento é aplicado em uma tabela
de classificação, porém não se determina como a mesma foi criada. Outra aplicação
de ANN foi no trabalho de Andika e Ratnayake (2018), que utilizou um banco de dados
de RBI já realizado para criar um método de triagem por classificação de risco.
Percebe-se que as ANN propiciam uma resposta rápida quando possuem os dados
para análise disponíveis e um resultado já analisado anteriormente.
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4.5

Conclusão
A identificação dos equipamentos mais críticos para o processo propicia à

gestão gerir melhor os recursos, priorizando os que apresentam alto grau de
importância. O objetivo deste artigo foi analisar publicações que apresentam técnicas
de classificação de equipamentos na indústria de óleo e gás, baseadas em
abordagens normativas ou definidas pelos profissionais especialistas e que
apresentem ferramentas de auxilio nesta classificação.
Neste trabalho foi possível observar que estas ferramentas, tais como FIS,
métodos multicritério e ANN, puderam ser aplicadas considerando diferentes
abordagens e metodologias e propiciaram aos pesquisadores meios de obter
classificações de criticidade apuradas e com menor esforço, fornecendo subsídios
para o melhor gerenciamento dos ativos de manutenção e inspeção.
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International conference on
ocean, offshore and arctic
Engineering

Noruega

Equipamentos
Inspeção Baseada em
estáticos e
Risco
Tubulações

Abordagem

Inspection Interval Estimation: A
Fuzzy Logic Based RBI Analysis
Approach

Proporcionar definição de
intervalos de inspeção
intermediários em relação
aos da norma. Eliminar os
GAPs entre as categorias

Inglês

R.M. C.
RATNAYAKE

2014

2

Congresso

International Conference on
Advances in Production
Management Systems

Noruega

Maintaining technical integrity of
petroleum flowlines on offshore
installations: a decision support
system for inspection planning

Propõe um método de
otimização do número de
pontos de inspeções de
tubulações

Inglês

R.M. C.
RATNAYAKE; T.
MARKESET

2010

18

Congresso

International conference on
ocean, offshore and arctic
Engineering

Noruega

Tubulações

Experiência dos
profissionais e dados
técnicos

AHP

Risco

Classificação baseada na criticidade,
dados históricos e pontos de
interesse

Effects analysis fuzzy inference
system in nuclear problems using
approximate reasoning

Apresentou uma
comparação de ranking por
FMEA e por Fuzzy-FMEA,
comparando os resultados

Inglês

A. C.F.
GUIMARÃES; C.
M. F. LAPA

2004

59

Periódico

Annals of Nuclear Energy

Brasil

Sistema em geral

FMEA

Fuzzy

Risco

Aplicação de classificação RPN
utilizando lógica Fuzzy

Risk based integrity assessment
and control of ageing subsea
pipelines: an expert system based
approach

Determinar o intervalo de
inspeção e prever
integridade futura

Inglês

R.M. C.
RATNAYAKE

2015

1

Congresso

International conference on
ocean, offshore and arctic
Engineering

Noruega

Dutos

Inspeção Baseada em
Risco

Fuzzy

Risco

aplicação de classificação por
POFxCOF baseado na RBI

Mechanization of static
mechanical systems inspection
planning process: The state of the
art

Revisão da literatura para
criação de plano de
inspeção. Determina os
passos para criação de um
plano de inspeção.

Inglês

R.M. C.
RATNAYAKE

2015

5

Periódico

Journal of Quality in
Maintenance Engineering

Noruega

Equipamentos Dados técnicos e vida
estáticos
remanescente

Fuzzy

Risco

Aplicação de FIS baseado nas
condições físicas (degradação) e
dados técnicos para determinar o
intervalo de inspeção

A review and comparative analysis
of the techniques to determine
criticality of systems and
equipment in industrial plants

apresentar as principais
ferramentas e métodos
aplicados em análise de
criticidade de sistemas
industriais

Português

L. R. BARAN;
F.TROJAN

2016

0

Periódico

Revista Espacios

Brasil

Sistema em geral

Várias

MÉTODO MULTICRITÉRIO DE
APOIO À DECISÃO NA GESTÃO DA
Determinar os equipamentos
MANUTENÇÃO: APLICAÇÃO DO
K. S. HELMANN; R.
críticos para o processo por Português
MÉTODO ELECTRE I NA SELEÇÃO
F. M. MARÇAL
meio de método multicritério
DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS
PARA PROCESSO

2007

0

Periódico

Revista Gestão Industrial

Brasil

Equipamentos
dinâmicos

Estabelecido pelo
decisor

ELECTRE
I

Produção e
risco

Apresenta um método em apenas 6
equipamentos para determinar o
mais crítico, não apresenta um
ranking

Metodologia para
Risk-based Approach for Fatigue determinar o risco por fadiga
Integrity Assessment of Offshore das tubulações que operam
Piping in the Arctic Environment
por baixa temperatura na
região do Ártico

Selection of Critical Process
Equipment Using Fuzzy Logic

propor um método para
definição da criticidade de
equipamentos de processo
utilizando a lógica fuzzy

Seleção de estratégia de
Maintenance strategy based on a
manutenção de acordo com
multicriterion classification of
a classificação do
equipments
equipamento

Risco,
Nenhum confiabilidade,
a
custos e
produção

Só aborda os métodos de
classificação de criticidade

Pontos Fracos

Área

Óleo e
gás

Praticamente a mesma
aplicação do artigo
anterior, porém com
abordagem em
tubulações e
equipamentos
Assume valores
intermediários em relação à
matriz de COFxPOF da RBI
(DNV)

Óleo e
gás

Óleo e
gás

Não apresenta o
exemplo, apenas cita
como foi feito.

Óleo e
gás

Limitação do número de
variáveis linguísticas criou
um ranking com menos Nuclear
divisões que no FMEA
original

O trabalho propõe uma
classificação de risco,
porém não determina o
intervalo de inspeção

Óleo e
gás

Elenca as metodologias
criadas ao longo do tempo
Só analisa por perda de
para manutenção, tais como
espessura
manutenção preventiva, MCC,
RBI etc.

Óleo e
gás

Lista as diferentes abordagens
Plantas
Não apresenta método
para determinação da
industriais
de classificação
criticidade
em geral

Plantas
Não propõe classificação industriais
em geral

Inglês

A. KEPRATE; R.M.
C. RATNAYAKE

2018

0

Congresso

International conference on
ocean, offshore and arctic
Engineering

Noruega

Tubulações

Risk based approach

Fuzzy

Risco

COFxPOF por fadiga (POF é
determinado por FIS por outros
fatores)

2 níveis de FIS

Português

M.C. ARESE; S.L.B.
FRANÇA; G.B.A.
LIMA; L. GAVIÃO

2017

0

Periódico

IEEE LATIN AMERICA
TRANSACTIONS

Brasil

Equipamentos
dinâmicos

MCC

Fuzzy

Risco,
confiabilidade,
custos e
produção

Apenas apresenta o método de
criação do ranking, exemplificando
com 1 equipamento

2 níveis de FIS, agrupando os
subcritérios em 4 critérios,
com posterior aplicação de Fis
para indice de criticidade

Inglês

F. C. G. de L.
HIJES; J. J. R.
CARTAGENA

2006

52

Periódico

Reliability Engineering and
System Safety

Espanha

Equipamentos
dinâmicos

Experiência dos
profissionais, dados
históricos,
disponibilidade de
recursos e dados
técnicos

AHP

Custo, risco,
produção

Cria um índice de classificação de 0100 para cada equipamento, de
acordo com o índice classifica a
estratégia de manutenção

Não propõe classificação

Óleo e
gás

Óleo e
gás

Petroquí
mica

Prioritizing equipments for
preventive maintenance (PM)
activities using fuzzy rules

Propor um método de
priorização de equipamentos
para manutenção preventiva

Inglês

A. KHANLARI; K.
MOHAMMADI; B.
SOHRABI

2008

37

Periódico

Computers & Industrial
Engineering

Irã

Não citou

Experiência dos
profissionais, dados
históricos,
disponibilidade de
recursos e dados
técnicos

Fuzzy

Confiabilidade
e produção

Apresenta um método em
equipamentos generalizados com
objetivo de apresentar as técnicas
envolvidadas

Mudando os critérios, o
método pode ser aplicado em
qualquer abordagem

Criticality evaluation of
petrochemical equipment based
on fuzzy comprehensive
evaluation and a BP neural
network

Seleção de estratégia de
manutenção de acordo com
a classificação do
equipamento

Inglês

L. Guo; J. Gao; J.
Yang; J. Kang

2009

64

Periódico

Journal of Loss Prevention in
the Process Industries

China

Equipamentos
dinâmicos

MCC

ANN

Custo, risco,
produção

Utiliza modos de falha do FMEA para
determinar os valores dos
equipamentos em cada critério

Utiliza Fuzzy na hora de
mensurar os critérios e AHP
para dar peso

O índice encontrado é
aplicado numa tabela de
classificação, porém esta Petroquí
tabela não tem
mica
informação de onde foi
criada

Criticality analysis of
petrochemical assets using risk
based maintenance and the fuzzy
inference system

classificação dos
equipamentos por índice de
risco por equipe
multidisciplinar

Inglês

F. JADERI; Z.Z.
IBRAHIM; M.R.
ZAHIRI

2019

0

Periódico

Process Safety and
Environmental Protection

Irã

Equipamentos
estáticos,
dinâmicos e
tubulações

RBM

Fuzzy

Produção,
custo e risco

Utiliza a metodologia RBM porém
com abordagem Fuzzy para
determinação de criticidade

Comparou o resultado do
RBM tradicional com o Fuzzy
para verificar as diferenças

O trabalho é mais
relacionado à estudo de
risco da planta de
processo

Developing a new fuzzy inference
Apresentar metodo de
system for pipeline risk
aplicação de Relative Risk
assessment
Score (RRS) com lógica Fuzzy

Inglês

A. JAMSHIDI; A.
YAZDANICHAMZINI; S. H.
YAKHCHALI; S.
KHALEGHI

2013

57

Periódico

Journal of Loss Prevention in
the Process Industries

Irã

Dutos

relative risk score

Fuzzy

Risco

Inglês

A. J. BRITO; A.T.
de ALMEIDA

2009

119

Periódico

Reliability Engineering and
System Safety

Brasil

Dutos

Experiência
profissional, dados
históricos da
empresa e dados
históricos da
indústria como um
todo

MAUT

Risco e custo

Application of a fuzzy inference
system for functional failure risk Método fuzzy para aplicação
rank estimation: RBM of rotating
da norma de RBM
equipment and instrumentation

Inglês

R.M. C.
RATNAYAKE

2014

26

Periódico

Journal of Loss Prevention in
the Process Industries

Noruega

Equipamentos
dinâmicos

RBM

Fuzzy

Artificial Neural Network Model
for Risk-Based Inspection
Screening Assessment of Oil and
Gas Production System

Criação de Redes neurais
para triagem de
equipamentos por risco

Inglês

R. ANDIKA; R.M.C.
RATNAYAKE

2018

0

Congresso

Proceedings of International
Ocean and Polar Engineering
Conference

Noruega

Equipamentos
Inspeção Baseada em
estáticos e
Risco
Tubulações

Developing a Hierarchical Fuzzy
Rule-based Model with Weighted
Linguistic Rules: A Case Study of
Water Pipes Condition Prediction

Apresentar um modelo de
previsão de condição das
tubulações

Inglês

N. M. AMAITIK;
C.D.
BUCKINGHAM

2017

0

Congresso

Proceedings of Computing
Conference

Reino
Unido

Estimation of Maximum In-Service
Inspection Intervals Based on Risk:
A Fuzzy Logic Based Approach

Proporcionar definição de
intervalos de inspeção
intermediários em relação
aos da norma. Eliminar os
GAPs entre as categorias

Inglês

R.M. C.
RATNAYAKE

2015

3

Periódico

International Journal of
Performability Engineering

Noruega

Integrated system for
maintenance and safety
management through FMECA
principles and fuzzy inference
engine

Aplicação de FMECA com
abordagem de criticidade em
desempenho de produção e
outra em segurança

Inglês

M.M. SAVINO; A.
BRUN; C. RICCIO

2011

28

Periódico

European Journal of Industrial
Engineering

Itália

Multi-attribute risk assessment for
risk ranking of natural gas pipelines

Método de hierarquização
dos trechos de dutos
baseado nos riscos às
pessoas, meio ambiente e
financeiro

Plantas
industriais
em geral

Petroquí
mica

Utiliza metodologia de classificação
2 níveis de FIS, agrupando os 8
de risco, que já atribui os critérios,
subcritérios em 2 critérios
com lógica fuzzy

Óleo e
gás

Classificação das seções do duto por
3 vertentes

Óleo e
gás

Risco

Reduz as incertezas na
Aplicação dos preceitos da norma de
priorização dos equipamentos
RBM com lógica Fuzzy
dado à avaliações pessoais

Óleo e
gás

ANN

Risco

Triagem de equipamentos por dados
técnicos

Apresenta resultado de
acurácia do modelo

Óleo e
gás

Fuzzy

Risco

Classifica as tubulações por 3
variáveis e compara o resultado com
a opinião dos especialistas

Compara o mesmo modelo
utilizando valores fuzzy e
crisp. Utiliza AHP para
determinar o peso dos
critérios

Saneame
nto

Equipamentos
Inspeção Baseada em
estáticos e
Risco
Tubulações

Fuzzy

Risco

Aplicação de classificação similar à
norma de RBI

Assume valores
intermediários em relação à
matriz de COFxPOF da RBI
(DNV)

Equipamentos
dinâmicos

Fuzzy

Risco e
confiabilidade

Aplicação de FMECA com abordagem
em segurança das pessoas para
criação de índice de criticidade de
partes de equipamento

Tubulações

Dados técnicos

FMECA e OSHAS
18001

Mesma abordagem do
artigo do congresso

Óleo e
gás

Plantas
industriais
em geral
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5 Artigo C - Avaliação de criticidade e definição de
intervalos de inspeção de dispositivos de alívio de
pressão utilizando o AHP ratings
Resumo
Uma válvula de alívio de pressão e segurança protege os equipamentos de
processo e tubulações quanto à sobre pressões, garantindo que estes não operem
em pressões superiores às estabelecidas em projeto, visando a segurança
operacional.

Este trabalho apresenta a aplicação da metodologia AHP na

identificação dos fatores operacionais e de projeto que mais impactam no
funcionamento das válvulas de alívio de pressão e segurança, juntamente com a
abordagem AHP ratings que possibilitou a análise de um número de válvulas maior
do que seria possível utilizando o AHP tradicional. Este método proposto gera um
índice para cada válvula analisada baseada na sua importância operacional e serve
de embasamento para o plano de manutenção preventiva da unidade. Através deste
índice, as válvulas foram classificadas em três grupos, cujos intervalos de inspeção
foram fixados devido a sua criticidade. Estes intervalos atribuídos têm um potencial
de redução de custos, uma vez que cada válvula terá um prazo de inspeção
apropriado, de acordo com sua complexidade e importância, aumentando a
confiabilidade e segurança da planta de processo.
Palavras chave: AHP ratings, válvula de alívio de pressão e segurança, plano de
manutenção.

5.1

Introdução
O setor de inspeção de equipamentos estáticos é responsável pela integridade

dos vasos de pressão, caldeiras, tubulações e demais equipamentos que fazem parte
do ativo de processamento de gás natural. Dentre os equipamentos controlados,
existem os dispositivos de alívio de pressão (Pressure Relief Device - PRD), que são
considerados como a última barreira de proteção do processo contra sobre pressões,
atuando quando ocorre alguma falha no controle destes processos.
O American Petroleum Institute (API) define na norma API 576 (2017, p. 5) que
os PRD protegem as pessoas e as instalações, abrindo em pressões predeterminadas
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e prevenindo as consequências de pressões excessivas em sistemas de processos e
vasos de armazenagem. Ainda segundo o API, os principais exemplos destes
dispositivos são as válvulas de alívio de pressão com mola direta, válvulas de alívio
de pressão operadas por piloto, discos de ruptura, dispositivos de pino de flambagem
e dispositivos carregados de peso.
A Norma Regulamentadora do Trabalho NR-13, do Ministério do Trabalho e
Emprego, que aborda os requisitos de caldeiras, vasos de pressão e tubulações
industriais, determina que todo equipamento enquadrado na mesma deve possuir um
PRD para proteger contra sobre pressões.
Dentre os tipos de dispositivos de alívio de pressão, os mais comuns são as
válvulas de alívio de pressão (Pressure Safety Valves - PSV). As PSV atuam quando
a pressão do sistema onde estão instaladas atinge a pressão de ajuste da válvula (set
pressure), vencendo assim a força exercida pela mola e separando o disco do bocal
de vedação. Após a despressurização parcial, para redução da pressão excessiva, a
mola força o fechamento da válvula, interrompendo o fluxo (IBP, 2002, p. 5).
A norma API 510 (2014, p.39) determina que os dispositivos de alívio de
pressão devem ser inspecionados e calibrados em intervalos frequentes o suficiente
para garantir o funcionamento de maneira confiável nas suas condições operacionais.
Também determina que o intervalo máximo de inspeção e calibração sugerido para
estes dispositivos é de cinco anos, para serviços em processos típicos, e dez anos,
para serviços em processos limpos e não corrosivos.
Segundo a PETROBRAS (2016, p. 6), as válvulas de alívio de pressão e
segurança devem possuir um plano de inspeção e calibração preventiva considerando
os seguintes fatores: histórico da válvula, condições operacionais, condições de
projeto, mecanismos de danos dos componentes e a consequência da falha do
equipamento protegido. A definição dos intervalos de inspeção e calibração deste
plano é norteada por normas e procedimentos internos e pelas normas API. O
intervalo máximo de inspeção, contudo, é definido pela norma NR-13, baseado na
criticidade do equipamento protegido pela válvula.
Apesar de limitar os intervalos máximos de inspeção, a norma API 576 (2017,
p. 59) salienta que os registros históricos, que refletem os resultados das inspeções e
calibrações periódicas dos dispositivos de alívio de pressão, bem como a experiência
operacional, são guias valiosos para o estabelecimento de uma frequência de
inspeção segura e econômica. Portanto o processo de definição dos intervalos de
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inspeção é composto por uma completa análise dos dados de projeto do equipamento
protegido, das condições operacionais e suas variáveis e das características técnicas
da válvula.
Cabe ressaltar que as válvulas de segurança são inspecionadas e calibradas
de acordo com o plano de manutenção preventiva, definido pelo Profissional
Habilitado (PH), baseado na sua experiência profissional e no histórico dos
equipamentos. Entretanto, a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN),
onde foi realizado o estudo, apresenta intervalos de inspeção e calibração
consideravelmente menores que os prazos máximos definidos pela NR-13, o que
acarreta em um custo adicional em manutenção e compromete a disponibilidade de
alguns equipamentos, devido às paradas programadas para manutenção.
Assim, neste contexto, surge o desafio de definir prazos adequados para
inspeção e calibração destes dispositivos, estabelecendo quais válvulas de segurança
e alívio de pressão devem ser priorizadas nas manutenções preventivas e quais são
consideradas menos críticas para o processo ou que estão menos sujeitas às falhas
operacionais.
5.2

Sustentação teórica
As válvulas de alívio e segurança estão expostas à diferentes condições

operacionais, umas com pressão de operação muito próxima à sua pressão de ajuste,
outras com fluidos mais agressivos aos seus internos, algumas expostas à vibração,
entre outros (API 576, 2017). Um desafio encontrado é saber quais destas condições,
ou a possibilidade de uma combinação destas, são mais impactantes na
operacionalidade dos dispositivos e quais são menos relevantes. Este desafio também
se aplica para enumerar quais válvulas irão comprometer mais a produção, gerar uma
maior perda econômica, aumentar o risco de acidentes, em caso de falha do
dispositivo, ou para definir quais são mais complexas para serem disponibilizadas
para manutenção.
Selecionar e classificar os principais fatores que influenciam no funcionamento
dos dispositivos de segurança são tarefas complexas e que dependem muito da
experiência e do conhecimento técnico do profissional. Uma das técnicas que pode
ser aplicada para auxílio da seleção e classificação destes fatores é o Analytic
Hierarchy Process (AHP), criado por Thomas L. Saaty. Desenvolvido para suprir a
demanda por um método de fácil compreensão e implementação, o AHP foi criado
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para assistir na tomada de decisões complexas (BUSHMAN e RAI, 2014, p. 15), e
pode ser utilizado para propor uma estimativa de valor para fatores de influência.
Saaty e Vargas (2012, p.1) definem que o método AHP é uma abordagem
básica para a tomada de decisões e é projetado para lidar com o racional e o intuitivo,
objetivando selecionar a melhor alternativa entre as avaliadas, considerando os
diversos critérios. Ainda segundo eles, o tomador de decisão realiza comparações
simples entre os pares que são utilizados para desenvolver prioridades e classificar
as alternativas.
O Analytic Hierarchy Process (AHP) fornece a matemática objetiva para
processar as preferências inescapavelmente subjetivas e pessoais de um
indivíduo ou grupo na tomada de decisão. Com o AHP e sua generalização,
o Analytic Network Process (ANP), primeiro constrói hierarquias ou redes de
feedback, em seguida, faz julgamentos ou realiza medições em pares de
elementos em relação a um elemento de controle para derivar escalas de
razão que são então sintetizadas em toda a estrutura para selecione a melhor
alternativa. (SAATY; VARGAS, 2012, p. 23, tradução nossa).

Segundo Bushman e Rai (2004, p. 15), o AHP auxilia na estruturação da
complexidade, medição e síntese de rankings. Estas características o tornam
adequado à uma ampla gama de utilizações e é considerado uma metodologia sólida,
porém de fácil implementação e entendimento, sendo amplamente utilizada e aceita.
Ainda segundo os autores, o AHP fornece um meio de decompor um problema
complexo em subproblemas mais simples, avaliados subjetivamente. Estas
avaliações são convertidas em valores numéricos e processadas para classificar cada
alternativa em uma escala numérica.
Figura 18 - Estrutura do AHP

Fonte: Adaptado de Bushman e Rai (2004).

O método AHP possui etapas distintas na sua aplicação. A primeira consiste
em decompor o problema ou decisão em objetivo, nas alternativas possíveis de serem
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escolhidas e nos critérios e subcritérios relevantes para a avaliação destas
alternativas (Figura 18).
A próxima etapa é a ordenação dos elementos da estrutura para cada nível,
através da criação de uma matriz de julgamentos. Cada elemento superior é utilizado
para a comparação dos elementos imediatamente abaixo. Neste processo de
comparação paritária é utilizada a tabela fundamental de Saaty, que visa a
padronização dos julgamentos, de acordo com a dominância de um elemento sobre o
outro (Tabela 1).
Tabela 1 - Tabela fundamental de Saaty.

Fonte: Adaptado de Saaty e Vargas (2012)

Para identificar o peso de cada critério, o vetor de prioridades w pode ser
definido de diferentes formas baseado na matriz 𝐴 .A Uma maneira simples é a
média aritmética dos valores de cada linha da matriz normalizada. Uma formulação
do tipo Aw=nw, conforme demonstrado na Figura 19, implica que o n é o autovalor e
w é o autovetor de 𝐴 (BRUNELLI, 2015, p. 18).
Figura 19 - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades

Fonte: Brunelli (2015)

Após isso, o próximo passo é calcular a razão de consistência (RC), que é a
razão do índice de consistência calculado IC pelo índice de consistência tabelado (IR)
(SAATY, 2012, p. 7-9). Segundo Bhushan e Rai (2004, p. 17) as avaliações do AHP
são subjetivas, por isto o método tolera certa inconsistência. Ainda segundo eles, este
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índice de inconsistência pode ser calculado por 𝐼𝐶 =

e comparado com o IR,

que é um número tabelado (Tabela 2), através da expressão 𝑅𝐶 = 𝐼𝐶 𝐼𝑅 . Saaty e
Vargas (2012, p. 10) sugerem que um índice menor que 0,1 é considerado adequado
e os valores estão próximos à realidade.
Tabela 2 - Valores de IR para matrizes quadradas de ordem n

Fonte: Saaty e Vargas (2012)

A última etapa do método é a classificação de cada alternativa, através da
multiplicação das prioridades relativas de cada subcritério (que já considera seus
pesos e os valores da matriz de julgamentos) com as prioridades de cada critério,
criando a matriz de prioridades compostas (BHUSHAM e RAI, 2004, p. 17).
Quando o número de alternativas é elevado, o AHP tradicional se torna inviável
de ser aplicado devido ao grande número de comparações par a par entre as mesmas.
Neste caso, Saaty (2008, p. 90) apresenta um método de priorização das alternativas,
conhecido como método absoluto ou AHP ratings, que estabelece escalas dentro de
cada critério e prioriza seus patamares. Através de comparações par a par, o AHP
Ratings fornece o índice de cada um destes patamares, e cada alternativa recebe uma
pontuação, selecionando o nível de intensidade da escala apropriada para cada
critério.
Figura 20 – Estrutura do AHP com Ratings

Adaptado de da Silva, Delderrain e Pantoja (2010)

No AHP ratings são utilizados os valores idealizados das prioridades, que são
obtidos dividindo-se cada valor recebido nas matrizes de comparações pelo maior
valor encontrado de cada matriz (Figura 20). Estes valores idealizados garantem que
as escalas não assumam valores pequenos simplesmente pelo fato de possuírem
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muitos patamares. Na abordagem AHP tradicional, as alternativas são comparadas
par a par e se tornam dependentes, logo a inclusão ou exclusão de alternativas altera
o ranking final destas. Na abordagem ratings, o ranking não deve mudar jamais, visto
que as alternativas são analisadas independentemente uma das outras (SAATY,
2006, p. 559-561).
A metodologia AHP é largamente utilizada principalmente pela sua facilidade
de entendimento e aplicação. Entre os artigos pesquisados na indústria de petróleo,
Tang et. al. (2017) utilizaram a metodologia AHP para a determinação dos itens mais
significantes na abordagem de manutenção centrada na confiabilidade. Os autores
calcularam o peso dos nove fatores relevantes e, com o AHP, construíram um exemplo
de aplicação que permitiu identificar qual dos principais componentes do sistema de
bombeio de perfuração são mais críticos, baseado na opinião de cinco especialistas
da área.
Dey (2001) fez uso do AHP para identificar os principais fatores de dano em
cada segmento do oleoduto analisado, através da opinião de trinta profissionais. A
partir dessa classificação foi possível determinar a estratégia de manutenção e
inspeção utilizada em cada segmento. Assim, as técnicas de identificação de
descontinuidades serão mais eficientes, pois serão aplicadas baseando-se nos
mecanismos de danos esperados no trecho específico, reduzindo custos e tempo de
inspeção.
Da Silva, Beldderain e Pantoja (2010) apresentam um exemplo da abordagem
AHP com ratings na indústria aeronáutica utilizado na priorização de projetos. Essa
abordagem foi utilizada devido ao grande número de projetos existentes, reduzindo
assim o número de comparações necessárias e propiciando a inclusão ou exclusão
de alternativas sem alterar a classificação destas.
A partir do exposto, verifica-se que a utilização da metodologia AHP pode
identificar e classificar os fatores que mais contribuem na operação das válvulas de
alívio e segurança, complementada pela abordagem AHP ratings que será utilizada
para indexar cada uma das válvulas.
5.3

Causas de deterioração e avarias
O método desta pesquisa visa levantar quais variáveis operacionais e

características construtivas das válvulas de alívio de pressão e segurança são mais
representativas no seu funcionamento e na continuidade operacional. A norma 576 do
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API (2017, p. 23-37) e o Guia 10 do IBP (2002, p. 7-9) citam como principais causas
de avarias e deterioração das válvulas de segurança a corrosão, superfícies de
assentamento danificadas, ajustes inadequados, molas danificadas, entupimento ou
emperramento, especificação incorreta dos materiais, instalação inadequada,
manuseio descuidado e utilização incorreta.
A corrosão está presente em processos industriais e é causa básica de muitas
avarias. O processo corrosivo danifica os componentes das válvulas, provoca
depósitos que interferem no funcionamento das partes móveis, favorece a quebra de
várias partes ou causa uma deterioração generalizada dos materiais das válvulas
(IPB, 2002, p. 7).
O mau funcionamento das válvulas também pode ser causado pelo travamento
do disco ao bocal ou do suporte do disco ao guia. Este travamento também pode ser
causado por corrosão ou por excesso de atrito entre as partes móveis, danificando as
superfícies de contato. Este atrito é causado por partículas sólidas estranhas e
acarreta em severos desgastes nestas superfícies de contato (API, 2017, p. 26).
Segundo o API (2017, p. 27), as superfícies de assentamento, conhecidas
também por sedes de vedação, devem ser planas, polidas e alinhadas para o correto
fechamento da válvula. Existem muitas causas de danos nas superfícies de
assentamento, tais como: corrosão, partículas estranhas, batimento, manuseio
descuidado, vazamento após a instalação e dimensionamento inadequado.
A presença de pites ou marcas de corrosão nas superfícies de assentamento
possibilita a passagem do fluido, o que agrava a vedação da válvula. Partículas
estranhas, provenientes de sujeira na linha a montante ou particulado presente no
próprio fluido, podem danificar as superfícies de assentamento quando a válvula atua
em operação ou quando é testada em bancada (IPB, 2002, p. 7-8).
O fenômeno de batimento (chattering) ocorre quando a pressão estática é
suficiente para abrir a válvula, mas há uma grande perda de carga na linha de entrada,
após iniciar o fluxo, o que reduz a força exercida no disco e causa o fechamento da
válvula. Este ciclo acontece repetidas vezes e em uma frequência alta, causando um
intenso batimento entre as sedes de vedação, danificando-as seriamente. Em alguns
casos, os danos são tão graves que impossibilitam o reparo das peças (IPB, 2002, p.
8).
Além do fenômeno de batimento, Faulk, Kashou e Trotta (2018, p. 38) incluem
como fenômenos de instabilidade o cycling, que ocorre quando a válvula atua numa
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frequência baixa, gerando abertura e fechamento constantes, e o fluttering, que ocorre
no momento da válvula aberta, ocasionando uma oscilação das partes móveis, porém
sem o contato das sedes de vedação. Este fenômeno pode danificar as outras partes
móveis da válvula devido ao atrito e ocasionar o não fechamento da válvula quando a
pressão cair.
Outra causa de avaria nas válvulas, segundo o API (2017, p. 28), são molas
danificadas, que podem não exercer o esforço necessário nas sedes de vedação,
resultando em uma abertura prematura da válvula, ou então podem sofrer uma fratura
completa, o que descontrolaria totalmente a PSV. O instituto complementa que ambas
as avarias geralmente são causadas por corrosão e podem ser mitigadas com a
escolha de materiais mais resistentes, o emprego de pintura anticorrosiva ou utilização
de válvulas balanceadas, que isolam o produto dos componentes internos.
De acordo com o API (2017, p. 30), entupimento ou emperramento é possível
de acontecer quando as válvulas operam com produtos como coque, areia e demais
produtos solidificados ou que possam polimerizar no interior das mesmas. A
especificação adequada dos materiais é importante para que as válvulas possam
suportar as condições operacionais, como temperaturas elevadas, corrosão severa
ou pressões elevadas. Caso seja identificado que o material fornecido pelo fabricante
não é compatível com as condições operacionais, deve-se substituir pelo material
adequado (API, 2017, p. 34).
O ajuste inadequado está associado ao desconhecimento da equipe de
manutenção e também à utilização de equipamentos e instrumentos impróprios ou
descalibrados. A bancada de calibração deve passar por revisões periódicas e os
manuais das válvulas devem estar disponíveis à força de trabalho. A instalação,
manuseio ou utilização incorretas das válvulas também comprometem o seu
funcionamento. Este tipo de irregularidade geralmente está associado ao nível de
conhecimento técnico da equipe de manutenção e operação da unidade (IBP, 2002,
p. 7-9).
5.4

Aplicação do método
O objetivo deste trabalho consiste em analisar as válvulas de alívio de pressão

e segurança e determinar quais devem ser priorizadas nas manutenções preventivas,
através da criação de um índice de importância. Essa priorização se baseia na
probabilidade de falha dos dispositivos e na consequência destas falhas. As falhas
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foram separadas em dois tipos: falha na abertura, que engloba qualquer abertura
acima de 3% da pressão de ajuste ou a válvula não abrir; e falha de vazamento, que
inclui as válvulas que abrem abaixo da tolerância da pressão de ajuste e/ou não
apresentam estanqueidade.
Após análise das diversas causas de avarias dos dispositivos de alívio de
pressão e segurança, foram levantados os fatores de projeto e de processo que
podem ocasionar estes danos nas válvulas. Além destes, foram incluídos os fatores
operacionais que contribuem para analisar a consequência das falhas nestes
dispositivos, relacionados à segurança das pessoas e meio ambiente, custos e
relevância operacional. Estes fatores, que no AHP são chamados de critérios, foram
inseridos nos dois grupos, os que aumentam a probabilidade de falha e a
consequência da falha, sendo que alguns deles influem em ambos os grupos,
conforme demonstrado na Figura 21.
Figura 21 – Fatores relacionados

Fonte: Os autores

No primeiro grupo, a relação de pressão de operação pela pressão de ajuste
(OP/SP) determina a probabilidade de a válvula atuar com maior frequência, o que
pode comprometer as superfícies de contato das partes móveis devido ao atrito, assim
como danificar as sedes de vedação devido ao contato com o fluido ou danos
mecânicos. Estes danos mecânicos também podem ser causados pelo regime de
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trabalho no qual a válvula está exposta, tais como variação de pressão, vibração,
cycling, fluttering ou chattering. O fenômeno chattering é totalmente indesejável e
deve ser submetido à análise e mudanças das condições operacionais para que seja
evitado.
Outro aspecto é em relação às incrustações, que são causadas por corrosão
ou por fluidos com alto grau de impureza. Estas incrustações podem acarretar no
travamento das partes móveis das válvulas, dificultando sua abertura. O grau de
impureza dos fluidos também impacta na capacidade de a válvula apresentar
estanqueidade após abertura. Um fluido contaminado pode deixar particulados sólidos
entre as superfícies de contato do disco e bocal. Estas partículas danificam as sedes
no momento que a válvula fecha.
A redundância é considerada como um fator que reduz a probabilidade de falha
devido à possibilidade de a válvula não estar alinhada para o processo, ou seja, caso
tenham duas válvulas que protegem o mesmo equipamento, apenas uma delas fica
operacional e a outra permanece bloqueada, reduzindo sua chance de falhar. A
redundância foi considerada como um fator no ramo de consequência de falhas devido
à facilidade de comutação pela válvula reserva (no caso de falha) e também pela
facilidade de disponibilização da válvula para manutenção, permanecendo a outra
válvula em operação.
No grupo de fatores que influenciam na consequência das falhas, tratando-se
da falha na abertura, existe a temperatura de operação do produto, que implica em
maiores riscos à segurança das pessoas e equipamentos. Outro fator é a criticidade
do fluido do equipamento protegido. Fluidos inflamáveis podem gerar falhas
catastróficas, enquanto que fluidos com potencial de risco menor tendem a acarretar
apenas danos localizados.
A categoria do equipamento protegido é considerada no aspecto da
consequência de falha de abertura, pois está relacionada ao volume de produto neste
equipamento. Outro fator pertinente, no caso de uma falha de abertura, é a distância
do equipamento protegido da área de circulação e concentração de empregados, ou
das comunidades locais e área de tráfego.
Nos fatores de consequência de falha do tipo vazamento, o tamanho do orifício
da válvula é proporcional a quantidade de produto que iria fluir pelas sedes de
vedação, sendo o custo do produto relacionado às questões financeiras resultante da
perda deste produto. O local de descarga é onde a válvula direciona o produto no caso
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de um vazamento, e determina os riscos para pessoas próximas e também ao meio
ambiente. A redundância do equipamento protegido está relacionada à facilidade de
disponibilizar a válvula danificada para manutenções corretivas sem comprometer a
produção.
Para a formação dos pesos de cada critério, foi composto um grupo com um
engenheiro e quatro técnicos de inspeção, que atuam mais constantemente nas
atividades de inspeção e manutenção das válvulas de alívio de pressão e segurança.
A coleta de informações sobre a prioridade dos critérios foi feita através de formulário
eletrônico, conforme Figura 22, utilizando a escala fundamental de Saaty, conforme
Tabela 1.
Figura 22 - Modelo de avaliação de prioridades
Consequência da falha - Vazamento
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Fonte: Os autores

Figura 23 - Matrizes de comparação entre critérios e subcritérios 1º nível

Fonte: Os autores

As matrizes de comparação entre os critérios e subcritérios de 1º nível podem
ser verificadas na Figura 23. Como são comparações apenas entre duas alternativas,
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não é possível calcular a razão de consistência. Nos subcritérios de 2º nível, a razão
de consistência apresentou como maior valor um número abaixo do 0,1 (0,0807), que
é considerado como o limite aceitável (Figura 24).
Figura 24 - Matrizes de comparação dos subcritérios 2º nível

Fonte: Os autores

O resultado dos pesos dos critérios e subcritérios, em relação ao objetivo geral,
pode ser verificado na Figura 25. Foi possível observar que o critério consequência
da falha tem um peso superior ao critério probabilidade da falha, e que o tipo de falha
na abertura é mais relevante do que o tipo vazamento na consequência de falha. Esta
relação se inverte, porém, quando se analisa a probabilidade de falha.
Figura 25 - Pesos dos critérios e subcritérios

Fonte: Os autores

Para cada critério foi criada uma escala, de acordo com o número de classes
necessárias. Para o critério redundância, por exemplo, a escala é constituída por dois
patamares, referentes a “possui” ou “não possui”, enquanto que o critério incrustações
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é composto por cinco patamares, baseados nos níveis de incrustações possíveis de
serem encontrados.
Estas escalas foram hierarquizadas através de comparações par a par,
resultando no autovetor normalizado e nas razões de consistências. Conforme
proposto por Saaty (2006, p. 559) no artigo que trata de ratings no AHP/ANP, o
autovetor foi idealizado, ou seja, os valores encontrados foram divididos pelo maior
valor, resultando numa escala cujo maior valor será 1.
Figura 26 - Escalas dos critérios

Fonte: Os autores

Com as escalas de cada critério definidas e os autovetores idealizados (Figura
26), o próximo passo foi a coleta dos dados técnicos e de processo das válvulas, tais
como pressão de operação e ajuste, fluido, regime de trabalho, entre outros. Baseado
nestes dados, as válvulas foram enquadradas nas escalas dos critérios. Os valores
atribuídos em cada critério multiplicado pelo vetor prioridade dos critérios retorna o
índice da válvula. Quanto maior este índice, mais críticas são as válvulas para o
processo, enquanto que valores reduzidos significam válvulas menos relevantes.
5.5

Resultados

Este trabalho analisou as 226 válvulas pertencente à um dos processos da UPGN. Os índices
encontrados neste grupo de válvulas variaram de 0,226 a 0,889, e pode-se perceber um padrão na
distribuição, com três grandes grupos, conforme visto nas Figura 27 e

Figura 28.
- Grupo com índice maior: é composto principalmente por válvulas da linha de
carga da unidade. Geralmente operam com pressões são mais elevadas, em
condições mais severas e os equipamentos são mais críticos para o processo. Nesta
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análise, este grupo representou aproximadamente 16% das válvulas e deve ser
priorizado nas manutenções preventivas.
- Grupo intermediário: é representado por um número maior de válvulas que o
primeiro grupo, aproximadamente 38% destas. São as válvulas típicas do processo,
que normalmente operam com pressões medianas, fluidos mais limpos, ou
equipamentos menos críticos para a operação.
- Grupo com índices menores: representado principalmente pelas válvulas que
operam com pressões baixas e fluidos auxiliares para resfriamento, lubrificação ou
instrumentação com controle pneumático. São válvulas que não possuem grande
importância para o processo ou operam em condições de baixa criticidade. Neste
estudo, este grupo representou aproximadamente 46% das válvulas, que podem ter
intervalos de manutenção preventiva maiores.
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Figura 27 - Gráfico dos índices das válvulas
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Fonte: Os autores
Figura 28 - Distribuição das válvulas analisadas

Fonte: Os autores
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Atribuindo-se intervalos de inspeção para cada classe de válvulas, conforme
Tabela 3, a média de prazo para a amostra analisada aumentaria de 3,01 anos para
4,59 anos. Isso representa uma redução de aproximadamente 25 manutenções
preventivas por ano, o que significa uma redução de custo considerável. Além disto,
das 36 válvulas identificadas como mais críticas pelo modelo, em 64% dos casos o
intervalo de inspeção seria reduzido, ou seja, seriam submetidas a avaliações mais
frequentes que o atual, aumentando a confiabilidade e segurança do processo.
Tabela 3 - Frequência das válvulas

Classe
A
B
C

Freqüência Intervalo
103
6 anos
87
4 anos
36
2 anos
Fonte: Os autores

5.6

Conclusão
O método AHP se mostrou eficaz para a determinação dos fatores que mais

contribuem na operação das válvulas de alívio de pressão e segurança. Neste
trabalho, esse método foi complementado pela abordagem AHP ratings, que
possibilitou indexar cada válvula analisada, através da correlação dos seus dados de
projeto e operacionais com o peso de cada um destes fatores.
O índice atribuído a cada válvula fornece subsídios para os gestores na
elaboração do plano de manutenção preventiva. Intervalos de inspeção mais curtos
foram atribuídos para as válvulas que apresentam maiores índices de criticidade,
enquanto que intervalos maiores foram estipulados para as válvulas com índices de
criticidade mais baixos. Na simulação realizada, a média geral dos intervalos
aumentaria, proporcionando uma redução de custos para a empresa. Porém para as
válvulas mais críticas, em alguns casos, o intervalo de inspeção seria reduzido.
A definição do intervalo de manutenção pela criticidade proporciona um
aumento da confiabilidade e segurança, pois é possível fazem um acompanhamento
mais rigoroso das válvulas críticas. Além disso, proporciona uma redução de custos,
devido a menor frequência de manutenção daquelas válvulas que são menos cruciais
para o processo.
A abordagem AHP ratings se mostrou de grande eficiência neste estudo, devido
ao grande número de válvulas de alívio de pressão e segurança analisadas. Foi
possível reduzir o tempo de análise e este método também permite a inclusão de
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outras válvulas ao longo do processo, sem impactar nos resultados já obtidos. Como
proposta de trabalhos futuros, sugere-se um estudo de sensibilidade dos fatores de
definição da criticidade das válvulas.
5.7

Referências bibliográficas

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. API 510: Pressure Vessel Inspection Code:
In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. Washington, 2014.
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. API 520: Sizing, Selection and Installation
of Pressure-relieving Devices: part 1 – Sizing and Selection. Washington, 2014.
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. API 520: Sizing, Selection and Installation
of Pressure-relieving Devices: part 2 - Installation. Washington, 2015.
AMERICAN

PETROLEUM

INSTITUTE.

API

521:

Pressure-Relieving

and

Despressuring Systems. Washington, 2014.
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. API 576: Inspection of Pressure-Relieving
Devices. Washington, 2017.
AMERICAN

PETROLEUM

INSTITUTE.

API

581:

Risk-Based

Inspection

Methodology. Washington, 2016.
BHUSHAN, Navneet; RAI, Kanwal. Strategic Decision Making: Applying the Analytic
Hierarchy Process. London: Springer, 2004.
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-13: Caldeiras, Vasos de
pressão

e

tubulação.

Brasília,

2017.

Disponível

em:

<http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR13.pdf>. Acesso em: 28 dez.
2017.
BRUNELLI, Matteo. Introduction to the analytic hierarchy process. Helsinki:
Springer, 2015.
DEY, Prasanta. A risk-based model for inspection and maintenance of cross-country
petroleum pipeline. Journal of Quality in Maintenance Engineering. V. 7, p. 25-43,
2001.
FAULK, Nancy; KASHOU, Charles; TROTTA, Thiago. Pressure Relief Valve
Inspection Interval. Process Safety Progress, v. 37, p. 37 – 41, 2018.
INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS – IBP. Inspeção de válvulas de
segurança e alívio. Rio de Janeiro: IBP, 2002.
PETROBRAS. N-2368 - Inspeção, manutenção, calibração e teste de dispositivos
de alívio de Pressão. Rio de Janeiro: NORTEC, 2016.

87

SAATY, Thomas; VARGAS, Luis. Models, Methods, Concepts & Applications of
the Analytic Hierarchy Process. 2. ed. New York: Springer, 2012.
SAATY, Thomas. Decision making with the analytic hierarchy process. Int. J. Services
Science, v. 1, p. 83 – 98, 2008.
SAATY, Thomas. Rank from comparisons and from ratings in the analytic
hierarchy/network process. European jounal of Operational Research, v. 168, p.
557 – 570, 2006.
da SILVA, Amanda; BELDERRAIN, Mischel; PANTOJA, Francisco. Prioritization of
R&D projects in the aerospace sector: AHP method with ratings. Journal of
Aerospace Technology and Management, v. 2, p. 339 – 348, 2010.
TELLES, Pedro Carlos da Silva. Materiais para equipamentos de processo. 3. ed.
Rio de Janeiro: Interciência, 1986.
TANG, Yang et. al. A framework for identification of maintenance significant item in
reliability centered maintenance. Energy, v. 118, p. 1295 - 1303, 2017.

88

6 Artigo D - Proposta de um sistema baseado em lógica
Fuzzy para seleção de intervalo de manutenção de
válvulas de segurança
Resumo
As indústrias de processamento possuem características específicas que requerem
uma maior confiabilidade dos seus equipamentos, dentre elas está a operação com
pressões elevadas. Para evitar que estas pressões atinjam valores superiores aos
especificados, situação também conhecida como sobrepressão, são utilizados
dispositivos de controle, sendo as válvulas de segurança o mais comum. Estas
válvulas devem possuir plano de manutenção preventiva, cujos intervalos máximos
no Brasil são definidos pela norma regulamentadora NR-13. Todavia, o histórico
operacional e os dados técnicos fornecem subsídios para a definição dos intervalos
ideais para cada válvula, cabendo esta análise aos profissionais responsáveis. Este
trabalho destinou-se a criação de um método sistemático para definição destes
intervalos, baseando-se no procedimento adotado na empresa e o conhecimento dos
profissionais especialistas, utilizando sistema de inferência Fuzzy. O método proposto
utiliza critérios mais específicos para cada tipo de falha, permitindo determinar cada
consequência desta falha nas diferentes válvulas. Além disto, o uso de variáveis fuzzy
permitiu eliminar as lacunas entre as classificações existentes na metodologia atual.
Palavras chave: Fuzzy, manutenção, inspeção, válvulas de segurança.
6.1

Introdução
Nos dias de hoje, as indústrias de processamento representam grande parte

dos produtos produzidos. Incluem as unidades de petróleo e gás, petroquímicas,
centrais termoelétricas, papel e celulose e parte da indústria farmacêutica e de
alimentos, os quais são responsáveis por uma parcela considerável do produto interno
bruto de muitos países (HELLEMANS, 2009; DONK E FRANSOO, 2006; TELLES,
1986). Basicamente são indústrias onde materiais sólidos e líquidos sofrem
transformações físicas ou químicas, ou são responsáveis pela armazenagem,
manuseio e distribuição dos fluidos e possuem como características a produção em
regime contínuo.
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Neste tipo de indústrias existem três condições específicas que exigem maior
confiabilidade dos equipamentos. A primeira é que os equipamentos operam em
regime contínuo e severo, com poucas oportunidades de paradas de manutenção e
inspeção. Já a segunda condição é que os equipamentos formam uma cadeia
contínua, no qual a falha em um incorre na paralisação ou redução de produção de
toda a instalação. E por último, as condições de grande risco devido ao manuseio de
fluidos inflamáveis, tóxicos, em elevadas pressões e temperaturas, onde uma
pequena falha pode resultar em um acidente grave ou até mesmo um desastre de
grandes proporções (TELLES, 1986, p. 12).
Segundo Okoh et. al. (2016), as causas para os acidentes graves neste tipo de
indústria são variadas. Entretanto, no caso de grandes vazamentos e explosões, uma
das possíveis causas é sobrepressão nos equipamentos, que pode ser causada por
um descontrole do processo ou por um aumento da temperatura devido à exposição
dos equipamentos e/ou tubulações a chamas causadas por um incêndio.
Trotta et. al. (2018) lista como possíveis causas de sobrepressão, em vasos de
pressão e caldeiras, os erros dos operadores, os problemas de processo e incêndios
externos. Para reduzir os riscos de acidentes, são instalados os Pressure-Relieving
devices (PRD) diretamente nestes equipamentos com objetivo de aliviar o excesso de
pressão. A norma 521 (2014, p. 14), do American Petroleum Institute (API), salienta
que dispositivos à prova de falhas, equipamentos de inicialização automática e outros
instrumentos convencionais, não devem ser substitutos de PRD dimensionados
adequadamente para os cenários de sobrepressão.
O termo PRD generaliza todos os tipos de dispositivos de alívio de pressão,
sendo as válvulas de segurança (Pressure Safety Valves – PSV) o tipo mais utilizado
pelas indústrias de processamento. As PSVs são dispositivos importantes para a
segurança, pois protegem as pessoas e as instalações. Elas abrem em pressões
predeterminadas, prevenindo as consequências de pressões excessivas em sistemas
de processos e vasos de armazenagem (API 576, 2017, p. 5). Dado esta importância,
a Norma Regulamentadora 13 (NR-13) da Secretaria de Trabalho, ligado ao Ministério
da Economia, determina que todo equipamento enquadrado nesta mesma norma, tais
como os vasos de pressão, caldeiras e tubulações industriais, deve possuir uma
válvula de segurança para proteger contra sobrepressões.
Considerando a importância para a segurança operacional, as PSVs precisam
estar operacionais quando demandadas. Desta forma, a norma API 510 (2014, p.39)
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determina que estas válvulas devem ser inspecionadas e calibradas em intervalos
frequentes o suficiente para garantir o funcionamento de maneira confiável nas suas
condições operacionais. Esta mesma norma sugere que o intervalo máximo de
inspeção e calibração destes dispositivos seja de cinco anos, para serviços em
processos típicos e dez anos, para serviços em processos limpos e não corrosivos.
Estes intervalos máximos normalmente são regidos por normas locais,
regionais ou federais. No Brasil, estes intervalos de inspeção são limitados pela NR13, baseados na categoria dos equipamentos onde as válvulas estão instaladas. Para
as empresas que possuem o certificado de Serviço Próprio de Inspeção de
Equipamentos (SPIE), os intervalos máximos são de até 6 anos para os equipamentos
mais críticos, podendo ser superiores para os demais equipamentos.
Apesar das PSV possuírem limites normativos máximos de intervalo de
inspeção, as empresas adotam intervalos mais curtos em função das características
operacionais e históricos de inspeção. Segundo a PETROBRAS (2016, p. 6), as PSV
devem possuir um plano de inspeção e calibração preventiva considerando os
seguintes fatores: histórico de manutenções, condições operacionais, condições de
projeto, mecanismos de danos dos componentes e a consequência da falha do
equipamento protegido.
A norma API 576 (2017, p. 59) complementa que os registros históricos, que
refletem os resultados das inspeções e calibrações periódicas, e a experiência
operacional são guias valiosos para estabelecer a frequência de inspeção segura e
econômica. Portanto, o processo de definição dos intervalos de inspeção é composto
por uma completa análise dos dados de projeto do equipamento protegido, das
condições operacionais e suas variáveis e das características técnicas e histórico das
PSV.
Esta análise é desempenhada pelos Profissionais Habilitados (PH), que são
especialistas e possuem reconhecimento legal para exercer esta atividade. Porém,
cada profissional atribui os intervalos através de sua avaliação subjetiva, baseado na
sua experiência e conhecimento, o que pode resultar em resultados suscetíveis à
preconceitos ou erros humanos.
Segundo Jamshidi et. al. (2013), em muitos problemas práticos, os avaliadores
enfrentam a falta de informações ou dados incompletos na modelagem de fenômenos
do mundo real, de modo que imprecisão e incerteza são aspectos inseparáveis do
conhecimento. Para isso, a lógica fuzzy introduzida por Zadeh (1965), também

91

conhecida como lógica difusa, é uma ferramenta poderosa para enfrentar tais
situações.
Ratnayake (2015) explica que a criação de planos de inspeção lida com
informações subjetivas e vagas como parâmetros de entrada. A lógica fuzzy é uma
opção atrativa quando os dados não são precisos o suficiente para utilização de
métodos convencionais, as informações são incompletas, o desenvolvimento de um
modelo simples e robusto não é possível devido à tolerância à imprecisão. Assim,
Ratnayake (2015) apresenta um FIS (Fuzzy Inference System) para determinar o
intervalo de inspeção de equipamentos baseado na degradação por perda de
espessura dos equipamentos e nos seus dados técnicos, tais como condição dos
fluidos, propriedades materiais e características construtivas.
Amaitik e Buckingham (2017) propuseram um modelo de previsão de condição
de tubulações que utiliza dados técnicos, condições operacionais e as condições
ambientais que estão expostas para classificá-las. Em seu trabalho, os autores
compararam o mesmo método utilizando valores fuzzy com valores não fuzzy, sendo
que o primeiro obteve melhor resultado quando comparado com o que os especialistas
determinaram.
Este trabalho visa propor um método de avaliação das características técnicas,
aspectos operacionais e dados históricos de calibração das PSVs para determinação
do seu intervalo de manutenção e inspeção preventiva, baseado na opinião dos
profissionais especialistas e suportado por um Sistema de Inferência Fuzzy, com o
objetivo de promover uma sistemática mais robusta e precisa na determinação destes
intervalos.
6.2

Referencial teórico

6.2.1 Teoria de conjuntos fuzzy
A teoria de conjuntos fuzzy foi proposta por Zadeh (1965) com objetivo de
fornecer um método de lidar com dados imprecisos e vagos, inerentes de muitos
problemas do mundo real. Muitas vezes, a incerteza desses dados pode impossibilitar
a tratativa por métodos convencionais de conjuntos nítidos (crisp) (ZADEH, 1965;
BELMANN e ZADEH, 1970; AMAITIK e BUCKINGHAM, 2017).
Assim, a lógica fuzzy utiliza termos linguísticos, em substituição à números,
para descrever fenômenos muito complexos ou mal definidos para caracterização em
termos quantitativos. Por exemplo, se a probabilidade de um evento não é precisa,
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esta pode ser caracterizada linguisticamente por muito provável, não muito provável,
altamente improvável, etc. Estes termos linguísticos são interpretados como conjuntos
sem fronteiras bem definidas e servem para caracterização aproximada de uma
variável, sendo utilizados para analisar sistemas complexos onde as técnicas
clássicas não são aplicáveis. O uso de termos linguísticos tem como fundamento o
sacrifício da precisão para ganho de significância, possibilitando a análise de uma
maneira aproximada ao raciocínio humano (ZADEH, 1976).
Na teoria clássica de conjuntos, os elementos simplesmente pertencem ou não
pertencem a um determinado conjunto, e suas funções de pertinência só podem
assumir os valores 0 e 1, onde 0 é falso e 1 é verdadeiro. Já nos conjuntos fuzzy, as
verdades podem ser parciais, assumindo um número infinito de valores no intervalo
[0,1]. Um conjunto fuzzy A em um universo X é definido por sua função de pertinência
µA(x): X → [0,1], que representa o grau de adesão de x em A. Um determinado
elemento pode pertencer a mais de um conjunto fuzzy (ZADEH, 1965; TANSCHEIT,
200-).
Figura 29 - Funções de pertinência trapezoidal e triangular

Fonte: Lima Junior et. al. (2014).

A forma das funções de pertinência deve refletir o problema avaliado pelos
conjuntos fuzzy. Eles devem espelhar nossa percepção do conceito a ser
representado e usado na resolução do problema, o nível de detalhamento que
pretendemos capturar e o contexto no qual será usado (PEDRYCZ e GOMIDE, 2007).
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Estas funções podem assumir diversas formas, sendo as funções trapezoidais e
triangulares as mais utilizadas.
Na função trapezoidal, existem dois parâmetros com pertinência igual a um,
enquanto que na triangular existe apenas um parâmetro com esse grau de pertinência.
Estes dois tipos de função são os mais utilizados, sendo a triangular frequentemente
utilizada para controladores, modelos fuzzy e classificação de padrões (SANTOS et.
al., 2004 apud VAZ, 2006).
6.2.2 Sistemas de inferência fuzzy (Fuzzy Inference System – FIS)
Pedrycz e Gomide (2007) argumentam que os modelos baseados em regras
desempenham um papel importante da modelagem fuzzy, pois as regras fuzzy
capturam as relações entre as variáveis e fornecem mecanismos para lidar com
classificações linguísticas em modelos computacionais. Ainda segundo eles, estas
regras fuzzy possuem estrutura do tipo if-then, criando modelos de relacionamentos
de causa efeito entre as variáveis de entrada e saída.
Segundo Mamdani e Assilian (1975), além da capacidade de auto-organização
e aprendizagem, a mente humana possui a habilidade de compreender instruções e
gerar estratégias. Eles perceberam que os controles de processo utilizados na época
tinham desempenho inferior quando comparados com o desempenho de um controle
manual e que isto poderia ter relação direta com a capacidade de lidar com
expressões linguísticas.
O trabalho de Mamdani e Assilian propôs um modelo de aplicação para um
controlador fuzzy em um motor a vapor e caldeira, obtendo resultados superiores
quando comparados com controladores fixos. Este método tem sido aplicado com
sucesso em variados processos industriais e se tornou uma inferência padrão para
modelagem em lógica fuzzy. A regra geral if-then do algoritmo criado, conforme
equação abaixo, tem xi como variável de entrada, Aij e Bi são os termos linguísticos, y
é a variável de saída e k é o número de regras (GUIMARÃES e LAPA, 2004;
JAMSHIDI et. al., 2013).

𝐼𝐹 𝑥 𝑖𝑠 𝐴 𝑎𝑛𝑑 𝑥 𝑖𝑠 𝐴 𝑎𝑛𝑑 … 𝑥 𝑖𝑠 𝐴 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑦 𝑖𝑠 𝐵 (𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … 𝑘) (1)

Uma arquitetura geral de um FIS é apresentada na Figura 30, sendo composta
pelos módulos de entrada, base de regras, base de dados, sistema de inferência e
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módulo de saída. O módulo de entrada transforma os valores de entrada crisp em
variáveis linguísticas e com suas respectivas funções de pertinência, compatíveis com
o sistema (PEDRYCZ e GOMIDE, 2007; JADERI et. al., 2019).
Figura 30 - Arquitetura geral de um FIS

Fonte: Adaptado de Pedrycz e Gomide (2007).

A base de regras é composta pelas regras if-then que descrevem a relação
entre as entradas e saídas. Por outro lado, a base de dados armazena os valores dos
parâmetros do modelo, tais como escala dos valores, universos das variáveis de
entrada e saída e detalhes das funções de associação. Estes são altamente
dependentes do problema tratado (PEDRYCZ e GOMIDE, 2007).
O sistema de inferência, tal como a tomada de decisão dos seres humanos,
processa os valores de entrada para produzir as saídas fuzzy, baseando-se nas
regras if-then para produzir essas saídas. O módulo de saída traduz o resultado da
inferência no formato apropriado para as aplicações práticas, ou seja, transforma as
variáveis em crisp novamente (PEDRYCZ e GOMIDE, 2007; JAMSHIDI et. al., 2013;
JADERI et. al., 2019).
6.2.3 Planejamento na manutenção de equipamentos
De acordo com Moubray (2000), a manutenção está evoluindo devido à
conscientização de que uma falha em um equipamento afeta a segurança e ao meio
ambiente. Na indústria do petróleo, devido a operações com fluídos inflamáveis,
tóxicos e com altas temperaturas e pressões, a consequência de uma falha pode ser
desastrosa, por isso o risco precisa ser considerado no planejamento da manutenção
(TELLES, 1986; RATNAYAKE, 2012; OKOH et. al., 2016).
Neste sentido, Okoh et. al. (2016) fizeram um levantamento dos métodos
utilizados para determinação dos intervalos de manutenção e perceberam que estes
foram evoluindo em relação as abordagens. Os primeiros trabalhos analisados
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consideravam apenas o tempo indisponível do equipamento, e ao longo do tempo
foram sendo incorporadas as abordagens de custos, segurança e confiabilidade.
Dentre estas, a confiabilidade está associada com a metodologia de ReliabilityCentered Maintenance (RCM), que é definida como o processo utilizado para
assegurar que os ativos físicos continuem a operar dentro das premissas que foram
especificadas. Para isso deve ser esclarecido quais são as funções do equipamento,
seus padrões de operação, como são as falhas, suas causas, consequências,
importância e a forma de prevenir ou predizer estas falhas (MOUBRAY, 2000).
As metodologias baseadas na abordagem de risco surgiram nos últimos anos,
como métodos de definição de prioridades de manutenção e inspeção. Estas
metodologias incorporam análises de probabilidade de falha e sua consequência,
resultando em um direcionamento mais efetivo dos recursos, aumento da
disponibilidade, redução do número de falhas e das suas consequências (KHAN et.
al., 2006 apud RATNAYAKE, 2015).
Em relação às PSV, foram encontrados alguns trabalhos que propuseram
avaliar os intervalos de manutenção e inspeção, como o de Chien (et. al., 2009), onde
foi proposto um método de definição do intervalo de inspeção baseado na metodologia
de Risk-Based Inspection (RBI) do API e no método estatístico de Analysis of Variance
(ANOVA). Okoh et. al. (2016) propuseram um método, adaptado de uma abordagem
de risco da indústria nuclear, para a otimização dos intervalos de recertificação das
válvulas de segurança. Já o trabalho de Trotta et. al. (2018) utilizou as diretrizes da
norma API 580, análises de engenharia e a experiência profissional para
determinação do intervalo de inspeção das válvulas de segurança.
Em seu estudo, Okoh et. al. (2016) analisaram diversos trabalhos e concluíram
que as abordagens tendem a se concentrar no menor custo de manutenção das PSV,
de modo que o critério de aceitação de risco existente seja aceito, ou então na menor
frequência de manutenções de forma que o equipamento apresente o menor risco de
dano.
6.3

Descrição do problema

6.3.1 Objetos de estudo e sua importância
Os Pressure-Relieving Devices (PRD) são dispositivos projetados para atuar
durante emergências ou anormalidades do processo, atuando pela pressão estática a
montante. Visando prevenir uma elevação da pressão, acima das condições de
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projeto, dos fluidos contidos no equipamento ou tubulação. PRD é um termo geral
utilizado para os discos de ruptura, Buckling Pin Relief Valve (BPRV) e as PressureSafety Valves (PSV), também conhecidas como Pressure-Relief Valves, relief valve,
safety valve e safety relief valve, na Figura 31 são apresentados exemplos destes
dispositivos (API 521, 2014).
Figura 31 - Exemplo de PSV (a), BPRV (b) e disco de ruptura (c)

Fonte: API 576 (2017).

Quando a pressão a montante do dispositivo é maior do que aquela
determinada no projeto, ocorre sua atuação. No caso das válvulas de segurança, a
força exercida pela pressão comprime a mola, já nas BPRV sucede a flambagem do
pino, enquanto que nos discos de ruptura ocorre o rompimento dos mesmos. A
atuação destes dispositivos evita a pressurização acima do estabelecido em projeto.
De acordo com Hellemans (2009), todo processo industrial é projetado com
limites definidos de pressões e temperaturas. Porém, é interessante economicamente
que se opere o mais próximo destes limites para se otimizar o processo e aumentar
sua rentabilidade.
Ainda segundo Hellemans (2009), esses processos são controlados
eletronicamente por sistemas sofisticados de instrumentação. Entretanto todos estes
sistemas de controle são dependentes de fontes externas de energia, seja elétrica,
pneumática ou hidráulica. Mesmo possuindo esta instrumentação de controle, as
normas locais, tal como a NR-13 aqui no Brasil, exigem a instalação de um PRD.
Normalmente a atuação da malha de controle ocorre antes da atuação dos PRD,
controlando o processo e possibilitando que os PRD só sejam exigidos em casos
excepcionais.
Um exemplo simplificado de um controle de processo pode ser verificado na
Figura 32, onde o Pressure Indicator Transmissor (PIT) verifica constantemente a
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pressão a jusante da válvula de controle. O controlador Proporcional Integral
Derivativo (PID) recebe este valor de pressão e compara com o valor de referência e,
caso necessário, ajusta a válvula de controle de pressão. O Pressure Switch (PS)
funciona como um dispositivo de segurança contrapressão alta, ou seja, caso a
pressão ultrapasse o limite estabelecido e ocorra alguma falha no sistema PIT, PID e
válvula, o PS atua cortando a corrente elétrica do motor da bomba. Caso toda esta
malha de controle falhe e a pressão no sistema continue a se elevar, o PRD atua para
manter a pressão dentro dos limites de projeto (HELLEMANS, 2009).
Figura 32 - Esquema básico de controle de processo

Fonte: Adaptado de Hellemans (2009).

Nolan (2018) explica que quase todas as partes de um processo podem
ser expostas a condições que resultariam em pressões internas fora das condições
normais do sistema, sendo positivas ou negativas. Ainda segundo o autor, as
principais fontes de sobrepressão são: exposição à fogo, falha nos controles de
processo, reações químicas não esperadas, bloqueio indevido, falha de suprimento
de água de resfriamento, ruptura de tubos de trocador, entre outros.
Segundo Hellemans (2009), dentre as fontes de sobrepressão, a causada por
descarga bloqueada (também conhecida como bloqueio indevido), ocorre quando
existe um fluxo de entrada de produto no equipamento, mas a saída se encontra
parcialmente ou totalmente bloqueada, conforme Figura 33. Esta condição pode ser
ocasionada por erro do operador, falha da válvula ou no atuador, falta de energia para
operar a válvula ou falha do circuito de controle. Ainda segundo Hellemans, outra fonte
de sobrepressão é a exposição dos vasos de pressão a incêndio externo, o que causa
aquecimento do fluido, provocando a liberação e expansão dos vapores, por
consequência eleva a pressão.
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A descarga bloqueada e incêndio são as duas fontes mais comuns de
sobrepressão. Além destas existe ainda a expansão térmica, que ocorre quando um
equipamento, ou trecho de tubulação cheio de líquido, é isolado do sistema por
bloqueio de válvulas. Este líquido, quando exposto à fonte de calor, sofre expansão
lentamente, aumentando a pressão do sistema (HELLEMANS, 2009).
Figura 33 - Causas de sobrepressão

Fonte: Adaptado de Hellemans (2009).

Outras possibilidades de causas de sobrepressão menos comuns, mas que
devem ser consideradas no projeto das unidades de processo, são a geração de vapor
por reações químicas, falha de suprimento de água e a ruptura dos tubos de
permutadores de calor (HELLEMANS, 2009).
6.3.2 Funcionamento das Pressure-Safety Valves (PSV)
Dentre os tipos de dispositivos de alívio de pressão, os mais comuns são as
PSV. Elas atuam quando a pressão do sistema onde estão instaladas atinge a pressão
de ajuste (set pressure) da válvula, vencendo assim a força exercida pela mola e
separando o disco do bocal de vedação (IBP, 2002).
No momento em que uma PSV atua por sobrepressão no sistema, ela permite
que se inicie o fluxo do produto até que a pressão a montante se reduza para a
pressão de fechamento. Quando isto ocorre, a válvula atua novamente se fechando e
interrompendo o fluxo de produto. Esta é a característica principal que destaca as PSV
dos discos de ruptura e das BPRV, pois estes, a partir do momento que são atuados,
não são capazes de interromper o fluxo (API 576, 2017, p. 12).
Os principais elementos de uma PSV podem ser observados na Figura 34, que
apresenta modelos de válvula de convencional (a), balanceada (b) e de alívio térmico
(c). As válvulas convencionais possuem o castelo ventilado para a descarga. As
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válvulas balanceadas são semelhantes as convencionais, porém utilizam meios para
minimizar o efeito da contrapressão ou isolar os componentes internos do fluido de
trabalho. As válvulas de alívio são disponíveis em dimensões pequenas, normalmente
sendo utilizadas para alívio térmico (CROSBY, 1997).
Figura 34 - Elementos básicos de uma PSV convencional, balanceada e alívio térmico

Fonte: Adaptado de API 520 (2014).



Corpo – parte da PSV que são montadas nos equipamentos e tubulações.
Suporta os componentes internos e possui conexões de entrada e descarga
que formam um ângulo de 90º.



Castelo – elemento que suporta e abriga a mola.



Mola – fornece a força para manter o disco assentado no bocal,
determinando a pressão de ajuste da mola.



Capuz – componente que restringe o acesso ao parafuso de ajuste.



Parafuso de ajuste – utilizado para comprimir a mola, fornecendo mais ou
menos força.



Haste – mantém o deslocamento do disco perpendicular, proporcionando
alinhamento.



Disco – parte que contém a pressão e que efetua o fechamento da válvula.



Bocal – orienta o fluido até a superfície de assentamento. Junto com o disco,
é o responsável pelo fechamento e estanqueidade da válvula. Suas
dimensões influenciam diretamente na capacidade de alívio.
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Anel de ajuste – utilizado para controle das características de abertura e
fechamento.



Fole – tem como função isolar o castelo do contato com o fluido, sendo
utilizado quando o mesmo é agressivo ou a pressão da linha de descarga
pode influenciar na abertura da válvula.

6.3.3 Modos de falhas e testes em PSV
Existem diversas causas de avarias que resultam em falhas nas PSV. As
principais a corrosão, danos nas superfícies de assentamento, ajustes inadequados,
molas danificadas, incrustações e manuseio ou instalação inadequados (API 576,
2017; IBP, 2002). Segundo a API 581 (2016), os modos de falhas ocasionados por
estas avarias podem ser agrupados em dois grandes grupos: as falhas de abertura
(Fail to Open - FAIL) e as falhas de vazamento (Leakage Failure - LEAK). Estes modos
de falha possuem as subdivisões, conforme observado na Figura 35.
Figura 35 - Modos de falha e subdivisões

Fonte: Os autores.

O modo de falha ao abrir é a principal preocupação dos profissionais de
inspeção, pois uma falha deste tipo pode resultar em sobrepressão nos equipamentos
protegidos, com grande potencial de risco para as instalações. Uma função
secundária das PSV é conter o fluido de processo em condições normais de operação.
Uma falha deste tipo não causará sobrepressão no sistema, entretanto pode resultar
desde uma leve perda de produto até uma parada não programada para substituição
da válvula danificada. Outra consequência adicional deste tipo de falha é o impacto
ambiental e o potencial de incêndio, explosões e exposição à produtos tóxicos, caso
a PSV despressurize para a atmosfera e o fluido seja inflamável, combustível ou tóxico
(API 581, 2016).
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Com a finalidade de acúmulo de histórico, as PSV devem ser testadas nas
condições em que vieram da área operacional, antes da sua desmontagem para
inspeção e manutenção dos internos. Este teste em bancada é chamado de teste de
recepção e é uma fonte importante de dados para estabelecer o intervalo adequado
de manutenção preventiva. Este teste pode ser dispensado quando houver alguma
condição excepcional, tal como: incêndio, mola danificada ou incrustação extrema.
Neste último caso, o teste é caracterizado como falha ao abrir e o intervalo de
inspeção é reduzido (API 576, 2017).
A primeira parte do teste de recepção visa verificar se a válvula atuaria quando
demandada, aliviando a pressão do sistema onde é instalada em caso de
sobrepressão. Sua verificação é realizada com a válvula montada na bancada de
testes, que utiliza ar comprimido ou nitrogênio para elevar a pressão gradativamente
até que ela atue abrindo. A pressão indicada nos instrumentos da bancada no
momento em que a válvula abre serve de parâmetro para verificar se a mesma
apresentaria condições de aliviar a pressão quando demandada, fornecendo
informações para a análise de falhas (API 576, 2017).
Em seguida é verificada a estanqueidade, conforme descrito na norma API 527
(2014), com o objetivo de verificar se a válvula estava contendo o fluido de trabalho.
A pressão de vedação é de 90% da pressão de abertura, sendo verificado se o
vazamento pelas sedes de vedação está conforme os limites estabelecidos na norma
API 527, utilizando um dispositivo de contagem de bolhas, como o apresentado na
Figura 36.
Figura 36 - Teste de estanqueidade

Fonte: Adaptado de API 527 (2014).

Outra opção sugerida pela API 527 (2014), para o caso de válvulas de alívio
térmico que trabalhem com fluido incompressível, é utilizar água como fluido de teste.
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Neste caso, caso a válvula apresente vazamento visível pelas sedes de vedação, a
estanqueidade é considerada inadequada.
De acordo com a API 576 (2017), quando o histórico destes testes apresentar
resultados consistentes, caso não exista limitação legal, o intervalo de inspeção pode
ser ampliado, enquanto que, quando os resultados forem erráticos ou com grandes
variações, este intervalo precisa ser reduzido.
6.3.4 Método atual para determinação do intervalo de inspeção e manutenção
O procedimento atual de determinação de intervalo de inspeção e manutenção
das PSV, aplicado na Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) onde o
estudo foi realizado, avalia o histórico operacional das válvulas baseado na ocorrência
de falhas do tipo FAIL e LEAK, incrustações ou depósitos excessivos, evidências de
fenômeno de batimento ou que necessitem frequentemente de manutenções
corretivas, correlacionando com as possíveis consequências destas falhas.
A avaliação do histórico é realizada através dos dados dos testes de recepção
e geram uma classificação das válvulas em A, B1, B2, B3 e C, onde A é a classificação
mais crítica e está relacionada normalmente a ocorrências de falhas do tipo FAIL.
Quando a válvula é classificada como A, é necessário que se faça uma análise de
falha e que sejam tomadas providências para que esta falha não venha a se repetir.
Neste caso, é sugerido que o intervalo de inspeção seja reduzido ou então definido
utilizando RBI. As demais classificações estão mais relacionadas a falhas do tipo
LEAK, variando de acordo com o resultado do teste de recepção, nos critérios de
pressão de abertura dentro das tolerâncias ou o número de ocorrências de falha de
vazamento, considerando as últimas três intervenções na válvula.
A consequência de falha empregada pelo procedimento está relacionada à
categoria NR-13 do equipamento ou sistema protegido. Essa categoria é determinada
pelo volume, pressão e classe do produto contido no equipamento e representa
principalmente a consequência em casos de falha do tipo FAIL, que poderiam resultar
numa elevação de pressão e até no rompimento do equipamento, em casos mais
drásticos. Nas unidades que operam com fluidos gasosos, este tipo de falha não é
muito comum, visto que as válvulas não estão suscetíveis à incrustações e colagem
pelo produto, sendo mais frequentes as falhas de vedação.
Em síntese, o modelo atual utilizado pelos profissionais relaciona basicamente
o modo de falha do tipo LEAK, com a consequência de uma falha mais voltada para
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elevação de pressão, que seria resultado do outro tipo de modo de falha. E em casos
da ocorrência de falhas FAIL, é sugerido que os profissionais façam análise de falha
ou RBI.
6.4

Proposta de aplicação

6.4.1 Modelo proposto
Segundo a norma API 581 (2016), uma consequência de falha pode ser
determinada por segurança, danos ao meio ambiente ou impacto financeiros. Em
falhas do tipo LEAK, os critérios de pressão, volume de produto e seu potencial de
risco, considerados indiretamente através da categoria do equipamento, podem ser
substituídos ou complementados por outros critérios mais específicos, tais como
volume despressurizado, local de descarga, fluido, entre outros.
Em relação ao histórico de inspeções, os critérios empregados atualmente
possuem resultados de natureza crisp, sendo que válvulas com resultados
ligeiramente fora das tolerâncias são classificadas da mesma forma que válvulas com
resultados completamente inaceitáveis.
O modelo proposto utiliza critérios mais específicos para falhas do tipo LEAK
na classificação de consequência de falha e variáveis fuzzy para eliminar as fronteiras
dos dados nas variáveis de entrada, passando a considerá-los de forma contínua e
sem fronteiras pré-definidas, que se espera proporcionar um resultado mais
adequado.
6.4.2 Modelagem do sistema de inferência Fuzzy
O modelo proposto, conforme observado na Figura 37, trabalha com dois níveis
de FIS. O primeiro calcula o histórico de manutenção e a consequência de falha,
sendo que o histórico é atualizado a cada intervenção sofrida na válvula, enquanto
que a consequência de falha só se modifica em casos em que ocorra mudanças de
projeto. Esses dois índices obtidos são as variáveis de entradas para o próximo nível,
que calcula o intervalo em que a válvula precisaria ser manutenida.
Na determinação da consequência de falha, foram consideradas quatro
características da válvula: o fluido de trabalho, a área de orifício, a relação entre
pressão de operação/pressão de ajuste (Operation Pressure/Set Pressure - OP/SP) e
local de descarga da válvula.
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O fluido de trabalho está relacionado ao seu custo e potencial de risco,
considerando toxidade, inflamabilidade, entre outros. A área do orifício representa o
volume de produto que fluiria caso a válvula apresentasse vazamento, enquanto que
a relação OP/SP determina a possibilidade de a válvula apresentar vazamento. Por
último, o local de descarga da válvula influencia na segurança operacional, nos custos
e eficiência, caso esteja direcionada para a atmosfera, rede de tocha (flare) ou algum
reservatório.
Figura 37 - Sistema de Inferência Fuzzy proposto

Fonte: Os autores.

O histórico de inspeções das válvulas é calculado com base na pressão de
abertura observada nas três últimas intervenções, na frequência de manutenções
corretivas, e nas condições físicas observadas, tais como incrustações e danos dos
internos da válvula.
Segundo o procedimento da empresa, caso a válvula apresente falha de
abertura do tipo FAIL, nível elevado de incrustações ou danos nos internos, indícios
de batimento ou alto índice de corretivas, considerando as três últimas manutenções,
o resultado do histórico deve indicar a necessidade de análise de RBI, considerando
principalmente o risco de a válvula não abrir, ou seja, não despressurizar o
equipamento quando necessário. Nestes casos, o modelo manterá a mesma premissa
e indicará como resposta que o intervalo de inspeção seja determinado pelo RBI. Nos
demais casos o modelo calculará os índices de histórico e consequência de falhas
normalmente.
A próxima etapa é calcular o intervalo de inspeção, considerando o resultado
das FIS de consequência de falha e histórico da válvula. Como a empresa tem
preferência por trabalhar com intervalos inteiros, o resultado desta etapa será
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truncado, com intuito de evitar que válvulas assumam intervalos maiores que os
indicados, o que poderia resultar em condições inseguras.
6.4.3 Variáveis e funções de pertinência
Neste trabalho, as funções de pertinências escolhidas pelos especialistas foram
as triangulares. Segundo Pedrycz (1993), as funções de pertinência triangulares, com
interseção com o próximo conjunto em ½, são as mais utilizadas nos diversos tipos
de aplicação, incluindo aplicações de classificação, modelos e controladores fuzzy.
Isto se deve a simplicidade de relacionamento a um termo linguístico, linearidade das
fronteiras e facilidade de associação nas etapas de inferência. As variáveis da FIS de
consequência, observadas na Figura 38, estão descritas abaixo:


OP/SP – Variável que mede a relação entre a pressão de operação em que
a válvula normalmente encontra-se submetida pela pressão de ajuste da
mesma. Esta variável está relacionada com a exigência de vedação da
válvula nas condições normais de operação. Válvulas que apresentem
avarias, mas possuem uma relação OP/SP baixa, podem apresentar
estanqueidade. Porém, quando essa relação é alta o nível de exigência das
vedações é maior. Esta relação também influencia na quantidade de vezes
em que a válvula é acionada em operação, o que poderia gerar danos
mecânicos nos seus componentes.



Fluido – Representa a insegurança e o custo de um potencial vazamento
pelas válvulas. Um vazamento de produto inflamável é menos desejável do
que de outro fluido de baixa gravidade ou custo, como por exemplo ar
comprimido ou água de resfriamento.



Descarga – Local definido no projeto para o qual a válvula despressuriza.
Possui baixo impacto na segurança e no custo, caso despressurize para
reservatório, pois o produto pode ser reencaminhado para o processo.
Médio impacto caso esteja alinhada para a rede de tocha (flare), pois o
produto vazado será queimado em local específico, comprometendo
principalmente o custo operacional. A descarga para a atmosfera é a pior
condição. Além de comprometer o custo operacional, impacta diretamente
na segurança do processo e dos profissionais, pois a despressurização
ocorre diretamente na planta de produção.
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Orifício – Representa a área do bocal da válvula por onde o fluido irá escoar
e está diretamente relacionado com o volume de produto despressurizado.
Existem aproximadamente 18 áreas de orifícios padronizados pela norma
API 526. Quando uma válvula é projetada, normalmente se escolhe um
destes. Porém, alguns fabricantes optam por utilizar valores intermediários
aos normativos.
Figura 38 - Variáveis de entrada FIS consequência

Fonte: Os autores.

No outro ramo do modelo, encontram-se as variáveis de entrada da FIS de
histórico, conforme observado na Figura 39, com suas descrições a seguir:


Última abertura – É o valor da abertura da válvula no teste de recepção, que
varia entre falhas do tipo LEAK, passando por válvulas que apresentaram
resultados esperados ou ligeiramente abaixo ou acima, até as válvulas que
apresentaram falha de abertura, ou seja, não protegeriam o equipamento
de sofrer elevação de pressão.



Penúltima e antepenúltima abertura – Possuem mesma característica da
variável de entrada última abertura.



Deterioração dos internos – Assume valor alto caso a válvula apresente
nível elevado de incrustações ou depósitos, indícios de fenômeno de
batimento ou elevada deterioração dos internos. Condições menos críticas
assumem valores intermediários ou baixos e compõem o cálculo do índice
de histórico da válvula.
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Número de corretivas – Verifica a frequência de manutenções corretivas em
relação as últimas três manutenções realizadas. Válvulas que possuem alta
taxa de manutenção corretiva necessitam de um acompanhamento mais
minucioso, não podendo ter seu intervalo de inspeção aumentado até que
seja detectado e tratado o motivo destas intervenções.
Figura 39 - Variáveis de entrada FIS histórico

Fonte: Os autores.

Os resultados obtidos nas duas primeiras FIS são as variáveis de entrada para
o próximo nível, que calcula o intervalo de manutenção e inspeção indicado para a
válvula analisada, conforme observado na Figura 40.
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Figura 40 - Variáveis de entrada e saída FIS intervalo

Fonte: Os autores.

6.4.4 Regras e método de defuzzyficação
As regras if-then da modelagem fuzzy fornecem condições para incorporar o
raciocínio humano baseado no conhecimento dos especialistas. Elas podem ser
definidas diretamente pelos especialistas ou obtidas por métodos numéricos. Quando
os recursos financeiros ou de tempo são escassos, os especialistas sabem quais
equipamentos devem ser priorizados para manutenção. Entretanto, quando são
perguntados como eles priorizam os equipamentos, as respostas são vagas e
imprecisas (RATNAYAKE, 2014; KHANLARI et. al., 2008).
As FIS de histórico, consequência e intervalo possuem 385, 192, e 13 regras
respectivamente. As primeiras definidas de acordo com a combinação das diferentes
possibilidades do procedimento da empresa, isso explica o número elevado e as
demais estabelecidas pelos especialistas envolvidos na atividade.
A utilização de dois níveis de FIS proporciona uma redução do número de
regras, dado o grande número de variáveis entradas, que no sistema tradicional
cresce exponencialmente. Esta redução torna o sistema mais transparente e de fácil
manipulação (AMAITIK e BUCKINGHAM, 2017).
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Na Figura 41 é possível observar parte das regras utilizadas no modelo, como
por exemplo: se consequência de falha é médio e histórico é B2, o intervalo é 5 anos.
Figura 41 - Parte das regras utilizadas

Fonte: Os autores.

A próxima etapa do sistema é a defuzzificação, que finaliza o processo de
inferência e tem como objetivo a extração dos resultados de forma concisa e relevante.
Existem diferentes métodos que podem conduzir à resultados diferentes, por isto sua
escolha é tão importante. Este trabalho utiliza o método de centro de gravidade, que
é o mais conhecido e utilizado, sendo obtido a partir do centro de gravidade da função
de pertinência encontrada (TALON e CURT, 2017; LIU, 2007; LEEKWIJCK e KERRE,
1999).
6.5

Resultados
O modelo proposto foi implementado no toolbox de FIS do Matlab R2018b,

sendo utilizado para analisar 32 válvulas que passaram por manutenção e inspeção
recentemente. Esta análise propiciou identificar válvulas que poderiam assumir
intervalos de inspeção maiores que o praticado, por possuírem bom histórico de
inspeção e baixa consequência de falhas, assim como válvulas que precisam ter um
acompanhamento mais criterioso, aumentando a segurança da planta de processo.
Para ilustrar o funcionamento do modelo, segue apresentação da PSV-02, que
possui como características operar com fluido classe A (que é o mais crítico), porém
possui relação OP/SP baixa e orifício pequeno, o que minimiza a quantidade de
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produto vazado. Além disso, sua descarga é alinhada para a rede de tocha. Essas
características tornam essa válvula pouco crítica para o processo, logo a FIS do índice
de consequência retornou um valor de 0,17.
Em relação ao seu histórico atual, os resultados dos três últimos testes foram
próximos ao ideal, com ligeiras distorções do valor almejado, a válvula também não
possui ocorrências de manutenção corretiva e apresenta baixo índice de deterioração
dos internos, sendo gerado um índice de 0,31 pela FIS de histórico.
Esses dois índices gerados (0,17 para consequência e 0,31 para histórico) são
as entradas para a última FIS, que define o intervalo ideal de manutenção desta
válvula. Na Figura 42 pode-se simular essa condição e visualizar as funções de
pertinência e regras ativadas, tendo como retorno o valor de 6 anos como intervalo
proposto para esta válvula.
Figura 42 - Cálculo do intervalo da PSV-02

Fonte: Os autores.

6.5.1 Resultados do modelo
A válvula PSV-09 apresentou como resultado de abertura no último teste de
recepção uma variação de -3,85%, o que é ligeiramente fora das tolerâncias de ±3%
aceitáveis. Os resultados dos demais testes ficaram dentro da tolerância e não
apresentaram outra condição que comprometesse sua operacionalidade. Com esse
resultado e sua classificação pelo potencial da consequência de falha, pelo
procedimento da empresa, esta válvula assumiria o intervalo de inspeção de apenas
3 anos, enquanto que a válvula admitiria 6 anos, caso este último teste estivesse
dentro da tolerância. Já no modelo proposto, o intervalo definido para esta mesma
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válvula foi de 5 anos, pois reconhece que seu histórico de inspeção é bom e que o
resultado do último teste ficou apenas ligeiramente fora da tolerância.
Por outro lado, a PSV-03 apresentou um resultado de histórico de inspeção
ruim, com falha de vazamento no penúltimo teste, falha de abertura no antepenúltimo
e registro de danos e incrustações mediano. Esta condição demanda uma
classificação para análise de falha do tipo RBI, com intervalo de inspeção reduzido,
devidamente identificada pelo modelo, porém não detectada pela análise qualitativa
do profissional envolvido, que quando analisou o relatório, manteve o intervalo de
inspeção em 4 anos.
Outra consideração importante é que o modelo permite uma diferenciação mais
refinada das válvulas, tais como as PSV-08 e PSV-21, que apesar de apresentarem
um histórico operacional similar, possuem consequência de falhas distintas, sendo a
primeira mais crítica para o processo. Deste modo, pelo modelo a PSV-08 assumiria
um intervalo de inspeção de 4 anos, enquanto que a PSV-21 poderia ser inspecionada
a cada 5 anos e não de 2,5 e 3 anos, respectivamente, como utilizados atualmente.
6.5.2 Comparação dos resultados
Os resultados encontrados estão apresentados na Tabela 4. Entre os pontos
de destaque, foi observado que o modelo proposto conseguiu identificar quatro
válvulas que necessitariam de tratamento do tipo RBI, sendo que duas destas (PSV03 e 06) não foram identificadas pela análise do PH durante sua avaliação, ou seja,
estas válvulas não foram tratadas considerando esta particularidade e assumiram
intervalos de inspeção inadequados, o que pode acabar comprometendo a segurança
da planta.
Por outro lado, sete válvulas (PSV-02, 04, 08, 14, 15, 24 e 28) foram tratadas
como críticas pela análise do PH, enquanto que o modelo não as classificou assim.
Em geral, estas válvulas apresentaram histórico de inspeção bom, porém assumiram
intervalos baixo, o que pode ter sido ocasionado por uma análise conservadora por
parte do profissional. Além destes casos, outras treze válvulas obtiveram resultados
de intervalo de manutenção superior ao praticado, devido à utilização de dados com
abordagem fuzzy e classificação de consequência de falha mais detalhada.
As demais oito válvulas obtiveram resultado igual em ambos os modelos. Estas
apresentaram características semelhantes, com valores de consequência de falha alto
(acima de 0,8), sendo válvulas críticas para o processo. Mesmo apresentando bons
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históricos de inspeção, é recomendado que se mantenha o intervalo de inspeção já
praticado.
Tabela 4 - Resultados do modelo
Consequência
TAG

OP/SP

Fluido

PSV-01
PSV-02
PSV-03
PSV-04
PSV-05
PSV-06
PSV-07
PSV-08
PSV-09
PSV-10
PSV-11
PSV-12
PSV-13
PSV-14
PSV-15
PSV-16
PSV-17
PSV-18
PSV-19
PSV-20
PSV-21
PSV-22
PSV-23
PSV-24
PSV-25
PSV-26
PSV-27
PSV-28
PSV-29
PSV-30
PSV-31
PSV-32

0,01
0,26
0,75
0,82
0,57
0,57
0,64
0,90
0,29
0,90
0,90
0,87
0,85
0,67
0,90
0,90
0,90
0,89
0,06
0,82
0,29
0,67
0,67
0,91
0,91
0,91
0,83
0,83
0,83
0,90
0,85
0,85

1,00
1,00
0,67
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
0,67
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Histórico
Resultados
Abantpe
Consequ
Intervalo Intervalo
Descarga Orifício Abultima Abpenul
internos corretiva
Histórico
n
ência
proposto atual
0,50
0,20
0,99
1,01
1,00
0,00
0,00
0,16
0,25
6
4
0,50
0,07
1,01
1,02
0,99
0,13
0,00
0,17
0,31
6
2
1,00
0,07
0,94
0,49
1,25
0,42
1,00
0,52
0,83
RBI
4
0,50
0,11
0,92
0,73
0,88
0,17
1,00
0,81
0,71
3
1
0,50
4,34
0,94
0,93
1,00
0,29
0,00
0,63
0,55
4
3
0,50
4,34
1,03
1,00
0,94
1,00
0,00
0,63
0,92
RBI
4
0,50
0,07
1,01
1,00
0,95
0,29
0,00
0,77
0,29
4
3
0,50
0,50
1,02
0,98
1,00
0,29
0,00
0,82
0,35
4
2,5
0,50
1,84
0,96
0,98
1,00
0,13
0,00
0,50
0,47
5
4
0,50
1,29
0,95
0,62
0,99
0,00
1,00
0,82
0,75
3
3
0,50
1,29
0,96
1,00
1,00
1,00
0,00
0,82
0,92
RBI
RBI
0,50
11,05
0,94
1,00
0,95
0,13
0,00
0,82
0,48
4
3
0,50
11,05
0,95
0,97
0,94
0,00
0,00
0,81
0,48
4
3
0,00
0,50
1,03
1,02
1,00
0,00
1,00
0,50
0,43
5
2
0,50
1,29
0,86
0,93
0,88
0,13
0,00
0,82
0,75
3
2,5
0,50
1,29
0,98
1,01
0,90
0,38
0,00
0,82
0,40
4
3
0,50
0,11
0,99
0,99
0,99
0,38
0,00
0,83
0,29
4
4
0,50
6,38
0,75
0,97
0,93
1,00
0,00
0,82
0,92
RBI
RBI
0,50
1,84
0,98
0,92
0,96
0,13
0,00
0,31
0,49
5
4
0,50
1,29
1,00
0,99
0,91
0,25
0,00
0,81
0,27
4
3
0,50
1,84
1,01
1,00
0,94
0,13
0,00
0,50
0,30
5
3
0,00
0,50
1,02
0,98
1,00
0,13
1,00
0,50
0,39
5
4
0,00
0,50
1,01
1,01
1,01
0,29
1,00
0,50
0,36
5
4
0,50
0,31
1,04
0,99
0,99
0,13
0,00
0,82
0,48
4
2
0,50
0,31
1,09
0,98
1,04
0,13
0,00
0,82
0,68
3
3
0,50
0,31
0,98
1,02
1,02
0,29
0,00
0,82
0,36
4
4
1,00
6,38
1,01
0,97
0,98
0,00
0,00
0,81
0,36
4
4
1,00
6,38
1,00
0,99
0,98
0,00
0,00
0,81
0,22
6
2
1,00
6,38
1,00
0,98
1,00
0,00
0,00
0,81
0,25
4
4
0,50
0,50
1,01
0,99
0,99
0,00
0,00
0,82
0,30
4
4
1,00
3,60
0,94
0,98
1,00
0,13
0,00
0,81
0,56
4
3
1,00
3,60
0,99
0,99
0,97
0,00
0,00
0,81
0,31
4
4

Fonte: Os autores.

Em resumo, excluindo as válvulas que foram identificadas como RBI pelo
método proposto, em aproximadamente 71% dos casos analisados pode-se adotar
intervalos de inspeção superiores ao praticados, passando de uma média de 3,2 para
4,28 anos o intervalo ideal. Isso resultaria em uma redução de 22 intervenções num
intervalo de 10 anos, apenas desta amostra selecionada. Considerando os custos
diretos, que giram em torno de R$ 1400,00, contemplando apenas a retirada,
manutenção e reinstalação, esta redução de intervenções tem potencial de economia
de R$30.800,00.
Este potencial de redução é ainda maior, pois para realizar as manutenções em
algumas válvulas, são necessárias atividades de apoio, com montagem de andaimes
e movimentação de carga por guindastes. Além disto, existem os custos não
mensuráveis, que são os de planejamento, programação e liberação operacional, que
incorrem em todas as válvulas.
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Tendo em vista que a empresa possui aproximadamente 1200 válvulas que
poderiam ser analisadas pelo método, essa redução de intervenções se torna
bastante atrativa.
6.6

Conclusão
Este trabalho teve como objetivo criar um método para determinação dos

intervalos de manutenção e inspeção das PSV, baseando-se nas características
técnicas e operacionais e nos resultados históricos das intervenções. O método foi
desenvolvido baseado na opinião dos especialistas da empresa e utiliza FIS para
combinar as diferentes variáveis e estabelecer o intervalo ideal de cada válvula.
Os resultados obtidos com o método demonstraram a importância de uma
sistematização para definição destes intervalos, haja visto que o modelo identificou
dois casos que deveriam ser tratados como críticos e que passaram despercebidos
pelo profissional responsável.
Também foi possível perceber que a determinação da consequência
considerando as falhas do tipo LEAK ao invés da categoria do equipamento protegido,
proporcionou uma classificação mais representativa para a realidade, pois a maior
parcela das falhas é por falta de vedação e não por problemas de abertura. Além disto,
a utilização de variáveis fuzzy permitiram uma classificação mais contínua,
principalmente na avaliação do histórico das válvulas, onde pequenas variações nos
resultados dos testes acarretam em classificações similares, enquanto que pelo
procedimento

da

empresa,

estas

mesmas

variações

podem

influenciar

consideravelmente nos intervalos atribuídos, devido à utilização de variáveis crisp e
lacunas entre os níveis.
Os intervalos definidos para as válvulas analisadas se mostraram pertinentes
com a realidade. Válvulas mais críticas obtiveram intervalos iguais aos já praticados
pela empresa, enquanto que as demais válvulas poderiam ter sua frequência de
manutenção reduzida, propiciando redução de custos e aumento da disponibilidade,
sem comprometer a segurança. Como um estudo mais aprofundado deste tema,
sugere-se a utilização de mais variáveis de determinação de consequência de falha
para avaliação dos resultados, verificando seu impacto nos intervalos atribuídos.
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7 Considerações finais
Perante ao exposto nas conclusões dos artigos apresentados, algumas
considerações finais são descritas nesta seção. A primeira delas está relacionada com
a notória importância do tema da manutenção na indústria de óleo & gás,
potencializada principalmente pelos riscos associados a esta indústria e pela
necessidade que seus equipamentos apresentem alta confiabilidade operacional.
A revisão bibliográfica evidenciou que o setor petrolífero se defronta com
diversos desafios ao longo da sua cadeia e que a manutenção atua com diferentes
ferramentas e técnicas mais indicadas para cada conjuntura. Além disto, esta
pesquisa demonstrou que as técnicas da indústria 4.0 são utilizadas pela indústria do
petróleo, inclusive no campo da manutenção, porém esta aplicação foi iniciada de
forma tardia se comparada com as demais indústrias.
Também vale destacar, identificado por meio do estudo bibliométrico sobre
definição de criticidade dos equipamentos na indústria de petróleo, que as publicações
analisadas utilizam diversas abordagens e metodologias para definição desta
criticidade. No entanto, com relação às técnicas utilizadas, foi possível observar que,
em aproximadamente 72% dos trabalhos, a lógica Fuzzy foi utilizada, seja de forma
exclusiva ou combinada com outra técnica.
Outra consideração importante foi a pesquisa bibliográfica sobre as principais
causas de avarias das válvulas de segurança, onde pode-se identificar quais fatores
construtivos e operacionais estão relacionados com as possíveis falhas das válvulas
e também a consequência destas falhas. Este estudo aplicou a metodologia AHP e
contou com a participação de cinco especialistas da empresa analisada. Através da
sistemática da metodologia, esses profissionais puderam fornecer suas opiniões
sobre o impacto de cada um destes fatores na probabilidade de causar uma falha da
PSV, assim como na consequência desta falha para a segurança operacional. Após a
compilação destes dados, o modelo foi aplicado em um grupo de válvulas e pôde
proporcionar a criação de uma segregação destas em três categorias de criticidade.
Em seguida foi realizada a avaliação da importância dos dispositivos de alívio
de pressão na operação das plantas de processamento e a descrição do
funcionamento e o detalhamento dos componentes das válvulas de segurança. Por
fim, para atendimento ao principal objetivo proposto nesta pesquisa, baseado nos
conhecimentos adquiridos, foi gerado um modelo de inferência Fuzzy para
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determinação do intervalo ideal de manutenção preventiva de cada válvula. Foram
consideradas as suas características técnicas, as condições operacionais e os dados
históricos de manutenção das válvulas, para a criação do modelo.
Vale ressaltar que neste modelo proposto foi possível aumentar a média de
intervalo de manutenção das válvulas, onde as menos críticas para o processo
puderam assumir intervalos maiores aos praticados atualmente, assim como
identificar e reduzir o intervalo de válvulas que necessitam de um acompanhamento
mais rigoroso. Uma consideração importante é que a aplicação deste modelo
proporcionaria redução de custos e aumento de confiabilidade e segurança
operacional. Sugere-se que trabalhos futuros verifiquem se mais variáveis são
necessárias para determinação da consequência de falha e o impacto da inclusão
destes nos resultados.
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