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RESUMO 

 

A necessidade da indústria do petróleo de garantir a segurança das instalações, empregados e 

meio ambiente, sem esquecer a busca pela máxima eficiência das suas instalações, faz com 

que se busque atingir um alto nível de excelência em todas as etapas de seus processos 

produtivos a fim de se obter a qualidade requerida do seu produto final. Conhecer a 

confiabilidade de um equipamento e o que esta representa para um sistema é de fundamental 

importância para a garantia da segurança operacional. A técnica de análise de confiabilidade 

vem sendo cada vez mais aplicada na indústria do petróleo como ferramenta de predição de 

falhas e eventos indesejáveis que podem afetar a continuidade operacional. É uma 

metodologia cientifica aplicada que envolve conhecimentos nas áreas de Engenharia e 

Estatística para conhecer e ou analisar o desempenho de componentes, equipamentos ou 

sistemas, de forma a assegurar que estes executem sua função, sem falhar, por um período de 

tempo determinado e sob uma condição especifica. Os resultados das análises de 

confiabilidade auxiliam na tomada de decisão acerca da melhor estratégia de manutenção das 

plantas petroquímicas. A análise de confiabilidade foi aplicada em um equipamento (moto-

ventilador centrífugo) entre o período de 2010 a 2014 no Polo Industrial Petrobras de 

Guamaré, situado na zona rural do município de Guamaré no estado do Rio Grande do Norte, 

onde foi coletado dados de campo, analisado histórico do equipamento e observado o 

comportamento das falhas e seus impactos. Os dados obtidos foram processados em software 

comercial de confiabilidade ReliaSoft BlockSim 9. Os resultados obtidos foram comparados 

com uma pesquisa realizada junto aos especialistas da área a fim de se obter a melhor 

estratégia de manutenção para o sistema estudado. Com os resultados obtidos através das 

ferramentas de análise de confiabilidade foi possível determinar a disponibilidade do moto-

ventilador centrífugo e qual será os seus impactos na segurança das unidades de processo caso 

este venha falhar. Uma nova estratégia de manutenção foi estabelecida para melhorar a 

confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade e diminuição da probabilidade de falhas do 

Moto-Ventilador Centrífugo, trata-se de uma série de ações que visam promover o aumento 

da confiabilidade do sistema e consequente aumento do ciclo de vida do ativo. Assim, esta 

estratégia estabelece ações preventivas para diminuir a probabilidade de falha e mitigadoras 

que visam minimizar as consequências. 

  

Palavras chave: moto-ventilador centrífugo, confiabilidade, falha, manutenção. 



 
 

ABSTRACT 

The need of the oil industry to ensure the safety of the facilities, employees and the 

environment, not to mention the search for maximum efficiency of its facilities, makes it 

seeks to achieve a high level of excellence in all stages of its production processes in order to 

obtain the required quality of the final product. Know the reliability of equipment and what it 

stands for a system is of fundamental importance for ensuring the operational safety. The 

reliability analysis technique has been increasingly applied in the oil industry as fault 

prediction tool and undesirable events that can affect business continuity. It is an applied 

scientific methodology that involves knowledge in engineering and statistics to meet and or 

analyze the performance of components, equipment and systems in order to ensure that they 

perform their function without fail, for a period of time and under a specific condition. The 

results of reliability analyzes help in making decisions about the best maintenance strategy of 

petrochemical plants. Reliability analysis was applied on equipment (bike-centrifugal fan) 

between the period 2010-2014 at the Polo Petrobras Guamaré Industrial, situated in rural 

Guamaré municipality in the state of Rio Grande do Norte, where he collected data field, 

analyzed historical equipment and observing the behavior of faults and their impacts. The data 

were processed in commercial software reliability ReliaSoft BlockSim 9. The results were 

compared with a study conducted by the experts in the field in order to get the best 

maintenance strategy for the studied system. With the results obtained from the reliability 

analysis tools was possible to determine the availability of the centrifugal motor-fan and what 

will be its impact on the security of process units if it will fail. A new maintenance strategy 

was established to improve the reliability, availability, maintainability and decreased 

likelihood of Moto-Centrifugal Fan failures, it is a series of actions to promote the increased 

system reliability and consequent increase in cycle life of the asset. Thus, this strategy sets out 

preventive measures to reduce the probability of failure and mitigating aimed at minimizing 

the consequences. 

 

 

Keywords: centrifugal moto-fan, reliability, failure, maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na indústria do Petróleo o padrão de confiabilidade desejado para cada tipo de 

equipamento depende das consequências da falha que eles apresentam. De um lado da escala, 

por exemplo, existe o desejo de se ter uma lâmpada confiável. Se a lâmpada parar de 

funcionar, o usuário poderá sentir-se chateado, frustrado e custará um determinado valor para 

repará-la. Um padrão de confiabilidade aceitável para a lâmpada dependerá do valor que a 

organização dá ao transtorno causado e o tamanho das contas de manutenção. Muito acima na 

escala de consequências, existe o desejo por parte dos operadores de uma planta petroquímica 

de ter seus equipamentos de processo confiáveis. No caso de um acidente de processo, as 

consequências serão consideravelmente maiores do que a simples chateação do operador. 

Neste caso haverá todas as implicações resultantes da perda de vidas humanas, material e, 

certamente custará à indústria uma quantidade considerável de dinheiro. Obviamente, o 

padrão de confiabilidade aceitável para uma indústria petroquímica será significativamente 

diferente daquela lâmpada apagada. 

Os exemplos apresentados demonstram que a característica de confiabilidade é de 

interesse do usuário de qualquer equipamento funcional, da gerência de um grande número de 

ativos industriais e dos responsáveis por qualquer projeto tecnológico. O grau de interesse e o 

padrão de confiabilidade a ser alcançado estão ligados com as consequências do 

comportamento não confiável. O aumento da confiabilidade poderá acarretar um aumento de 

custo, mas o fato de se conseguir atingir a um alto nível de confiabilidade poderá 

proporcionar uma grande economia futura, poderá trazer vantagens competitivas e evitar 

perdas humanas. Como em tudo na vida, existe a necessidade de se preservar um equilíbrio 

econômico entre o custo da confiabilidade e as vantagens decorrentes de um alto nível de 

confiabilidade.  

Assim, para qualquer equipamento funcional não é de interesse saber apenas se o 

mesmo é funcional, mas sim “quão confiável ele é”, ou seja, se ele é suficientemente 

confiável.  

O conceito de manutenção, bem como a grande maioria dos conceitos relacionados 

com a indústria, foi modificado ao longo do tempo, em função das necessidades cada vez 

maiores e dos estudos correspondentes que procuravam responder a essas necessidades. 
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Assim, até bem pouco tempo, o conceito predominante era de que a missão da manutenção 

consistia em restabelecer as condições originais dos equipamentos ou sistemas. Hoje, é 

possível afirmar que a missão da manutenção é: garantir a disponibilidade da função dos 

equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção e a preservação do 

meio ambiente, com confiabilidade, segurança e custos adequados. 

Existe uma grande preocupação gerencial em reduzir o custo de manutenção, e isto é 

saudável à medida que se constata que, na quase totalidade das empresas brasileiras e na 

maioria das empresas internacionais, o custo de manutenção é elevado e não compatível com 

a competitividade globalizada.  

Quando se pergunta, quais são as características desejáveis em um produto, certamente 

a resposta seria que ele deveria ter uma vida útil ilimitada, e que, durante esta, funcionasse 

sem nenhuma falha. É claro que isso dificilmente será um dia alcançado. As limitações de 

ordem física, econômica e social impõem restrições à vida útil, o que indica a possibilidade de 

falhas em cada equipamento, ou seja, durante uma vida útil de determinado 

sistema/equipamento, tem-se situações indesejáveis sob o ponto de vista do usuário, que 

deverão ser avaliadas dentro de parâmetros estatísticos de custos e possibilidades de 

ocorrências de falhas. 

Nessa perspectiva, as indústrias que processam, manuseiam e/ou armazenam produtos 

inflamáveis somente serão consideradas com um nível de segurança adequado se forem 

atendidos os requisitos contidos nas normas técnicas oficiais, sejam elas nacionais ou 

internacionais.  

Convém ressaltar que o sistema de pressurização de uma subestação industrial situada 

em área classificada de uma indústria petroquímica é considerado um dos principais requisitos 

de segurança para se evitar a ampliação de acidentes de processo, isso ocorre porque os 

equipamentos elétricos são considerados fontes de ignição de alto potencial quando operando 

em uma atmosfera explosiva de gás ou vapor. É preciso ressaltar que essa fonte de ignição 

pode ser ocasionada por centelhamento normal devido à abertura e fechamento de seus 

contatos, ou ainda por apresentarem temperaturas de superfícies elevadas. 

Sabe-se que a energia necessária para causar a inflamação de uma atmosfera explosiva 

de gás ou vapor, é em geral, muito pequena. Diante de tal situação, a solução é prover meios 

para que misturas inflamáveis não entrem em contato com os equipamentos elétricos situados 
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no interior das subestações industriais. Para proporcionar esta condição, foi necessário, então, 

o desenvolvimento de um sistema de ventilação industrial dotado de no mínimo dois Moto-

Ventiladores Centrífugos para insuflamento de ar para pressurização e uma rede de dutos para 

distribuição de ar nos ambientes que abrigam os equipamentos elétricos. 

Diante dessas considerações e devido a grande importância do sistema de 

pressurização para a segurança de processo das indústrias petroquímicas, é necessário que os 

equipamentos que compõe este sistema possuam um alto nível de Confiabilidade, 

Mantenabilidade e Disponibilidade. 

Para a realização da análise de confiabilidade desse sistema foi escolhido como alvo 

do estudo o Moto-Ventilador Centrifugo por se tratar do principal equipamento que compõe o 

sistema de pressurização de uma subestação industrial. 

A pesquisa de campo foi realizada nas instalações do Polo Industrial Petrobras de 

Guamaré, situado na rodovia RN 221, km 25, zona rural do município de Guamaré, distante 

160 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 

Com o objetivo de conhecer os principais componentes que compõem um moto-

ventilador centrifugo foi necessário criar uma arvore funcional, através dela foi possível 

entender o principio de funcionamento e identificar os componentes que poderiam falhar e 

ocasionar a parada do equipamento. 

Para realização do levantamento de dados do moto-ventilador centrifugo, bem como 

dos históricos de intervenções e modos de falhas utilizou-se como referencia as informações 

armazenados no módulo PM (gestão da manutenção) do SAP-R3 integrante do sistema de 

Planejamento de Recurso Corporativo (ERP) ou Enterprise Resource Planning. O SAP-R3 é 

composto por um conjunto de módulos de software integrados interativamente e adotado no 

Polo Industrial de Guamaré. 

Para conhecer aspectos fundamentais de confiabilidade do equipamento utilizaram-se 

as técnicas: Reliability Block Diagram ou Digrama de Bloco de Confiabilidade (RBD), 

Failure Modes, Effects and Critically Analysis ou Análise de Modos, Efeitos e Criticidade de 

Falhas (FMECA) e Failure Tree Analysis ou Analise por Arvore de Falhas (FTA) e essas 

técnicas proporcionam uma visão sistêmica do processo de pressurização das subestações 

industriais e conhecimento do Moto-Ventilador Centrifugo. 
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Para obter uma análise quantitativa da confiabilidade do sistema em estudo, ou seja, os 

dados probabilísticos de falhas utilizou-se um software comercial que permite calcular de 

forma precisa a confiabilidade do sistema, definindo os componentes que mais influenciam na 

confiabilidade do processo como um todo. Esse software utiliza conceito estocástico que 

permite calcular a confiabilidade de qualquer sistema.  

Os dados necessários para a realização da avaliação qualitativa foram obtidos através 

de um questionário de perguntas fechadas sobre os temas: áreas classificadas, acidentes de 

processo, fontes de ignição, sistemas de pressurização, moto-ventilador centrifugo, 

confiabilidade, gestão da manutenção, gestão de peças sobressalentes, treinamentos e 

documentação técnica. O questionário foi aplicado aos profissionais da equipe de manutenção 

industrial que interagem diariamente com os sistemas de pressurização. Através do resultado 

dos questionários foi possível aferir a percepção da equipe. 

As informações e resultados obtidos nas avaliações quantitativas e qualitativas 

proporciona a organização definir a melhor estratégia de manutenção a ser adotada levando-se 

em consideração os aspectos técnicos, econômicos e de segurança. Em síntese: qual a 

capacidade do sistema em função do equipamento e qual a sua previsibilidade de falhas 

durante o tempo estabelecido para o funcionamento do sistema de pressurização das 

subestações industriais do Polo Industrial de Guamaré. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estimar através de simulação a confiabilidade de um moto-ventilador centrífugo 

utilizado para promover a pressurização de subestações industriais e efetuar avaliação 

qualitativa através de questionário de pesquisa. 

  

1.2  OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Apresentar os resultados para auxiliar na tomada de decisão quanto à melhor estratégia 

de manutenção. 
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2 EVOLUÇÕES DA MANUTENÇÃO NA INDÚSTRIA 

 

 Este capítulo aborda a evolução da manutenção industrial, os principais aspectos 

históricos da primeira, segunda, terceira geração e a importância do produto da manutenção. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

 

Nos últimos 30 anos a manutenção evoluiu significativamente, esta evolução se deve a 

grande dependência dos ativos e dos custos de produção e manutenção para operá-los, nas 

indústrias petroquímicas, o custo de manutenção é considerado segundo maior, senão o maior, 

elemento de custos operacionais. Nesse contexto, a história da manutenção pode ser 

aproximadamente dividida em três gerações distintas, denominadas: primeira geração 

(mecanização), segunda geração (industrialização) e terceira geração (automatização).  

 Cada geração é caracterizada por um estagio diferente de evolução tecnológica dos 

meios de produção, e pela introdução de novos conceitos e paradigmas nas atividades de 

manutenção (SIQUEIRA, 2005).  

Ilustra-se através da Figura 1 evolução temporal destas gerações após a segunda guerra 

mundial. 

Figura 1 – Evolução da Manutenção 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 
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2.2 PRIMEIRA GERAÇÃO 

 

 A primeira geração estende-se aproximadamente de 1940 a 1950, com o final da 

Segunda Guerra Mundial. Neste período, a mecanização da indústria era ainda incipiente, 

utilizando equipamentos simples e sobredimensionados para as funções onde eram aplicados. 

Em consequência, a sociedade da época pouco dependia de seu desempenho, exigindo apenas 

que fossem restaurados quando apresentassem defeitos, os quais eram minimizados pelo 

sobredimensionamento.  A atividade de manutenção, na forma planejada, praticamente 

inexistia, limitando-se a tarefas preventivas de serviço, tais como limpeza e lubrificação de 

maquinas, e tarefas corretivas para reparação de falhas (SIQUEIRA, 2005). 

 

2.3 SEGUNDA GERAÇÃO 

 

 Encerrada a Segunda Guerra Mundial, inicia-se, aproximadamente em 1950, a 

segunda geração da historia da manutenção, que se estenderia até o ano de 1975. Resultado do 

esforço de industrialização pós-guerra, esta geração acompanhou a disseminação das linhas de 

produção continuas, gerando dependência crescente da sociedade em relação aos produtos e 

processos indústrias. Nesta época registra-se a primeira onda de escassez de mão-de-obra 

especializada, decorrente da velocidade de implementação da automação. Isto resultou em um 

custo crescente de correção das falhas, em especial devido à produção e consumo 

interrompidos, aumentando as expectativas da sociedade sobre o desempenho da indústria. 

Maior disponibilidade e vida útil, a um baixo custo, tornou-se o objetivo básico da avaliação 

dos equipamentos no ambiente industrial (SIQUEIRA, 2005). 

 Estes fatos motivaram um esforço cientifico de pesquisa e desenvolvimento de 

técnicas de manutenção preventivas, orientadas para a minimização dos impactos de falhas 

nos processos e meios de produção. Deste esforço, resultou o surgimento das técnicas de 

manutenção preditivas (1950), bem como a disseminação do processo de revisão periódica de 

equipamentos, notadamente na indústria aeronáutica. Tais técnicas complementavam as 

atividades de limpeza e lubrificação, bem como tarefas corretivas, herdadas da primeira 

geração da manutenção. Em meados da década de 70, estas técnicas foram organizadas e 

integradas pela Manutenção Produtiva Total (TPM – Total Productive Maintenance), no 
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rastro das técnicas de Qualidade Total, como resultado do esforço desenvolvimento japonês, 

dando origem às metodologias de terceira geração (SIQUEIRA, 2005). 

 

2.4 TERCEIRA GERAÇÃO 

 

 A terceira geração da manutenção evoluiu da incapacidade destas técnicas frente às 

exigências da automação ocorrida na indústria a partir de 1975. Simultaneamente, o consumo 

em larga escala de produtos industrializados elevou o nível de dependência da sociedade aos 

processos industriais. A elevação de custos, de mão de obra e de capital, associados a 

concorrência em escala de custos, de mão-de-obra e de capital, associados a concorrência em 

escala mundial, conduziram à pratica do dimensionamento de equipamentos no limite da 

necessidade de processos, tornando mais estreitas suas faixas operacionais, aumentando a 

importância da manutenção. Nas indústrias de manufatura, os efeitos resultantes de 

indisponibilidades se agravaram pela adoção quase universal do sistema “just-in-time” (na 

hora certa), onde estoques reduzidos de produtos inacabados significavam que pequenas 

interrupções eram mais prováveis de interromper toda uma linha de produção (SIQUEIRA, 

2005). 

É importante destacar que nesta geração, além dos requisitos de maior disponibilidade, 

confiabilidade, e vida útil, a sociedade passou a exigir melhor qualidade e garantia de 

desempenho dos produtos. Serviços essenciais tais como saúde, telecomunicações, energia, 

saneamento, transporte público, etc., passaram a depender totalmente de processos 

automáticos, falhas nestes sistemas produzem efeitos sociais muito além da simples avaliação 

econômica de seus custos. Coincidentemente, evoluiu na humanidade a consciência da 

importância da preservação do meio ambiente, e da garantia de segurança para usuários de 

processos e produtos industriais, gerando as condições que motivaram o surgimento da 

metodologia MCC (Manutenção Centrada na Confiabilidade), (SIQUEIRA, 2005). 
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2.5 PRODUTO DA MANUTENÇÃO 

 

A produção é, de maneira básica, composta pelas atividades de operação, manutenção 

e engenharia. Existem outras atividades que dão suporte a produção: suprimento, inspeção de 

equipamentos, segurança industrial, entre outras. 

Na Figura 2 observa-se de forma holística a representação da produção que é 

composta pela operação, disponibilidade, manutenção e engenharia. 

Figura 2 – Visão Holística da Produção 

Fonte: (KARDEC, 2002) 

 

 

  É preciso ressaltar que o único produto que a operação deseja comprar da manutenção 

e da engenharia chama-se “maior disponibilidade confiável menor custo”. Quanto maior for à 

disponibilidade menor será a demanda de serviços. 
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3 CONFIABILIDADE 

 

 Este capítulo apresenta a importância da confiabilidade na indústria do petróleo, teoria 

das falhas, conceitos fundamentais de confiabilidade e as principais distribuições 

probabilísticas da confiabilidade. 

 

3.1 CONFIABILIDADE E A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

Nas indústrias de petróleo, gás natural e petroquímica, tem-se dado muita atenção à 

segurança, confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade de equipamentos. O custo anual 

da indústria para a falta de confiabilidade de equipamentos é muito alto, embora muitos 

proprietários de plantas tenham melhorado a confiabilidade de suas instalações operacionais 

através dessa atenção. Recentemente, uma parcela maior da indústria tem dado uma maior 

ênfase ao projeto e manutenção eficazes em termos de custos para plantas novas e instalações 

existentes. Sob esse aspecto, os dados de falhas, de mecanismos de falha e de manutenção 

relacionados a essas instalações industriais e suas operações tornaram-se mais importantes. É 

necessário que essas informações sejam usadas pelas várias partes interessadas e suas 

disciplinas, e entre elas comunicadas, dentro da mesma empresa ou entre empresas. São 

utilizadas várias metodologias de análise para estimar os riscos de perigos para as pessoas e o 

meio ambiente, ou para analisar o desempenho de instalações ou sistemas. Para que tais 

análises sejam eficazes e decisivas, os dados de Reliability and Maintenance (RM) ou 

confiabilidade e manutenção são de vital importância (ABNT NBR ISO 14224, 2011). 

Tais análises exigem um bom entendimento das características técnicas dos 

equipamentos, de suas condições operacionais e ambientais, de suas falhas potenciais e de 

suas atividades de manutenção. Pode ser necessário dispor de dados abrangendo vários anos 

de operação antes que dados suficientes tenham sido acumulados para gerar resultados de 

análise confiáveis e servir de apoio a decisões. Dessa forma, é necessário considerar a coleta 

de dados como uma atividade de longo prazo, planejada e executada tendo em mente metas 

apropriadas. Ao mesmo tempo, a clareza quanto às causas das falhas é fundamental para se 

priorizarem e implementarem ações corretivas que resultem em melhorias sustentáveis na 

confiabilidade, proporcionando, assim, maior lucratividade e segurança (ABNT NBR ISO 

14224, 2011). 
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3.2 TEORIAS DAS FALHAS 

 

 As falhas estão vinculadas aos níveis de probabilidade de ação dos riscos existentes. A 

seguir será abordado as principais teorias relacionadas a falha. 

 

3.2.1 Normalização das Falhas 

  

 De acordo com a NBR 5462 (Confiabilidade e Mantenabilidade), da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) o conceito de falha pode ser classificado em quatros 

tipos: graduais, parciais, por defeito ou complexas. As falhas graduais são aquelas que 

poderiam ter sido detectadas através de exames prévios. Ainda segundo esta norma, falhas 

parciais resultam de desvios das características do item, além de limites especificados, mas 

não a ponto de causar perda total na função requerida. Os defeitos seriam falhas 

simultaneamente graduais e parciais, podendo ao longo do tempo tornar-se completas. 

Finalmente, as falhas completas seriam associadas ao termino da capacidade de um item 

desempenhar a função requerida (ABNT NBR-5462, 1994). 

 

3.2.2 Modos de falhas 

  

 O modo de falha é definido com sendo “um evento ou condição física, que causa uma 

falha funcional; ou um dos possíveis estados de falha de um item, para uma dada função 

requerida” (SIQUEIRA, 2005).  

 Ao contrario da falha funcional, usualmente associada a um estado anormal da função do 

equipamento, o modo de falha está associado ao evento ou fenômeno físico que provoca a 

transição do estado normal ao estado anormal. Os modos de falha descrevem como as falhas 

funcionais acontecem, ou seja, o mecanismo de falha ou o que pode falhar. 

 

3.2.3 Causas de falhas 

  

 É importante distinguir modo de falha e causa de falha. O modo descreve o que está 

errado na funcionalidade do item. Já a causa descreve porque está errada a funcionalidade do 
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item. Esta distinção é essencial para se entender as finalidades da manutenção. Existem 

diversos tipos de modos de falhas, são eles: 

 Modos de falha mecânicos. 

 Modos de falha elétrico. 

 Modos de falha estruturais. 

 Modos de falha humanos 

 

3.2.4 Mecanismos de falhas 

  

 O estudo dos mecanismos de falhas objetiva classificar os tipos de comportamentos 

anômalos de materiais e equipamentos, e, através deles, identificar as atividades preventivas e 

corretivas adequadas a cada tipo. A classificação se dá através do conceito de taxa de falha, 

obtida da modelagem estocástica dos fenômenos envolvidos, antes e durante a ocorrência de 

falhas (SIQUEIRA, 2005). 

 

3.2.6 Taxa de falha 

  

A taxa de falhas é a frequência com que as falhas ocorrem, num certo intervalo de 

tempo, medida pelo numero de falhas para cada hora de operação ou numero de operações do 

sistema ou componente (SIQUEIRA, 2005). A taxa de falhas é normalmente representada por 

λ. Isto é dado matematicamente por: 

 
𝝀(𝒕) =  

𝒇(𝒕)

𝑪(𝒕)
=

𝟏

𝑪(𝒕)
 
𝒅𝑪(𝒕)

𝒅𝒕
 

 (1) 

   

   

Logo, 

 
𝝀(𝒕)𝒅𝒕 = − 

𝒅𝑪(𝒕)

𝑪(𝒕)
 

 (2) 

O inverso de taxa de falhas é conhecido como o Tempo Médio Entre Falhas (TMEF), 

tradução de Mean Time Between Failures – MTBF (SIQUEIRA, 2005). A expressão 

matemática do TMEF é: 
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𝑻𝑴𝑬𝑭 =  

𝟏

𝝀
 

 (3) 

 

3.2.7 Curva da banheira  

 

A curva da banheira apresenta, de maneira geral, as fases da vida de um componente. 

Embora ela seja apresentada como genérica, a curva da banheira só valida para componentes 

individuais. 

 A Figura 3 apresenta três períodos da vida característicos, a saber: mortalidade 

infantil, período de vida útil e período de desgaste (LAFRAIA, 2001). 

  

Figura 3 – A curva da banheira 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 
 

Três regiões são claramente visíveis na curva da banheira. A parte inicial, com 

probabilidade condicional de falha decrescente, corresponde à contribuição dos componentes 

do sistema com um mecanismo de falha por mortalidade infantil. A parte central da curva 

apresenta uma probabilidade condicional de falha constante, decorrente da contribuição dos 

componentes com mecanismo de falha aleatória. Finalmente, a parte final da vida útil, 

resultante do envelhecimento dos componentes com mecanismos de falha sujeitos a desgaste 

ou fadiga. 
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Infelizmente a curva da banheira não se aplica a equipamentos e sistemas 

complexos, porque eles tendem a ter múltiplos componentes e redundâncias 

com modos de falhas diversos, o que torna a natureza das falhas 

extremamente imprevisível (KARDEC, 2002, p. 54). 

 

3.2.8 Efeitos de falhas 

 

Além dos mecanismos dos modos de falha é importante conhecer a frequência e os 

efeitos adversos decorrentes das falhas e suas consequências sobre a instalação, pessoas e 

meio ambiente. Pesquisar os efeitos de falhas consiste em investigar como os modos de falha 

se propagam e influem nos objetivos do sistema em analise, e na funcionalidade da instalação. 

O conceito de efeito é: “o que acontece quando um modo de falha se apresenta” (SIQUEIRA, 

2005). 

 

3.3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE CONFIABILIDADE 

 

A confiabilidade é uma característica historicamente buscada por projetistas e 

construtores de todos os tipos de sistemas. O que há de novo na segunda metade do século 

XX é o movimento para quantificar a Confiabilidade. É um movimento similar, e 

provavelmente tão importante quanto o movimento de séculos atrás para quantificar as 

propriedades dos materiais. Popularmente, conceitos como confiança no equipamento, 

durabilidade, presteza em operar sem falhas são relacionados à ideia de confiabilidade. 

Matematicamente, porém, confiabilidade é definida como: “probabilidade de que um 

componente ou sistema cumpra sua função com sucesso, por um período de tempo previsto, 

sob condições de operação especificadas” (LAFRAIA, 2001). 

 A confiabilidade também é definida como sendo “a probabilidade de um produto 

executar, sem falhas, uma certa missão, sob certas condições, durante um determinado 

período de tempo” (FILHO, 1997). 

Outra definição aceita é: “Confiabilidade de um sistema é a probabilidade de que, 

quando em operação sob condições ambientes estabelecidas, o sistema apresentará uma 

performance desejada (sem falhas) para um intervalo de tempo especificado” (PIAZZA, 

2000). 
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 Podemos dizer também que a Confiabilidade é: “capacidade de um item desempenhar 

com sucesso suas funções especificas, durante um determinado período de tempo, dentro de 

condições especificadas de utilização e operação” (PETROBRAS, 2010). 

De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) o conceito de 

confiabilidade é: “a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições 

especificadas, durante um dado intervalo de tempo” (ABNT NBR-5462, 1994). 

Observamos nas definições acima, que o conceito de confiabilidade é mantido em 

todas as citações, o que nos ajuda a firmar o conceito e trabalhar com a ideia básica de que 

sob condições pré-determinadas e dentro de um período especificado, é possível monitorar e 

garantir a funcionalidade do item, sistema ou componente. Desta forma, uma das finalidades 

da confiabilidade seria determinar o intervalo de confiança a ser empregado, tendo em vista 

que, o coeficiente de segurança do projeto tradicional pode ser uma escolha arbitrária por não 

se conhecer todas as variáveis do projeto. O inverso da confiabilidade seria a probabilidade do 

componente ou sistema falhar. A definição de falha, no contexto da confiabilidade, é: 

“impossibilidade de um sistema ou componente cumprir com sua função no nível 

especificado ou requerido”.  

Outra definição aceita é: “o fim da habilidade que um item possui para desenvolver 

uma função requerida” (PIAZZA, 2000). 

 

3.3.1 Qualidade 

 

Pode ser definido como a totalidade de características e aspectos de um produto ou 

serviço que tornam possível a satisfação de necessidades implícitas e explicitas associadas ao 

produto ou serviço. De forma mais especifica, qualidade é definida como o cumprimento a 

especificações de projeto e manufatura com menor variabilidade possível. (FOGLIATTO & 

RIBEIRO, 2009). 

 

3.3.2 Mantenabilidade 

 

É definida como a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de 

executar suas funções requeridas, mediante condições, preestabelecidas de uso, quando 
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submetido à manutenção sob condições predeterminadas e usando recursos e procedimentos 

padrão. A Mantenabilidade é um fator essencial no estabelecimento da disponibilidade de 

uma unidade (FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009). 

 

3.3.3 Disponibilidade  

 

É definida como sendo a capacidade de um item, mediante manutenção apropriada, 

desempenhar sua função requerida em um determinado instante do tempo ou em um período 

de tempo predeterminado. O conceito de disponibilidade varia conforme a capacidade de 

reparo de uma unidade. Em unidades não reparáveis, os conceitos de disponibilidade e 

confiabilidade se equivalem. Em unidades reparáveis, os possíveis estados da unidade em um 

tempo t de analise são funcionando ou em manutenção (isto é, sofrendo reparo). 

(FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009).  

Nesses casos, costuma-se supor que reparos devolvam à unidade a condição de nova e 

trabalha-se com um valor médio de disponibilidade para unidade, dado por: 

 
𝑫 =  

𝑻𝑴𝑬𝑭

𝑻𝑴𝑬𝑭 + 𝑻𝑴𝑷𝑹
 

 (4) 

 

Onde:  

A disponibilidade média da unidade, TMEF é o tempo médio entre falhas ou unidade (ou seja, 

o tempo médio de funcionamento da unidade) e TMPR é o tempo médio até a conclusão de 

reparos feitos na unidade (FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009). 

Na Figura 4 são apresentados os efeitos da confiabilidade e da Mantenabilidade na 

Disponibilidade. Um aumento na Mantenabilidade implica numa diminuição no tempo que se 

leva para execução de ações de manutenção. 

 

 

 

 



22 
 

 
Rodrigo Anderson de Paiva 

Dissertação de Mestrado – UFRN/ PPGEM 

 

Figura 4 – Efeitos da Confiabilidade e da Mantenabilidade na Disponibilidade 
Fonte: Próprio Autor 

Confiabilidade Mantenabilidade Disponibilidade 

 Constante  Diminui Diminui 

 Constante  Aumenta Aumenta 

 Aumenta  Constante Aumenta 

 Diminui  Constante Diminui 

 

 3.3.4 Segurança 

 

É definida como a ausência de condições que possam causar morte, dano ou doenças 

ocupacionais a pessoas, bem como dano ou perda de equipamentos ou de propriedade. Uma 

definição alternativa a segurança substitui o termo “ausência” por “nível aceitável de risco”, 

já que em muitas atividades é possível chegar-se a uma definição isenta de risco 

(FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009). 

 

3.3.5 Confiança 

  

O termo confiança (ou dependabilidade) é utilizado para designar um coletivo que 

inclui a disponibilidade e seus fatores determinantes: o desempenho da confiabilidade, da 

Mantenabilidade e do suporte técnico. Podem-se considerar os conceitos de confiança e 

confiabilidade como análogos; termo confiança, todavia, estaria associado a uma definição 

mais ampla, não estritamente probabilística de confiabilidade (FOGLIATTO & RIBEIRO, 

2009). 

 

3.3.6 Funções de Confiabilidade 

 

A função densidade de falhas representa a variação da probabilidade de falhas por 

unidade de tempo. É representada graficamente por uma função, distribuição de probabilidade 

(FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009). Matematicamente é expressa pela fórmula: 
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𝒇(𝒕) =  

𝒅𝑭(𝒕)

𝒅𝒕
 

 (5) 

 

 Nesta formula, F(t) é a função acumulada de falhas. Apresenta a probabilidade de 

falha entre um período de tempo t1 e t2. É representada graficamente por uma função de 

distribuição de densidade acumulada (FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009). Matematicamente é 

expressa pela formula: 

 

𝑭(𝒕𝟐) − 𝑭(𝒕𝟏) = ∫ 𝒇

𝒕𝟐

𝒕𝟏

(𝒕). 𝒅𝒕 

 (6) 

 

Em confiabilidade, estamos preocupados com a probabilidade de que um item 

sobreviva a um dado intervalo estabelecido (de tempo, ciclos, distancia). Ou seja, não haverá 

falhas no intervalo de 0 a x. A confiabilidade é dada pela função confiabilidade C(x) 

(FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009). Por essa definição vem que: 

 
𝑪(𝒕) =  ∫ 𝒇

∞

𝒕

(𝒕)𝒅𝒕 = 𝟏 −  ∫ 𝒇(𝒕)𝒅𝒕 = 𝟏 − 𝑭(𝒕)
𝒕

−∞

 
 (7) 

 

Logo F(t) é a probabilidade de falha do sistema, ou seja: 

 𝑭(𝒕) = 𝟏 − 𝑪(𝒕)  (8) 

 

 A taxa condicional de falha é a probabilidade condicional de falha no intervalo de t + 

dt, dado que não houve falha em t. Esta função também é conhecida como função de risco. 

(FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009). Matematicamente representada por: 

 
𝒆 ̈ (𝒕) =  

𝒇(𝒕)

𝑪(𝒕)
=  

𝒇(𝒕)

𝟏 − 𝑭(𝒕)
 

 (9) 

 

 O tempo médio para falhas (TMPF) é o tempo médio para falha de componentes que 

não podem ser reparados. É aplicável a componente cuja vida termina na primeira falha. É 
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similar ao tempo médio entre falhas (TMEF), que é aplicável a componentes reparáveis 

(FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009). É representado matematicamente pela expressão: 

 
𝑻𝑴𝑷𝑭 =  

∑ 𝑻𝑷𝑭𝒊
𝑵
𝒊=𝟏

𝑵
 

 (10) 

 

 O tempo médio para reparo (TMPR) é o tempo para o reparo de componentes; obtido 

de uma amostra nas mesmas condições de uso do componente desejado (FOGLIATTO & 

RIBEIRO, 2009). É representado matematicamente pela expressão: 

 
𝑻𝑴𝑷𝑹 =  

∑ 𝑻𝑷𝑹𝒊
𝑵
𝒊=𝟏

𝑵
 

 (11) 

Então, 

 TMPF é o Tempo Médio Para a Falha 

 TMEF é o Tempo Médio Entre Falhas 

 TMPR é o Tempo Médio Para Reparo 

Também podemos representar da seguinte forma: 

 
𝑻𝑴𝑷𝑭 =  

𝑻𝑬𝑴𝑷𝑶 𝑬𝑴 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨ÇÃ𝑶

𝑵𝑼𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑭𝑨𝑳𝑯𝑨𝑺
 

 (12) 

 

 

 
𝑻𝑴𝑬𝑭 =  

𝑻𝑬𝑴𝑷𝑶 𝑫𝑬 𝑶𝑩𝑺𝑬𝑹𝑽𝑨ÇÃ𝑶

𝑵𝑼𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑭𝑨𝑳𝑯𝑨𝑺
 

 (13) 

 

 
𝑻𝑴𝑷𝑹 =

𝑻𝑬𝑴𝑷𝑶 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑹𝑬𝑷𝑨𝑹𝑶

𝑵𝑼𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑷𝑨𝑹𝑶𝑺
 

 (14) 
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A figura 5 representa graficamente a relação entre disponibilidade e a situação do 

componente. 

Figura 5 – Relação entre disponibilidade e a situação do componente 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 

 

3.4 DISTRIBUIÇÕES APLICADAS À CONFIABILIDADE 

 

 A distribuição de probabilidade relaciona os valores da característica com a sua 

probabilidade de ocorrência na população sob investigação. Se a característica que está sendo 

analisado pode assumir qualquer valor ao longo do tempo, sua distribuição de probabilidade é 

chamada de distribuição continua de probabilidade. Se a característica só pode assumir certos 

valores específicos, então a distribuição de probabilidade é denominada de distribuição 

discreta de probabilidade. A seguir serão abordadas as principais distribuições aplicadas a 

confiabilidade. 

 

3.4.1 Distribuições Discretas 

  

Se uma variável x pode assumir um conjunto de valores x1, x2...xk, com as 

probabilidades p1, p2, p3 + ...pk, respectivamente, sendo p1 + p2 + p3 + ...+ pk = 1, diz-se que 

está definida uma distribuição de probabilidade discreta de x. A função p(x) que assume os 

valores p1, p2, p3...pk, respectivamente, para x = x1,x2...xk, é denominada função de 

probabilidade, ele é frequentemente denominado variável aleatória discreta. A variável 

aleatória é também conhecida como variável casual ou estocástica (LAFRAIA, 2001). 
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3.4.2  Distribuição Binominal 

 

A distribuição descreve a situação em que só há dois resultados possíveis, como falha 

ou não falha, e a probabilidade se mantem a mesma para todas as tentativas. Portanto, esta 

função é muito utilizada em confiabilidade e controle de qualidade (LAFRAIA, 2001). A 

função distribuição da probabilidade é dada por: 

 
𝒇(𝒙) =  

𝒏!

𝒙! (𝒏 − 𝒙)!
𝒑𝒙𝒒(𝒏−𝒙) 

 (15) 

  

Esta é a probabilidade de se obter x itens bons e (𝑛 − 𝑥) itens defeituosos, numa 

amostra de n itens, onde a probabilidade de obter-se um item bom é p e um item defeituoso q 

(LAFRAIA, 2001). A medida é dada por: 

 𝝁 = 𝒏 ∙ 𝒑  (16) 

 

e o desvio padrão, 

 
𝝈 =  (𝒏 ∙ 𝒑 ∙ 𝒒)

𝟏
𝟐 

 (17) 

  

3.4.3 Distribuição de Poisson 

 

Se os eventos são distribuídos de acordo com Poisson, eles ocorrem a taxas médias as 

constantes, com somente um de dois resultados possíveis, ou seja, o número de falhas no 

tempo ou defeitos por comprimento é: 

 
𝒇(𝒙) =  

𝝁𝒙

𝒙!
𝐞𝐱𝐩 (−𝝁) 

 (18) 

   

 x = 0, 1, 2, 3...  (19) 

onde 𝜇 é a taxa de ocorrência. A distribuição de Poisson pode ser considerada como uma 

variação da distribuição binominal na qual n tende ao infinito (LAFRAIA, 2001). Uma 

aproximação da distribuição de Poisson é dada por: 
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𝒇(𝒙) =  

(𝒏𝒑)𝒙

𝒙!
𝐞𝐱𝐩 (−𝒏𝒑) 

 (20) 

   

 𝜇 = 𝑛 ∙ 𝑝  e 𝜎 =  (𝑛 ∙ 𝑝)
1

2 =  𝜇
1

2 
 (21) 

3.4.4  Distribuição Normal ou Gauss 

 A função distribuição de probabilidade é dada por: 

 
𝒇(𝒙) =  

𝟏

𝝈 (𝟐𝝅)
𝟏
𝟐

 𝐞𝐱𝐩 [− 
𝟏

𝟐
 (

𝒙 − 𝝁

𝝈
)

𝟐

] 
 (22) 

 

Onde 𝜇 é o parâmetro de localização, igual à média. O parâmetro de forma é igual a 𝜎 

(LAFRAIA, 2001). Fazendo uma mudança de variável, a expressão anterior passa a ser: 

 
𝒇(𝒙) =  

𝟏

𝝈
 𝛗 (

𝒙 − 𝝁

𝝈
) 

 (23) 

 

 

Onde, 

 𝝋(𝒛) =  
𝟏

(𝟐𝝅)
𝟏
𝟐

 𝐞𝐱𝐩 [ 
𝒛𝟐

𝟐
]  e  𝒛 =  

𝒙−𝝁

𝝈
 

 

 (24) 

 A variável z mede o desvio em relação à média, em unidades de desvio padrão, e é 

denominada variável reduzida e é uma quantidade abstrata (independente das unidades 

usadas). Se os desvios em relação a media forem dados em unidades de desvio padrão, diz se 

que estão expressos em unidades ou escores reduzidos. (LAFRAIA, 2001). Um gráfico desta 

curva normal reduzida está indicado na Figura 6. Neste gráfico, as áreas incluídas entre z = -1 

e +1, z = -2 e +2, z = -3 e +3 são iguais, respectivamente, a 68,2%, 95,45% e 99,73% da área 

total que é unitária (LAFRAIA, 2001). 
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Figura 6 – Áreas notáveis sob a normal  

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 

 

Uma população que se ajusta à distribuição normal tem variações simetricamente 

dispostas ao redor da média. Uma razão importante para a aplicação da distribuição normal 

advém do fato de que quando um valor está sujeito a muitas variações que se somam, 

independentemente de como estas variações são distribuídas, o resultado da distribuição 

composta é normalmente distribuído. Isto é o que demonstra o teorema do valor central. A 

Figura 7 apresenta a função de densidade de probabilidade e a função de densidade 

acumulada da função normal (LAFRAIA, 2001). 

A densidade acumulada F(x) é dada pela equação: 

 𝒇(𝒙) =  ɸ( 
𝒙 − 𝝁

𝝈
) 

 (25) 
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Figura 7 – Gráfico Função de Distribuição Acumulada da Função Normal 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 

 

3.4.5 Distribuição Log-Normal 

 

Esta é uma distribuição mais versátil que a distribuição normal, pois tem uma forma 

mais variada, o que possibilita melhor ajuste da população. Um exemplo típico de aplicação é 

em peças sujeitas a desgaste. Também não tem a desvantagem de trabalhar com valores de x < 

0. É representada pela função: 

 
𝒇(𝒙) =  

𝟏

𝝈(𝟐𝝅)
𝟏
𝟐

𝐞𝐱𝐩 [−
𝟏

𝟐
(

𝐥𝐧 𝒙 −  𝝁

𝝈
)

𝟐

]
𝒑

𝒙 ≥ 𝟎
 

 (26) 

 

Onde, 

 
𝝋(𝒛) =  

𝟏

(𝟐𝝅)
𝟏
𝟐

𝐞𝐱𝐩 [− 
𝒛𝟐

𝟐
] 

 (27) 

 

 
𝒛 =  

𝒍𝒐𝒈𝒙 −  𝝁

𝝈
 

 (28) 

 



30 
 

 
Rodrigo Anderson de Paiva 

Dissertação de Mestrado – UFRN/ PPGEM 

 

Em outras palavras, é a distribuição normal com lnx como variável independente. A 

média e o desvio padrão são dados respectivamente por: 

 
𝝁 = 𝐞𝐱𝐩( 𝝁 +  

𝝈𝟐

𝟐
) 

 (29) 

 

 
𝝈 = [𝐞𝐱𝐩(𝟐𝝁 + 𝟐𝝈𝟐) − 𝐞𝐱𝐩(𝟐𝝁 + 𝝈𝟐)]

𝟏
𝟐 

 (30) 

 

Para valores de μ > σ a função log-normal é aproximadamente igual à distribuição 

normal. As equações da probabilidade acumulada de falhas F(x), confiabilidade C(x) e taxa de 

falhas (λ) são, respectivamente: 

 
𝒇(𝒙) =  ɸ [

𝒍𝒐𝒈 𝒙 − 𝝁

𝝈
] 

 (31) 

   

 
𝑪(𝒙) = 𝟏 −  ɸ[

𝒍𝒐𝒈𝒙 − 𝝁

𝝈
] 

 (32) 

   

 
𝝀(𝒙) =  

𝟎, 𝟒𝟑𝟒𝟑

𝒙𝝈

𝝋(𝒛)

𝟏 − ɸ(𝒛)
 

 (33) 

 

Os gráficos das Figuras 8, 9 e 10 representam as equações acima. 

Figura 8 – Função de Distribuição de Probabilidade da função log-normal 
Fonte: (LAFRAIA, 2001) 
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Figura 9 – Função Confiabilidade log-normal 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 

 

Figura 10 – Função da taxa de falhas da função log-normal 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 

 

As aplicações da distribuição Log-Normal são usados para determinar a falha à fadiga 

de metais e componentes metálicos, quando submetidos a tensões alternadas em nível 

significativamente menores que o limite de resistência do metal (LAFRAIA, 2001). 
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3.4.6 Distribuição Exponencial 

 

A distribuição exponencial descreve sistemas com taxa de falhas constante. A Função 

de Distribuição da Probabilidade é dada por: 

 
𝒇(𝒙) = {

𝒂 𝐞𝐱𝐩(−𝒂𝒙) 𝒑 𝒙 ≥ 𝟎⁄

𝟎                    𝒑 𝒙 < 𝟎⁄
 

 (34) 

 

Para sistemas onde a variável independente é t, λ é denominado de taxas de falhas, o 

que fornece: 

 𝒇(𝒕) =  𝝀 𝒆𝒙𝒑 (−𝝀𝒕)  (35) 

A confiabilidade é dada por: 

 𝑪(𝒕) = 𝒆𝒙𝒑 (−𝝀𝒕)  (36) 

 

As Figuras 11, 12 e 13 representam os gráficos das equações acima. 

 

Figura 11 – Função de Distribuição de Probabilidade da função exponencial 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 
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Figura 12 – Função confiabilidade da exponencial 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 

 

Figura 13 – Taxa de falha da exponencial 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 

 

As aplicações da Distribuição Exponencial se aplicam em: 

 Falhas de equipamentos com mais de duzentos componentes sujeitos a mais de três 

manutenções corretivas/preventivas;  

 Sistemas complexos não redundantes;  

 Sistemas complexos com componentes com taxa de falhas independentes;  

 Sistemas com dados de falhas apresentando causas muito heterogêneas;  

 Sistemas de vários componentes, com substituições antes de falhas devido à 

manutenção preventiva. 
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3.4.7 Distribuição de Weibull 

 

A função distribuição de Weibull possui três parâmetros para determinar a 

probabilidade de falha, confiabilidade e taxa instantânea (função de risco). A Tabela 1 

apresenta as diversas expressões e o significado dos seus parâmetros (LAFRAIA, 2001). 

 

Tabela 1 – Significados, parâmetros e expressões da Distribuição Weibull 

 

Significado 

 

 

Parâmetro 

 

 

Expressão 

 

 

Distribuição de falhas 

 

f(t) 

 

𝛽

𝜂𝛽
(𝑡 − 𝑡0)𝛽−1 exp [− (

𝑡 − 𝑡0

𝜂
)

𝛽

] 𝑝 𝑡 ≥⁄ 0 

0        𝑝 𝑡 <⁄ 0 

 

 

Probabilidade acumulada de 

falhas 

 

 

F(t) 

 

1 − exp [−(
𝑡 − 𝑡0

𝜂
)𝛽 

Confiabilidade C(t) exp [−(
𝑡 − 𝑡0

𝜂
)𝛽 

Taxa de falhas instantâneas 𝜆 (t) 
𝛽

𝜂
(
𝑡 − 𝑡0

𝜂
)𝛽−1 

Parâmetro de escala   

 

Parâmetro de forma 

 

𝜂 
 

 

Vida inicial 

 

𝑡0 𝑜𝑢 𝛾 
 

 

Tempo para a falha 

 

𝑡 
 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 
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Valores particulares dos parâmetros da função de Weibull transformam as expressões 

originais em expressões de outras distribuições usualmente utilizadas para descrever os modos 

de falhas, conforme se pode observar na Tabela 2 (LAFRAIA, 2001). 

 

Tabela 2 – Valores particulares dos parâmetros Weibull 

 

Significado 

 

 

𝒕𝟎 = 𝟎 

 

 

𝒕𝟎 = 𝟎 e 𝜷 = 𝟎 

 

 

Distribuição de falhas 

 

𝑓(𝑡)

=
𝛽

𝜂𝛽
(𝑡)𝛽−1exp [− (

𝑡

𝜂
)

𝛽

 

 

𝑓(𝑡) =
1

𝜂
exp [−

𝑡

𝜂
] 

 

 

 

Probabilidade 

acumulada de falhas 

 

𝐹(𝑡) = 1 − exp [− (
𝑡

𝜂
)

𝛽

] 

 

𝐹(𝑡) = 1 − exp [−
𝑡

𝜂
] 

 

 

 

Confiabilidade 

 

𝐶(𝑡) = exp [− (
𝑡

𝜂
)

𝛽

] 

 

𝐶(𝑡) = exp [−
𝑡

𝜂
] 

Taxa de falhas 𝜆 (t) 𝜆 =
1

𝜂
 

Tempo médio entre 

falhas 
 𝑇𝑀𝐸𝐹 =

1

𝜆
 

 

Observações 
 

 

Conhecida como distribuição 

exponencial 𝜆 = 𝑐𝑡𝑒 

 
Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

  

As representações gráficas da função Weibull são representadas pelas figuras 14, 15, 

16 e 17. 
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Figura 14 – Função de Distribuição de Probabilidade da distribuição Weibull 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 
 

Figura 15 – Função densidade acumulada de falhas da distribuição Weibull 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 
 

Figura 16 – Função confiabilidade da distribuição de Weibull 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 
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Figura 17 – Função de taxas de falhas da distribuição de Weibull 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 

 A Tabela 3 descreve o comportamento da função taxa de falhas com o valor de 𝛽 e a 

Tabela 4 fornece maiores interpretações físicas sobre os parâmetros da função Weibull. 

Tabela 3 – Comportamento em função da taxa de falha 

 

𝜷 

 

Comportamento da função de taxa de falhas 

 
< 1 

 

 

= 1 
 

> 1 
 

= 2 
 

> 2 
 

 

 

= 3,2 

 

Taxa de falha crescente com o tempo – fase de mortalidade 

infantil 

 

Taxa de falha constante – falhas aleatórias – função exponencial 

 

Taxa de falha crescente com o tempo 

 

Taxa de falha linearmente crescente 

 

Taxa de falha cresce a uma taxa proporcional à potencia (-1); 

distribuição de frequência tornando-se simétrica à medida que β 

cresce. 

 

Distribuição de frequência aproxima-se da distribuição normal, 

tornando-se menos dispersa à medida que β cresce. 

 
Fonte: (LAFRAIA, 2001) 
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Tabela 4 – Interpretações físicas sobre os parâmetros da função Weibull 

𝒕𝟎 𝜷 

 

Significado 

 

 

= 0 

 

< 1 

 

 

 

 

Não há confiabilidade intrínseca. Significa 

que em t=0 a probabilidade de falha é 0. 

 = 1 

 

 

 

> 1 

Taxa de falhas decrescentes, 

possivelmente devidas a baixos 

coeficientes de segurança na carga. 

 

Taxa de falhas constante, falhas de origem 

aleatórias. 

Taxa de falhas crescentes, desgaste 

iniciando logo que o componente entra em 

serviço. 

 

 

> 0 

 

 

 

 

 

< 1 

 

≅ 0,5 

 

≅ 0,8 

 

> 1 

 

Há período de garantia, durante o qual não 

ocorre falha. O componente possui 

confiabilidade intrínseca. 

 

Desgaste do tipo fadiga ou similar. 

 

Fadiga de baixo ciclo. 

 

Fadiga de alto ciclo. 

 

Desgaste do tio erosão. 

 

 

< 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 1 

 

 

> 1 

 

Há vida de prateleira, o componente pode 

falhar antes de ser usado. 

 

Desgaste do tipo fadiga, iniciando antes 

do componente entrar em serviço. 

 

Desgaste devido a continua redução da 

resistência. 

 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 
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A Figura 18 demonstra a relação entre o valor de 𝛽 e as fases da curva da banheira. 

Figura 18 – A relação de 𝜷 e as fases da curva da banheira 

Fonte: (LAFRAIA, 2001) 

 

 

4 RISCOS PRESENTES NAS INDÚSTRIAS PETROQUIMICAS 

 

 O capítulo quatro apresenta os principais acidentes ocorridos na indústria do petróleo, 

os perigos envolvidos e os principais aspectos relacionados às áreas classificadas. 

 

4.1 INTRODUÇÃO AOS RISCOS NA INDÚSTRIA DO PETROLEO  

 

As atividades de exploração e produção envolvem a manipulação de substancias 

inflamáveis, em altas temperaturas e pressão que, às vezes, contem gases muito tóxicos. Os 

principais riscos estão, essencialmente, associados ao escape de hidrocarbonetos e outras 

substâncias perigosas, as quais podem causar incêndio, explosões e contaminação. Há outros 

perigos inerentes à própria natureza dos meios e processos envolvidos, tais como combustão 

continua, que pode causar altos níveis de radiação térmica, ou objetos pesados e volumosos 

que são difíceis de manobrar. Além disso, como em todas as ações humanas, as atividades de 

E&P também provocam vários efeitos negativos no solo na agua e no ar. Em relação aos 

efeitos globais sobre o meio ambiente, as operações de E&P também contribuem para as 

emissões de gases de efeito estufa. Isso significa que, crescentemente, esforços específicos 

devem ser empreendidos para limitar essas emissões (SANTOS, 2011). 
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Grande parte das instalações industriais da Petrobras processa substancias inflamáveis 

ou combustíveis, em temperaturas e pressões muito elevadas, tais como refinarias de petróleo, 

plataformas de petróleo off shore, estações de transferência de combustíveis e poços terrestres 

de produção de petróleo. Em tais áreas, denominadas áreas classificadas, há a necessidade de 

que os equipamentos elétricos possuam características especiais de proteção, de forma que 

estes não sejam fontes de risco de ignição devido a eventual geração de centelhas ou de 

pontos quentes com elevadas temperatura, o que poderia levar a um grande risco de 

ocorrência de explosões (ESTÉFANO & BULGARELLI, 2011). 

Em função das responsabilidades envolvidas a as graves consequências de um 

eventual acidente, todas as etapas e atividades relacionadas com este tipo de instalação de 

equipamentos elétricos, devem ser acompanhadas por uma gestão de risco. A principal 

medida de avalição de risco é o projeto de classificação de área. Por se tratar de um tema que 

está diretamente relacionado com a segurança das pessoas e das instalações, praticamente 

todos os requisitos técnicos e legais são cobertos por normas técnicas internacionais e 

brasileiras. Dentre os temas abordados nas normas técnicas nacionais e internacionais, 

destaco: procedimentos de classificação de áreas, tipos de proteção aplicáveis e requisitos de 

projeto, montagem, inspeção e manutenção de instalações “Ex”, bem como requisitos de 

reparo, revisão e recuperação neste tipo de instalação de equipamentos elétricos (ESTÉFANO 

& BULGARELLI, 2011). 

Grande parte dos acidentes que ocorreram na indústria do petróleo e nas petroquímicas 

está relacionada com a perda de contenção de substancias inflamáveis ocasionados por falhas 

mecânicas, formando assim uma atmosfera explosiva de gás ou vapor que em contato com 

uma fonte de ignição normalmente de origem elétrica ocasiona incêndios e explosões. 

 

4.2 ACIDENTES DE PROCESSO NAS INDÚSTRIAS DE PETRÓLEO 

 

 Os acidentes industriais são eventos inesperados e indesejados que afetam, direta ou 

indiretamente, a segurança e a saúde da comunidade envolvida, podendo causar impactos ao 

meio ambiente. Esses eventos podem ser resultantes dos desastres naturais ou de origem 

tecnológica. A seguir têm-se os principais desastres ocorridos na indústria de petróleo e 

petroquímicas. 
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4.2.1 Flixborough (Inglaterra – 1974) 

 

Em junho de 1974 ocorreu uma explosão na unidade da empresa Nypro, localizada em 

Flixborough (Inglaterra) envolvendo um produto químico chamado ciclohexano. O acidente 

resultou na morte de 28 funcionários e lesões graves em outros 36. O acidente ocorreu num 

sábado a tarde quando não havia expediente; caso contrario, o desastre seria ainda maior. A 

explosão ocasionou projeção de fragmentos, atingindo a população vizinha, e danos materiais 

nas propriedades. As causas estavam relacionadas a uma modificação ocorrida num conjunto 

de reatores. A explosão ocorreu num trecho de tubulação inadequada às condições 

operacionais de temperatura e pressão. Durante o processo de investigação e analise de 

acidentes foi constatado que a fabrica armazenava 43 vezes mais a quantidade de produto 

permitido pela legislação  (MORAIS, 2013). 

 

4.2.2 Seveso (Itália – 1976) 

 

A cidade de Seveso, na Italia, tornou-se famosa quando em 10 de julho de 1976, 

ocorreu uma liberação de gases tóxicos dos tanques de armazenamento da indústria ICMESA 

liberando Dioxina TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzeno-p-dioxina). O produto espalhou-se por 

grande área na planície Lombarda, entre Milão e o lago de Como. O acidente ocorreu durante 

a produção de 2,4,5-triclorofenol, um herbicida, fungicida, e produtos químicos 

intermediários. A ocorrência da reação química foi particularmente interessante já que 

ocorreu num sábado as 12h30, quando a instalação estava realmente fechada para o fim de 

semana e nenhum processo estava em andamento. Por alguma razão, ocorreu à mistura de 

produtos químicos que tinham sido deixados na caldeira, reagiram gerando calor e energia 

suficiente para causar uma reação em cadeia violenta. O desastre levou a União Europeia a 

publicar a Diretiva de Seveso com Regulamentos Industriais mais rígidos (MORAIS, 2013). 
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4.2.3 Vila Socó – Cubatão (Brasil – 1984) 

 

Por volta das 22h30 do dia 24 de fevereiro de 1984, os moradores da Vila Socó (atual 

Vila São José), Cubatão/SP, perceberam o vazamento de gasolina em um dos dutos da 

Petrobras que ligava a Refinaria Presidente Bernardes ao Terminal de Alemoa. A tubulação 

passava numa região alagadiça cheia de palafitas. Nessa noite, um operador da empresa 

alinhou inadequadamente um sequencia de válvulas e iniciou a transferência de gasolina para 

uma tubulação que se encontrava fechada, gerando sobrepressão e ruptura da mesma, 

espalhando cerca de 700 mil litros de gasolina pelo mangue que corria abaixo das casas. Uma 

faísca provocada por fosforo, curto circuito em fio elétrico ou qualquer outra forma de energia 

de inicio ao fogo os vapores inflamáveis. (MORAIS, 2013). 

 

4.2.4 Bhopal (Madhya Pradesh – India – 1984) 

  

O acidente de Bhopal – India (1984) é considerado o mais grave da indústria química. 

Esta unidade fazia parte de um consorcio entre Union Carbide Corporation (UCC) e Union 

Carbide India Ltda (UCIL) com participação acionista do governo indiano. Esta fabrica 

produzia um agrotóxico poderoso que envolvia o processamento de diversos produtos 

perigosos. O acidente envolveu o vazamento de um gás tóxico, isocianato de metila (MIC), de 

um dos tanques de armazenamento, provocando um aumento na temperatura e pressão no 

interior do tanque que levou a abertura da válvula de segurança com a liberação de grande 

quantidade de gás tóxico para atmosfera (MORAIS, 2013). 

 

4.2.5 PEMEX (México – 1988) 

 

Um incêndio seguido de explosão numa planta de processamento e distribuição de 

gases liquefeitos de petróleo (GLP) em San Juanico, subúrbio da Cidade do México, em 

novembro de 1988, foi um dos piores acidentes já ocorridos na indústria petroquímica 

superada apenas por Bhopal (Índia). Dados oficiais confirmam 542 mortos, 4.248 feridos e 

cerca de 10.000 desabrigados. O desastre teve inicio com o rompimento de tubulação de 8” 

cuja a causa é desconhecida. A nuvem de gás cobriu uma área de 250m x 150m antes de se 
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inflamar cerca de 5 a 1º minutos após o vazamento, ao entrar em contato com as chamas de 

um Flair que se encontrava ao nível do solo dentro da área próximo das esferas (MORAIS, 

2013). 

 

4.2.6 Acidentes com unidades Off Shore 

 

A Tabela 5 apresenta inúmeros acidentes ocorridos nas plataformas de petróleo 

operadas pelo mundo. 

Tabela 5 – Acidentes Off Shore ocorridos em plataformas pelo mundo 
 

Ano 

 

Local 

 

Descrição 

 

Efeitos 

 

 

1980 

 

1981 

 

1982 

 

1984 

 

1988 

 

1988 

 

1991 

 

1992 

 

1995 

 

1996 

 

1998 

 

2001 

 

2001 

 

2006 

 

2010 

Mar do Norte 

 

Mar da China 

 

Atlântico Norte 

 

Campos – Brasil 

 

Mar do Norte – Escócia 

 

Boméu 

 

São Paulo – Brasil 

 

Mar do Norte 

 

Nigéria 

 

Golfo de Suez 

 

Mar do Norte 

 

Campos – Brasil 

 

Campos – Brasil 

 

Índia 

 

Golfo do México (EUA) 

 

Plataforma Keillan naufraga 

 

Um navio de perfuração naufraga 

 

Ocean Ranger a dema 

 

Explosão da plataforma Petrobras 

 

Plataforma Piper Alpha, explosão 

 

Refinaria Explode total Petroleum 

 

Explosão de um navio petroleiro 

 

Queda de helicóptero 

 

Explosão de uma Plataforma Mobil 

 

Explosão de uma plataforma 

 

Explosão na plataforma 

 

Incêndio na P-37 

 

Incêndio e Explosão na P-36 

 

Incêndio e explosão 

 

Incêndio, explosão e vazamento 

123 mortos 

 

81 mortos 

 

84 mortos 

 

37 mortos 

 

167 mortos 

 

4 mortos 

 

1 morto 

 

11 mortos 

 

13 mortos 

 

3 mortos 

 

2 mortos 

 

2 mortos 

 

11 mortos 

 

10 mortos 

 

7 mortos 

 

 

Fonte: (MORAIS, 2013) 
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4.3 CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA 

 

 Classificar uma área significa elaborar um mapa que define, entre outras coisas, o 

volume de risco dentro do qual pode ocorrer mistura inflamável. A seguir serão abordados os 

principais conceitos de classificação de áreas. 

 

4.3.1 Conceitos básicos sobre classificação de Áreas 

  

Para que uma reação química de combustão seja iniciada, é necessário que exista a 

ocorrência simultânea das três partes integrantes desta reação: o combustível, o oxidante e a 

fonte de ignição. Considerando a instalação de equipamentos elétricos em plantas de 

processamento, os combustíveis são normalmente representados pelos líquidos, gases, 

vapores e poeiras que possam se fazer presentes, comuns, sobretudo em plantas químicas, 

petroquímicas e em refinarias de petróleo (JORDÃO, 2004). 

 O oxidante, nesta reação físico-química, é representado pelo oxigênio do ar, o qual 

está normalmente presente na atmosfera. A fonte de ignição é proporcionada por qualquer 

liberação de energia em quantidade suficiente para iniciar o processo de reação de oxidação, 

tais como centelhas, faíscas ou pontos quentes com elevada temperatura. Em certos casos, 

dependendo da natureza do combustível, a quantidade de energia necessária para detonar a 

explosão pode ser muito pequena (JORDÃO, 2004). 

 Fontes usuais de ignição são normalmente centelhas provocadas por mutação de 

contatos elétricos, fugas de corrente devido a falhas no isolamento elétrico, curto-circuitos, 

queima de fusíveis ou de outros componentes, descargas decorrentes de acumulo de cargas 

eletrostáticas, impactos mecânicos ou superfícies quentes com temperatura acima da 

temperatura de autoignição. As condições para ocorrência da combustão, acima descritas, são 

representadas pelo “triangulo do fogo”, indicado na Figura 19 (ESTÉFANO & 

BULGARELLI, 2011). 
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Figura 19 – Triangulo do Fogo 

Fonte: Próprio Autor 

 
 

 

4.3.2 Propriedades Físico-químicas 

 

As substancias inflamáveis formam mistura explosiva com o ar dentro de 

determinadas faixas de concentração, que variam de produto para produto. O limite inferior de 

Explosividade (LIE) e Superior de Explosividade (LSE) corresponde aos limites da faixa de 

concentração na qual a mistura é explosiva. Os limites de explosividade das substancias 

inflamáveis estão disponíveis nas normas técnicas oficiais. Com relação à energia mínima 

capaz de provocar a ignição de uma mistura explosiva, ela varia muito de um produto para 

outro. A energia de ignição depende também da concentração do combustível no ar 

(ESTÉFANO & BULGARELLI, 2011). 

 

4.3.3 Estudo de Classificação de Área 

  

Estudos de classificação de áreas consistem em um grupo de documentos que 

fornecem informações sobre as áreas que contenham ou possam conter atmosferas 

potencialmente explosivas de uma planta de processamento químico ou de petróleo, tanto em 

instalações terrestres (On Shore) como marítimas (Off Shore). Esta documentação de estudos 

de classificação de áreas compreende maquetes eletrônicas tridimensionais, bancos de dados 

integrados orientados a objetos, desenhos de plantas e elevações com as extensões das áreas 



46 
 

 
Rodrigo Anderson de Paiva 

Dissertação de Mestrado – UFRN/ PPGEM 

 

classificadas, listas de dados de processo sobre as substancias inflamáveis, lista de dados das 

fontes de risco, e nos casos de espaços fechados, informações pertinentes ao projeto de 

ventilação, os quais possam afetar a classificação ou a extensão das áreas classificadas 

(JORDÃO, 2004). 

 

4.3.4 Método de Classificação de Área  

 

A classificação de áreas é um método de analise e classificação do ambiente onde uma 

atmosfera explosiva de gás pode ocorrer, de modo a facilitar a adequada seleção e instalação 

de equipamentos a serem utilizados com segurança em tais ambientes. A classificação 

também leva em consideração as características de ignição dos gases, vapores e poeiras, tais 

como energia de ignição (grupo do gás inflamável ou da poeira combustível) e a temperatura 

de ignição (classe de temperatura). Raramente é possível, através de uma simples analise de 

uma planta industrial ou de um projeto de uma planta, decidir que partes daquela planta 

podem ser enquadradas na definição de zonas (0, 1 e 2). E necessário um estudo mais 

detalhado e isto envolve a analise das probabilidades básicas de ocorrência de uma atmosfera 

explosiva de gases inflamáveis (ESTÉFANO & BULGARELLI, 2011). 

 

4.3.5 Objetivo da Classificação de Áreas 

  

Dentre os objetivos dos estudos de classificação de áreas, o primeiro passo é avaliar a 

probabilidade de acordo com as definições de zonas 0, 1 e 2. Uma vez que se tenha 

determinado a probabilidade da frequência e a duração de uma liberação (bem como o grau de 

risco), a taxa de liberação, concentração, velocidade, ventilação e outros fatores que afetam o 

tipo ou extensão da zona, existem então a base confiável para determinação da probabilidade 

de ocorrência de atmosfera explosiva  (ESTÉFANO & BULGARELLI, 2011). 

 

4.3.6 Zonas de Risco 

  

A probabilidade de presença de uma atmosfera explosiva de gás bem como o tipo de 

zona depende, principalmente, do grau da fonte de risco e da ventilação. A determinação do 
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tipo de zonas das áreas classificadas é baseada na frequência ou na probabilidade estatística 

de ocorrência e duração de uma atmosfera explosiva de gases inflamáveis nas áreas de 

processo consideradas nos estudos, como definido a seguir: 

Zona 0: Área na qual uma atmosfera explosiva de gás consistindo em uma 

mistura com ar e substancias inflamáveis em forma de gás, vapor ou nevoa 

continuamente presente ou por longos períodos ou frequentemente. 

Zona 1: Área na qual uma atmosfera explosiva de gás consistindo em uma 

mistura com ar e substancias infamáveis em forma de gás, vapor ou nevoa 

que pode ocorrer ocasionalmente em condições normais de operação. 

 

Zona 2: Área na qual uma atmosfera explosiva de gás consistindo em uma 

mistura com ar e substancias infamáveis em forma de gás, vapor ou nevoa 

que não é previsto ocorrer em condições normais de operação mas, se 

ocorrer, irá persistir somente por um curto período (ESTÉFANO & 

BULGARELLI, 2011, p. 334). 

 

4.3.7  Grupo dos Gases 

 

Os grupos dos gases inflamáveis ou poeiras combustíveis existentes nas áreas 

classificadas devem ser indicados nos documentos de classificação de áreas. A Figura 20 

apresenta os grupos dos gases que são normatizados (ESTÉFANO & BULGARELLI, 2011). 

Figura 20 – Grupo dos Gases 

Fonte: (ESTÉFANO & BULGARELLI, 2011, p. 337) 
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4.3.8 Temperatura de Ignição 

 

A mais baixa temperatura de ignição das substancias explosivas que possam dar 

origem a atmosferas explosivas, em uma área sob estudos de classificação de áreas, deve ser 

superior à temperatura máxima de superfície dos equipamentos elétricos a serem instalados 

nesta área, de forma a assegurar que os equipamentos elétricos não possam constituir fontes 

de risco. A Figura 21 apresenta as classes de temperatura (ESTÉFANO & BULGARELLI, 

2011). 

Figura 21 – Classe de Temperatura de ignição do Gás 

Fonte: (ESTÉFANO & BULGARELLI, 2011, p. 342) 
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4.3.9 Desenho de Classificação de Área 

  

Uma vez de posse dos desenhos de arranjo e de elevação das instalações físicas da 

planta e de posse da lista de dados do processo e dos cálculos de extensão das áreas 

classificadas, ou das figuras padronizadas de extensões elaboradas pelas respectivas empresas, 

são elaborados os desenhos de plantas e cortes das extensões de áreas classificadas. A Figura 

22 demonstra um exemplo de desenho de classificação de área para um tanque de líquidos 

inflamáveis (ESTÉFANO & BULGARELLI, 2011). 

Figura 22 – Representação, em corte, de áreas classificadas de um tanque de petróleo 

Fonte: (PETROBRAS INSTRU-EX, 2002, p. 12) 
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5 VENTILAÇÃO INDUSTRIAL 

 

 Este capítulo aborda de forma sucinta os conceitos fundamentais de ventilação 

industrial e as principais características dos ventiladores industriais. 

 

5.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

A ventilação industrial é um ramo do conhecimento tecnológico com aplicações em, 

praticamente, todas as atividades humanas. Ela se aplica tanto nos processos produtivos 

industriais como também nos processos de controle ambiental, questões de conforto térmico 

de ambientes ocupados pelo homem e todos os locais que são necessários controles da 

qualidade do ar.  No que tange ao controle de ambientes com probabilidade de formação de 

atmosfera explosiva, destaco a função de pressurização de ambientes e equipamentos elétricos 

para a prevenção de fogo e explosão. 

 

5.1.2 Viscosidade cinemática do ar 

  

Considerando que na ventilação industrial os níveis de pressão dos escoamentos de ar 

situam muito próximos da pressão atmosférica, ou seja, bem abaixo da pressão critica a 

dependência da viscosidade com as variações de pressão pode ser desprezada, ficando a 

função somente da temperatura. A literatura apresenta normalmente a viscosidade cinemática 

como uma propriedade derivada da viscosidade absoluta. Tendo-se em vista a disponibilidade 

de uma correlação que apresenta resultados satisfatórios para a viscosidade cinemática, na 

faixa de interesse das aplicações da ventilação industrial, neste contexto é feito uma inversão, 

segue a formula de correlação  (CLEZAR & NOGUEIRA, 2009). 

 

 𝒗 = (𝟏𝟑 + 𝟎, 𝟏 𝑻)  ×  𝟏𝟎−𝟔  

(37) 

 Onde 

𝑣 = coeficiente de viscosidade cinemática, m
2
 ∕ s 

𝑇 = temperatura do ar, 
°
C 
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5.1.3 Volume especifico e massa especifica do ar 

  

O volume, ∀, ocupado por uma massa, m, de ar pode ser estimado pela equação dos 

gases perfeitos: 

 
∀ =  

𝒎 ∙  𝑹𝒂𝒓  ∙  𝑻

𝑷
 

(38) 

 

Dividindo-se a Equação 38 pela massa, m, obtém-se o volume especifico, v. O inverso do 

volume especifico é a massa especifica, expressa por: 

 
𝝆 =  

 𝑷

𝑹𝒂𝒓𝑻
 

(39) 

  

Onde 

𝜌 = massa específica, kg ∕ m
3 

P = pressão absoluta do ar, Pa 

Rar = constante do ar = 287 
𝐽

𝐾𝑔 ∙ 𝐾
 

T = temperatura absoluta do ar, K 

 

5.1.4 Viscosidade absoluta 

  

O coeficiente de viscosidade absoluta pode ser obtido a partir da equação de definição 

da viscosidade cinemática, utilizando-se os valores estimados com a correlação da Equação 

37: 

 𝝁 = 𝒗 𝝆  (40) 

 

Onde 𝜇 é o coeficiente de viscocidade absoluta, expresso no sistema internacional (SI) de 

unidades por kg ∕(m ∙ s). 
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5.1.5 Condição-padrão do ar 

  

Como desempenho dos equipamentos utilizados na ventilação industrial é função do 

estado termodinâmico do ar, é pratica usual apresenta-lo para uma condição padrão, definida 

pelos parâmetros pressão e temperatura especificados abaixo: 

 Temperatura: 20
°
C e 

 Pressão atmosférica: 101,3  kPa (nível do mar). 

Como consequência, as equações 37 e 39 fornecem: 

 Viscosidade cinemática: 1,5 x 10
-5

 m
2
∕s e 

 Massa especifica: 1,2 kg ∕ m
3
 

 

5.1.6 Escoamento do ar 

  

O escoamento do ar pode ser confinado ou não confinado. O primeiro refere-se ao 

escoamento do ar em dutos e o segundo refere-se ao escoamento do ar em grandes espaços, 

tais como salas de subestações, galpões e escoamentos externos as edificações  (CLEZAR & 

NOGUEIRA, 2009).  

O escoamento pode ainda ser caracterizado por apresentar um comportamento bem 

ordenado, movimentando-se em laminas paralelas, sendo chamado por este motivo de 

escoamento laminar, ou um comportamento desordenado, resultante de flutuações randômicas 

e macroscópicas de velocidade, sendo denominado, neste caso, escoamento turbulento  

(CLEZAR & NOGUEIRA, 2009). 

 Esta classificação é caracterizada pelo parâmetro adimensional denominado número 

de Reynolds, Re, definido por: 

 
𝑹𝒆 =  

𝑽 𝑳

𝒗
 

 (41) 

 

Onde: 

V = velocidade média do escoamento e 

L = uma dimensão característica da geometria do escoamento. 

𝑣 = coeficiente de viscosidade cinemática, m
2
 ∕ s 
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 Para os casos de escoamentos no interior de dutos, a dimensão característica para o 

calculo do numero de Reynolds é o diâmetro interno do duto. Para escoamentos no interior de 

dutos, se Re for menor que 2.300, o escoamento será laminar, e se Re for maior que 4.000, o 

escoamento será turbulento. Quando o valor de Re estiver compreendido entre estes dois 

limites, o escoamento é caracterizado por ser bastante instável, podendo se comportar como 

laminar ou tornar-se repentinamente turbulento (CLEZAR & NOGUEIRA, 2009). 

 Nos casos de escoamentos externos, ou seja, escoamentos não confinados, a dimensão 

característica para o calculo do numero de Reynolds é, na maioria das vezes, uma dimensão 

do corpo imerso no escoamento. Os valores que delimitam as faixas de escoamento laminar, 

de transição e turbulento, são fortemente dependentes da geometria do corpo. 

 Os escoamentos em ventilação industrial são, em sua maioria, turbulentos (CLEZAR 

& NOGUEIRA, 2009). 

 

5.1.7 Equação da continuidade 

 

Na ventilação industrial, a quantidade mássica ou volumétrica de ar a ser 

movimentada é frequentemente conduzida através de um sistema de dutos e aberturas, cujas 

dimensões são obtidas com o auxilio da equação da conservação da massa  (CLEZAR & 

NOGUEIRA, 2009). Por este principio, o fluxo de massa que se desloca ao longo de um 

sistema de dutos sem ramais é constante e pode ser representado matematicamente por: 

 ∫ 𝛒 
𝑨

𝑽𝒊𝒅𝑨 =  𝒎 ̇ = constante 

 

(42) 

Esta equação também é conhecida por equação da continuidade, sendo: 

Vi = Módulo da velocidade axial na posição “i”, numa seção transversal do escoamento, m∕s; 

A = área da seção onde ocorre a velocidade Vi, m
2
; 

𝑚 ̇ = fluxo de massa kg ∕ s. 

Se 𝜌 é constante, usando-se a definição de velocidade média, 

 
𝑽 =  

𝟏

𝑨
 ∫𝑽𝒊

𝑨

 𝒅𝑨 
 (43) 
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A Equação 42 se reduz a: 

 𝒎 ̇ =  𝝆 𝑽 𝑨 = 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 (44) 

 

Esta equação pode ainda ser modificada para se obter a vazão volumétrica, Q, dada em m
3
∕s, 

 
𝑸 = 𝑽 𝑨 =  

𝒎 ̇

𝝆
= 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 

(45) 

 

5.1.8 Conceito de pressão em um fluido 

  

Um corpo pode estar sujeito a três tipos de esforço: tração, compressão e 

cisalhamento. Os fluidos não são capazes de resistir a um esforço de tração; portanto, eles 

podem estar sujeitos a apenas dois tipos de esforços, compressão e cisalhamento. Os esforços 

de cisalhamento são os responsáveis pela taxa de deformação no fluido, fazendo com que as 

camadas neste deslizem uma sobre as outras, enquanto que esforços de compressão são 

responsáveis pelo aumento ou diminuição do volume ocupado pelo fluido, permitindo 

caracteriza-lo como compressível ou incompressível  (CLEZAR & NOGUEIRA, 2009). 

 O esforço de compressão por unidade de área em um fluido é uma grandeza 

denominada pressão, e sua magnitude é expressa por N ∕m
2
, lb ∕ in

2
 ou psi. No sistema 

internacional de unidades, a pressão é expressa em Pascal (Pa) e é igual a 1 N ∕ m
2
. 

 

5.1.9 Tipos de pressão do escoamento 

  

Quando um fluido está em movimento, está associada a este a força de inercia. Esta força, 

dividida por uma área unitária normal à direção do escoamento, representa também uma 

pressão  (CLEZAR & NOGUEIRA, 2009). Quando este escoamento é desacelerado por 

algum motivo, aparece um esforço adicional, permitindo-se detectar três tipos de pressão no 

escoamento, descritos a seguir: 

 

 Pressão estática, (Pe): é uma função do estado termodinâmico do escoamento de ar e é 

exercida igualmente em todas as direções. Por isso, em alguns textos, também pode 

ser caracterizada como pressão termodinâmica. 
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 Pressão de velocidade, (Pv): é associada com a energia cinética do escoamento de ar. 

Em razão da inercia do fluido, é muitas vezes denominada, também, pressão dinâmica 

e é exercida apenas na direção do escoamento e expressa em Pa, por: 

 
𝑷𝒗 =  

𝟏

𝟐
 𝝆 𝑽𝟐 

 

(46) 

 

 Pressão total, (Pt): é a soma algébrica das pressões estática e de velocidade. Ela resulta 

da desaceleração do fluido até o repouso e é por este motivo também denominada 

pressão de estagnação. 

 𝑷𝒕 =  𝑷𝒆  + 𝑷𝒗 (46) 

 

Na ventilação industrial, Pt e Pe são normalmente medidas em relação à pressão 

atmosférica (pressão efetiva). 

 

5.1.10 Equação de Bernoulli modificada 

  

Aplicando-se a equação de energia referenciada a uma determinada linha de corrente e 

introduzindo-se as simplificações inerentes a um volume de controle caracterizado pelo 

escoamento em um duto sem ramificações, obtemos a equação de Bernoulli modificada, 

expressa por: 

 

 (Pe1 + Patm1) + 
𝟏

𝟐
 𝝆 𝑽𝟏

𝟐 +  𝝆𝒈𝒛𝟏  

 

 

(48) 

 (Pe2 + Patm2) + 
𝟏

𝟐
 𝝆 𝑽𝟐

𝟐 +  𝝆𝒈𝒛𝟐 + PERDAS1-2 

 

  

Onde: 

Pe1, Pe2 = pressões estáticas efetivas nas seções 1 e 2, Pa; 

Patm1, Patm2 = pressões atmosféricas nas seções 1 e 2, Pa; 

𝑧1, 𝑧2 = cotas nas seções 1 e 2 em relação a um nível de referência, m; 

𝑔 = aceleração da gravidade, m ∕ s
2
; 

PERDAS1-2 = perdas nos dutos e nos acessórios entre as seções 1 e 2, Pa. 
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 Como o escoamento no interior do duto é o ar e supondo que o mesmo esteja à mesma 

temperatura do ar externo, resulta: 

 Patm2 - Patm1 = (𝒛𝟏 - 𝒛𝟐) 𝝆 𝒈 

 

(49) 

Assim, a Equação 48 fica reduzida a 

 Pe,1 + Pv,1 = Pe,2 + Pv,2 + PERDAS1-2 

 

(50) 

e, finalmente,  

 ∆P = Pt,1 – Pt,2 = PERDAS1-2 

 

(51) 

5.1.11 Perdas no escoamento 

  

Nos escoamentos encontrados na ventilação industrial, a parcela referida como 

PERDAS1-2 na equação de Bernoulli modificada é oriunda, principalmente, da resistência 

viscosa e de mudanças de direção do escoamento, com deslocamento da camada limite. Tais 

perdas trazem como resultado uma diminuição no nível de pressão total. Quando esta é 

expressa em termos de altura equivalente de fluido, esta diminuição de pressão representa 

uma diminuição da altura de carga do escoamento. Em função disso, é comum se utilizar a 

expressão perda de carga para a diminuição da pressão correspondente as perdas  (CLEZAR 

& NOGUEIRA, 2009). Na perda de carga em dutos de seção circular a queda de pressão 

associada com a perda de energia devido ao atrito é calculada com o auxilio da equação de 

Darcy-Weisbach, a qual é aplicada tanto para os escoamentos laminares como também para 

os escoamentos turbulentos: 

 
∆𝑷 = 𝒇 ∙  

𝑳

𝑫
 ∙  

𝑽𝟐

𝟐
 ∙  𝝆 

 (47) 

Onde: 

∆𝑃 = perda de carga (queda de pressão total), Pa; 

f = coeficiente de atrito; 

D = diâmetro interno do duto, m; 

V = velocidade média do escoamento, m ∕ s; 

L = comprimento retilíneo de duto, m; 

𝜌 = massa especifica do ar, kg ∕ m
3 
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5.2 VENTILADORES 

 

 Na ventilação industrial e nos sistemas de pressurização o fornecimento de energia 

necessária para manter o escoamento do ar, frequentemente é feito através de um moto-

ventilador, os principais parâmetros relativos ao funcionamento dos moto-ventiladores, são: 

 Vazão do moto-ventilador (Q): volume de ar que passa pela saída do ventilador por 

unidade de tempo. 

 Pressão total do moto-ventilador (PTV): diferença entre pressão total do ar na saída e 

na entrada do ventilador. 

 Pressão estática do moto-ventilador (PEV): diferença entre a PTV e a pressão de 

velocidade na saída do moto-ventilador. 

Então, os ventiladores industriais são maquinas de fluxo em que o meio operante 

normalmente é o ar (CLEZAR & NOGUEIRA, 2009). 

Os ventiladores são do tipo: 

 Axiais 

 Centrífugos 

 

5.2.1 Ventiladores axiais 

 

Os ventiladores axiais possuem uma hélice montada em uma armação de controle de 

fluxo. O ventilador é projetado para movimentar o ar de um espaço fechado a outro com baixa 

pressão estática. A Figura 23 apresenta a forma construtiva de um ventilador axial. 

Figura 23 – Ventilador Axial 

Fonte: (MACINTYRE, 1990) 
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5.2.2 Ventiladores Centrífugos 

  

Os ventiladores centrífugos possuem uma característica construtiva que proporciona 

que o ar entre no centro do rotor em movimento, e acelerado pelas palhetas, é impulsionado 

da periferia do rotor para fora da abertura de descarga. Pode ser usado para pressões estáticas 

mais altas. A Figura 24 apresenta a forma construtiva de um ventilador centrifugo. 

 

Figura 24 – Ventilador Centrifugo 

Fonte: (MACINTYRE, 1990) 

 
 

Existem basicamente três tipos de ventiladores centrífugos, são eles: 

 Ventilador centrífugo com pás para frente. 

 Ventilador centrífugo com pás para trás. 

 Ventilador centrífugo com pás radiais. 
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As Figuras 25, 26 e 27 apresentam as formas construtivas de cada ventilador 

centrifugo. 

 

Figura 25 - Ventilador centrifugo com pás para frente 

Fonte: (MACINTYRE, 1990) 

 

Figura 26 - Ventilador centrifugo com pás para trás 

Fonte: (MACINTYRE, 1990) 

 
 

Figura 27 - Ventilador centrifugo com pás radiais  

Fonte: (MACINTYRE, 1990) 
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6 SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES INDUSTRIAIS 

 

 Este capítulo apresenta o principio de funcionamento do sistema de pressurização 

aplicado nas subestações industriais do polo industrial de Guamaré. A importância do sistema 

para a garantia da segurança operacional da unidade de processo e os principais equipamentos 

e componentes que compõe o sistema. 

 

6.1 INTRODUÇÃO  

 

Por razoes de custo (função de distancia ao centro consumidor), operacionais, 

disponibilidade de espaço, etc., os prédios das subestações são quase sempre localizados 

próximos às unidades de processo industriais e, deste modo, eles ficam em geral sujeitos às 

influencias da probabilidade de formação de atmosfera explosiva. 

 Isto implica em que somente equipamentos elétricos de construção adequada para uso 

nesse tipo de atmosfera podem ser aplicados, e dentre eles os de tipo “a prova de explosão” 

em principio seriam os mais prováveis de serem utilizados, caso não tenha um sistema de 

ventilação forçada, aumentaria a probabilidade de formação de atmosfera explosiva. Se as 

subestações tivessem que ser construídas com equipamentos a prova de explosão, pelo fato de 

ser um local de alta densidade de dispositivos elétricos (praticamente tudo elétrico), é fácil de 

imaginar que uma instalação de invólucros a prova de explosão para todos os componentes 

poderia trazer sérios inconvenientes do ponto de vista de montagem, operação, manutenção e 

até mesmo de segurança, em face das características particulares desse tipo de construção, das 

quais podemos ressaltar: 

 Carcaças mais pesadas (paredes mais robustas, dimensionadas para suportar pressões 

de explosão internas); 

 Acesso aos componentes dificultado (tampa fixada ao corpo por rosca ou por 

parafusos, estes geralmente em grande número); 

 Impossibilidade de utilização de painéis com gavetas extraíveis (os invólucros 

somente podem ser abertos com o equipamento desenergizado); 

 Maior custo de aquisição, instalação e manutenção. 
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Por outro lado, a aplicação de equipamentos de forma construtiva não especial, do tipo 

uso geral, possibilita usufruir-se principalmente das seguintes vantagens: 

 Fácil acesso as partes internas; 

 Possibilidade de intercambiabilidade de componentes; 

 Permite a construção de painéis com gavetas extraíveis (manutenção de componentes 

possível sem que seja necessário desenergizar o conjunto); 

 Facilidade de se executar interligações e intertravamentos.  

Porem, para que isto seja possível, é necessário que o ambiente interno seja transformado 

numa área sem probabilidade de formação de atmosfera explosiva, onde não há nenhuma 

restrição quanto ao tipo de equipamento a ser empregado. 

 A prática mais comum para se conseguir esse objetivo é dotar o prédio com um 

sistema de pressurização e ventilação, de tal modo projetado que os gases e vapores 

inflamáveis, eventualmente existentes no ambiente externo, ficam impedidos de penetrar no 

prédio por força de um diferencial de pressão que é criado pelo referido sistema. Assim 

chamamos de sistema de pressurização o conjunto de componentes utilizados para pressurizar 

r monitorar um ambiente, gerando um ambiente pressurizado, desta forma consideramos um 

ambiente pressurizado aquele que possui um volume interno protegido por pressurização e 

com tamanho suficiente para permitir a entrada de pessoas previstas para trabalhar ou 

permanecer no seu interior, além de proporcionar um ambiente favorável para abrigar 

equipamentos elétricos. 

O sistema de pressurização deve ser projetado visando o controle das variáveis pressão 

e temperatura internas. Através do insuflamento de ar limpo (não contaminado) para o 

ambiente a ser pressurizado, consegue-se que a pressão interna permaneça com um valor 

superior a pressão do meio externo, de modo a evitar a penetração de gases e vapores 

inflamáveis que em contato com dispositivos elétricos poderiam causar incêndios ou 

explosões. A temperatura interna, por sua vez, não deverá ultrapassar um valor 

predeterminado (normalmente 40ºC para subestações se operador) afim de não causar danos 

aos dispositivos elétricos em geral são projetados para operação em temperatura ambiente 

inferior a 40ºC. 

 Uma sobrepressão mínima de 25 Pa (0,25 mbar), ou cerca de 2,5 mm CA (coluna de 

agua) com relação a atmosfera externa, deve ser mantida em todos os pontos do interior do 
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ambiente a serem protegidos por pressurização e de seus dutos associados, considerando que 

as perdas são possíveis de ocorrer, mesmo nas situações mais favoráveis de todas as portas e 

janelas existentes no ambiente ou na edificação estarem fechadas (ESTÉFANO & 

BULGARELLI, 2011). 

O sistema de ventilação deve ser capaz de assegurar uma sobrepressão mínima suficiente 

para que haja fluxo de ar por todas as portas e aberturas possíveis, com as mesmas todas 

abertas; a velocidade deve ser maior que a velocidade de correntes de ar externas, porém não 

deve ser tão alta a ponto de dificultar a abertura ou fechamento de portas.  (PETROBRAS 

INSTRU-EX, 2002) 

 Os principais requisitos técnicos recomendáveis são: 

 Temperatura máxima admissível nos ambientes: 40ºC 

 Diferenciais de pressão mínimos operacionais: 

o Sala de painéis: 6 mm CA 

o Salas de baterias: 5 mm CA 

o Outros ambientes: 5 mm CA 

 Diferencial de pressão mínima: 2,5 mm CA ou 25 Pa 

 Velocidades limites admissíveis: 

o Dutos de insuflamento (máxima): 9,15 m/s 

o Descargas dos insufladores (máxima): 10,15 m/s 

 Perda de pressão máxima admissível nos filtros: 06 mm CA 

 Altura mínima de instalação dos pontos de insuflamento das salas: 2,50 m 

De acordo com a N-2039 (Projetos de Subestações em Instalações Terrestres), da CONTEC 

(Comissão de Normalização Técnica), SC – 06 (Subcomissão seis de Eletricidade), Petróleo 

Brasileiro S.A. as recomendações para construção de um sistema de pressurização são: 

Sistema de pressurização e condicionamento de ar: 

a) a sala de painéis deve atender às condições internas de temperatura, 

umidade, pressurização, filtragem e renovação de ar, adequadas aos 

equipamentos instalados; 

b) a subestação deve ser pressurizada para evitar entrada de poeira e gases, 

exceto quando especificado o contrário pela PETROBRAS; 

c) toda subestação em área classificada deve ser pressurizada positivamente; 

d) todo ar externo deve ser captado através de tomada de ar, com filtros 

instalados junto as máquinas do sistema de pressurização e condicionamento 

de ar; 

e) a tomada de ar deve ser construída de forma a impedir a entrada de água, 

conforme Figura A.5 do Anexo A; 
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f) a tomada de ar deve ser instalada fora de área classificada e atender a 

ABNT NBR 16401-3. A posição da tomada de ar deve ser definida de forma 

a não captar gases provenientes da unidade de processo; 

g) o sistema de pressurização e/ou condicionamento de ar deve ser 

dimensionado visando o controle das variáveis de pressão estática mínima de 

2,5 mm de coluna d’água conforme ABNT NBR IEC 60079-13; 

h) a temperatura máxima ambiente no interior da sala de painéis não deve 

ultrapassar 40 °C e a média diária não (PETROBRAS N-2039, 2012)devem 

exceder 35 °C conforme as ABNT NBR IEC 60439-1, ABNT NBR IEC 

60947-1 e ABNT NBR IEC 62271-200; 

i) as salas devem ser totalmente fechadas, possuindo venezianas tipo 

“dampers”; 

j) na sala de baterias, o ar deve ser insuflado na parte inferior e exaurido por 

venezianas 

tipo “damper” na parte superior da parede oposta, de forma a garantir a 

purga do gás hidrogênio gerado pelos bancos de baterias, conforme Figura 

A.5 do Anexo A; 

k) no caso de uso de baterias chumbo ácidas ventiladas e alcalinas a 

temperatura máxima ambiente no interior da sala não deve ultrapassar 40 °C 

e a média diária não deve exceder 35 °C; 

l) no caso de uso de baterias chumbo ácidas de recombinação reguladas a 

válvula, a sala de baterias deve ter a temperatura controlada em 25 °C, sendo 

permitida a recirculação de parte do ar conforme mencionado na IEC 62485-

2; 

m) A menos que indicado em contrário pela PETROBRAS o sistema de 

pressurização deve ser redundante, dimensionado de modo que somente uma 

unidade seja capaz de manter o sistema operando nas condições de projeto; 

n) devem ser instalados alarmes locais indicando temperatura alta, pressão 

diferencial baixa, reserva operando e outras anormalidades; deve ser 

instalado também alarme remoto sumário indicando anormalidade do 

sistema; 

o) a distribuição de ar nos ambientes deve ser dimensionada de forma a 

garantir temperatura homogênea, conforme Figura A.5 do Anexo A; 

p) a porta de acesso de pessoas ao sistema de pressurização e 

condicionamento de ar deve estar localizada no interior da subestação, 

quando a subestação está localizada em área classificada; 

q) o sistema de pressurização e condicionamento de ar deve ser desligado 

automaticamente pelo sistema de detecção de incêndio, segundo a ABNT 

NBR 13231; 

r) em subestações de pequeno porte (menor que 200 m2 ou com apenas uma 

seção de transformação) e não locadas em área classificadas pode ser 

utilizado equipamento em área externa à subestação. [Prática Recomendada] 

(PETROBRAS N-2039, 2012, p. 11). 
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A norma apresenta em seu anexo o arranjo físico típico de uma subestação abrigada, os 

principais detalhes são apresentados na Figura 28. 

Figura 28 – Arranjo físico típico de uma subestação industrial 

Fonte: (PETROBRAS N-2039, 2012, p. 19) 
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6.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO 

  

Os sistemas de pressurização instalados nas subestações industriais do Polo Industrial 

de Guamaré são do tipo ventilação forçada, com insuflamento para o interior dos ambientes 

por meio de rede de dutos ou diretamente. O ar é captado no alto, fora da zona de 

contaminação por gases, vapores e poeira. Após filtrado, o ar é lançado nos ambientes e dai 

exfiltrado por meio de aberturas dotadas de venezianas automáticas, reguláveis, que garantem 

sempre a pressão interna acima da pressão externa ao prédio. Para subestações localizadas em 

áreas classificadas, ou ainda que pela posição haja a possibilidade futura de se tornar área 

classificada, é prática comum especificar-se duas unidades de pressurização e ventilação, 

dimensionadas de modo que somente uma unidade seja capaz de manter o sistema operando 

nas condições de projeto, e a outra permanecendo como reserva, entrando em funcionamento 

sempre que houver queda acentuada de pressão ou ainda elevação de temperatura acima do 

valor de projeto. Pressostatos e termostatos convenientemente ajustados nos valores 

selecionados efetuam a entrada e a saída de operação da segunda unidade, automaticamente. 

São previstos também alarmes e sinalizações situados na casa de controle das unidades, que 

informam condições anormais de operação do sistema, tais como: reserva operando, baixa 

pressão e/ou alta temperatura na sala de painéis, etc. Adicionalmente são instalados 

indicadores de pressão e temperatura locais com a finalidade de se ter a possibilidade de 

inspeção visual das condições de operação do sistema a qualquer instante. 

 A operação dos moto-ventiladores é controlada tanto automaticamente, pela atuação 

do pressostato e do termostato, bem como pelas botoeiras do painel de comando. A vazão 

global de ar é obtida com apenas um moto-ventilador, permanecendo o outro moto-ventilador 

como reserva. Eventualmente, no caso de sobrepressão interna baixar a 2,5 mm CA ou 25 Pa 

e/ou temperatura interna superior a 40 ºC, o sistema é acionado automaticamente e o moto-

ventilador reserva passa a operar paralelamente ao outro, até a recomposição do diferencial de 

pressão e/ou temperatura interna adequados. Uma vez normalizadas as condições internas, o 

moto-ventilador voltará a ser reserva. Também existem casos em que os moto-ventiladores 

operam normalmente em paralelo, não existindo a condição de reserva. No entanto, nos 

tempos de baixa carga térmica, o sistema de controle mantém apenas um dos moto-
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ventiladores operando, respeitando-se a condição de sobrepressão interna em relação a 

pressão exterior. 

 Observa-se através da Figura 29 uma sala de painéis de uma subestação industrial 

dotada de um sistema de pressurização. 

 

Figura 29 – Subestação dotada de sistema de Pressurização 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

6.3 PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO 

 

 Para melhor compreensão do principio de funcionamento do sistema de pressurização 

é necessário conhecer de forma detalhada  os principais componentes que compõem o 

sistema. A seguir verificam-se os componentes do sistema. 

 

6.3.1 Área de tomada de ar 

 

A tomada de ar para captação de ar limpo é construída com venezianas fixas, tela e 

proteção contra chuva.  A captação de ar é feita em local livre de contaminação de gás e vapor 

inflamável, bem como de matérias estranhas. Para a locação do duto de captação de ar, deve 

ser cuidadosamente analisado o desenho de classificação de áreas bem como devem ser 
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levadas em conta as direções predominantes do vento. A análise desses dados define a posição 

e altura em relação ao solo da tomada de ar. 

Observa-se através da Figura 30 uma tomada de ar para captação de ar limpo. 

 

Figura 30 – Tomada de ar da pressurização 

Fonte: Próprio autor 

 

 

6.3.2 Estação de filtragem de ar  

 

São construídas a montante dos ventiladores, montados em estruturas verticais 

divisórias nas salas dos insufladores do sistema de pressurização. O ar antes de ser insuflado 

no ambiente a ser pressurizado, deverá passar por um sistema de filtros, de modo que a poeira 

e partículas estranhas fiquem retidas e não prejudiquem o funcionamento normal dos 

equipamentos instalados no prédio. Os filtros utilizados nas subestações industriais são do 

tipo Multibolsas, esse filtros são recomendados para instalações onde necessitem grandes 

vazões de ar para ventilações de ambientes em geral, como filtro principal ou como pré-filtros 

de filtros finos. 

Fabricados com varias bolsas soldadas termicamente em camadas 

diferenciadas de fibras sintéticas com densidade progressiva. Têm molduras 

de aço ou poliuretano rígido, espaçadores entre bolsas auto-sustentaveis de 

preferencia para uma melhor rigidez. (OLIVEIRA M. G., 2013, p. 146). 
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Observa-se através da Figura 31 uma estação de filtragem. 

 

Figura 31 – Estação de filtragem 

Fonte: Próprio autor 

 

 

6.3.3 Moto-Ventiladores Centrífugos 

 

São responsáveis pelo insuflamento de ar. Os moto-ventiladores são do tipo centrifugo 

simples ou dupla aspiração, com rotores balanceados estática e dinamicamente e com pás 

inclinadas para trás, para garantir curva de potencia. São acionados por motores elétricos, as 

transmissões são feitas por correias em “V”, no mínimo duas por ventilador e projetadas com 

fator de serviço maior ou igual a 1,4. As correias ser protegidas por guardas fixas. O conjunto 

moto-ventilador é montado em base estrutural de aço, provida de amortecedores de vibração. 

Os ventiladores são providos de conexões flexíveis de lona impermeável entre os mesmos e, 

os dutos, a fim de evitar transmissão de vibrações e ruídos. 
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Observa-se através da Figura 32 um conjunto de moto-ventiladores centrifugos. 

 

Figura 32 – Moto-Ventiladores Centrífugos 

Fonte: Próprio autor 

 
 

6.3.4 Redes de dutos para distribuição do ar  

 

São construídos nos ambientes que receberão o ar pressurizado. Os dutos são construídos 

em chapa de aço galvanizados e fixados por cantoneiras de ferro. Os fechamentos das seções 

são feitas por juntas e chavetas para garantir a estanqueidade. As ligações dos dutos com as 

bocas de descargas dos insufladores de ar são feitas por meio de lonas flexíveis e com folga 

mínima de 10 cm.  

A Figura 33 apresenta uma rede de dutos de ar. 

Figura 33 – Redes de dutos 

Fonte: Próprio autor 
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6.3.5 Grelhas e difusores  

 

As grelhas e difusores são construídos em alumínio anodizado, tipo simples deflexão e 

palheta vertical. 

A Figura 34 apresenta os detalhes das grelhas e difusores. 

Figura 34 – Grelhas e difusores 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

6.3.6 Venezianas automáticas (Dampers de sobrepressão)  

 

São construídas para atender a sobrepressão, possuem regulagem automática para 

exfiltração do ar, tipo “relief-damper”, com vedação segura para situação de pressão interna 

igual ou inferior a pressão externa. Possuem baixa perda, baixa velocidade e acionamento por 

gravidade, fluxo horizontal de dentro para fora. Possui estrutura, palhetas e eixos de alumínio. 
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As Figuras 35 e 36 apresentam os detalhes das venezianas. 

 

Figura 35 – Venezianas automáticas (vista interna) 

Fonte: Próprio autor 

 
 

Figura 36 – Venezianas automáticas (vista externa) 

Fonte: Próprio autor 
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6.3.7 “Dampers” de Gravidade  

 

São instalados junto às descargas dos insufladores e tem o objetivo de evitar o curto 

circuito de ar através de insuflador que estiver fora de operação. Os Dampers são construídos 

com palheta e estruturas de alumínio, com roletes e mancais de alto impacto (nylon) e eixos 

de alumínio, lubrificados com silicone para evitar ressecamento dos mancais e emperramento 

das palhetas. A vedação é feita por meio de feltro ou espuma.  

Observa-se através das Figuras 37 e 38 os detalhes do Dampers de gravidade (vistas 

superior e latera). 

Figura 37 – Dampers de Gravidade (vista superior) 

Fonte: Próprio autor 

 
 

Figura 38 - Dampers de Gravidade (vista lateral) 

Fonte: Próprio autor 
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6.3.8 Instalações Elétricas  

 

A alimentação elétrica dos moto-ventiladores é fornecida em tensão de 480V e 60Hz. 

 

6.3.9 Sistema de controle  

 

São instalados os comandos elétricos, sistemas de proteção, alarmes, instrumentos e 

sistema supervisório de monitoramento online. 

 Termostato sensor de temperatura: é do tipo duplo estagio, escala decimal, com faixa 

de atuação 25ºC/95ºC ou 77ºF /203ºF para controle de temperatura interna da sala 

painéis. A Figura 39 apresenta um sensor de temperatura utilizado nas subestações 

industriais. 

 

Figura 39 – Sensor de temperatura 

Fonte: Próprio autor 
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 Pressostato sensor diferencial de pressão: é do tipo transmissor diferencial de 

pressão, para controle da sobrepressão interna. Observa-se através da Figura 40 um 

transmissor diferencial de pressão. 

 

Figura 40 – Transmissor diferencial de pressão 

Fonte: Próprio auto 

 
 

 

 Quadro de comando: Painel destinado a realizar o controle e sinalização do sistema 

de pressurização. Possui lâmpadas de sinalização indicativas de motor ligado, motor 

desligado, temperatura normal (abaixo de 40ºC), temperatura anormal (acima de 

40ºC), pressão interna anormal (abaixo de 2,5 mm CA), pressão interna normal (acima 

de 2,5 mm CA), filtros carregados e falta de vazão de ar. Além de botoeira liga-desliga, 

para acionamento inicial ou religamento do sistema e chave manual-automático. A 

Verifica-se através da Figura 41 um quadro de comando e controle. 

 

Figura 41 – Painel de controle e sinalização 

Fonte: Próprio autor 
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 Supervisório de monitoramento: Tem a finalidade de disponibilizar informações 

acerca do sistema de pressurização para os operadores de processo. Observa-se através 

da Figura 42 uma tela de supervisório para controle do processo. 

 

Figura 42 – Tela do sistema de controle remoto via supervisório 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
Rodrigo Anderson de Paiva 

Dissertação de Mestrado – UFRN/ PPGEM 

 

7 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Neste capítulo encontra-se a descrição detalhada da metodologia proposta para o 

alcance dos resultados e os materiais utilizados na pesquisa. 

 

7.1 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

 A Análise de Confiabilidade do Moto-Ventilador Centrífugo foi dividida em nove 

etapas. 

1º Etapa: Construção da Arvore Funcional do Moto-Ventilador Centrifugo para verificar a 

função dos principais componentes que podem falhar. 

2º Etapa: Levantamento do histórico de manutenção durante um ciclo de campanha de cinco 

anos ou 43200 horas e tratamento dos dados obtidos a fim de identificar os modos de falhas, 

numero de falhas e Tempo Médio Para Falha (TMPF). 

3º Etapa: Construir modelo de Diagrama de Blocos de Confiabilidade (RBD) com base no 

diagrama funcional e histórico de manutenção. 

4º Etapa: Construção da Analise de Modos Efeitos e Criticidade de Falhas (FMECA), usando 

como parâmetro a norma Petrobras N-2781 (Técnicas Aplicáveis a Engenharia de 

Confiabilidade). 

5º Etapa: Construção da Árvore de Falha (FTA) do Moto-Ventilador Centrifugo com base no 

levantamento do histórico de manutenção e modos de falhas. 

6º Etapa: Realizar simulação quantitativa de confiabilidade utilizando o software Reliasoft 

BlockSim. 

7º Etapa: Obter os resultados de Confiabilidade, Probabilidade, Disponibilidade e 

Mantenabilidade. 

8º Etapa: Realizar avaliação qualitativa através de questionário de pesquisa a ser aplicado aos 

profissionais da área. 

9º Etapa: Estabelecer uma nova estratégia de manutenção com base nos resultados obtidos na 

avaliação quantitativa e qualitativa. 
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A Figura 43 apresenta o fluxograma das etapas para realização da analise de 

confiabilidade de um Moto-Ventilador Centrífugo. 

 

Figura 43 – Fluxograma de Análise de Confiabilidade 

Fonte: Próprio autor 
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7.2 ARVORE FUNCIONAL DO MOTO-VENTILADOR CENTRIFUGO 
 

 A Análise de Confiabilidade do Moto-Ventilador Centrifugo baseia-se na interligação 

funcional entre seus componentes, cada componente contribui para que o sistema execute sua 

função esperada. Para realizar a análise, propõe-se o uso da Arvore Funcional associada a 

descrição funcional do sistema. 

 A Análise é feita com base na estimativa da confiabilidade dos componentes do 

sistema, assim, obtém-se a confiabilidade respeitando a interligação funcional do sistema. A 

Avaliação de Confiabilidade do sistema propõe-se o uso de Diagrama de Blocos de 

Confiabilidade (RBD) ou emprego da Árvore de Falha (FTA).  O uso do Diagrama de blocos 

pressupõe a definição de confiabilidade do sistema, enquanto a Arvore de falhas é indicado 

para estabelecer a probabilidade de ocorrência de uma condição de operação indesejada ao 

sistema. 

 Na Figura 44, tem-se o diagrama da Arvore Funcional de um Moto-Ventilador 

Centrifugo. 

Figura 44 – Árvore funcional de um Moto-Ventilador Centrifugo 

Fonte: Próprio autor 
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7.2.1 Descrição funcional 

 

A descrição funcional apresenta exatamente a função de cada componente de um 

Moto-Ventilador Centrifugo. 

 Tela de proteção: garante a segurança contra contatos acidentais nas partes moveis. 

 Carcaça: responsável pela conversão de pressão. 

 Mancais: serve de apoio aos eixos girantes. 

 Rotor: recebe o ar e impulsiona para fora da carcaça. 

 Eixo: faz girar o rotor e a polia que recebe o movimento circular do motor. 

 Rolamentos: reduz o atrito mecânico do eixo e permite a transmissão eficiente de 

energia. 

 Polias: abriga a correia e transmite o movimento circular do motor até o eixo. 

 Correias: transmite a força do motor até o eixo do rotor. 

 Motor: gera a força motriz necessária para girar o rotor. 

 Base: suporta o conjunto Moto-Ventilador Centrifugo. 

 Comando: fornece energia e controla o funcionamento do motor. 

 

7.3 LEVANTAMENTO DO HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO 

 

 O levantamento do histórico de manutenção foi realizado através de consulta no 

módulo PM (gestão da manutenção) do SAP-R3 integrante do Enterprise Resource Planning 

(ERP) ou sistema de Planejamento de Recurso Corporativo adotado pela Petrobras. Esse 

levantamento foi importante para verificar os principais modos de falhas e os Tempos Médios 

Para Falha (TMPF). 

 

7.3.1 Consulta no SAP R3 

  

A consulta foi realizada tomando por base uma campanha de cinco anos de 

funcionamento do sistema. A data de inicio base da pesquisa foi doze de fevereiro de dois mil 
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e dez (12 de fevereiro de 2010) e a data fim base foi de trinta de dezembro de dois mil e 

quatorze (30 de dezembro de 2014). 

 Os dados obtidos com a pesquisa foram: 

 Data de entrada: data de inicio do registro de falha 

 Ordem: Número do registro de manutenção ou ordem de manutenção, este número é 

gerado automaticamente pelo SAP R3. 

 Equipamento: Número do equipamento afetado, este número é previamente 

cadastrado no SAP R3. 

 Texto breve: Descrição resumida da falha. 

 ÁrO: Área operacional afetada, este código é previamente cadastrado no SAP R3. 

 TAM: Tipo da atividade de manutenção (preventiva, preditiva, corretiva e etc). 

 Nota: Número da nota de registro da falha gerado automaticamente pelo SAP R3. 

 Imp. Falha: Número do impacto da falha previamente cadastrado no SAP R3, este 

número indica a criticidade do sistema afetado. 

 

Nas Figuras 45, 46 e 47 têm-se as telas referentes às pesquisas realizadas no SAP R3. 
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Figura 45 – Tela de pesquisa do SAP R3 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 46 – Tela de pesquisa do SAP R3 

Fonte: Próprio autor 

 
 

Figura 47 – Tela de pesquisa do SAP R3 

Fonte: Próprio autor 
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7.3.2 Tratamento das informações 

 

Os dados obtidos no SAP R3 foram transferidos para o Microsoft Excel com o 

objetivo de facilitar o estudo das informações.  Identificam-se os componentes que causaram 

as falhas em seguida verifica-se o modo de falha através do texto breve da falha. O numero de 

falhas foi contabilizado a partir das informações dos componentes e seus respectivos modos 

de falhas. Para obter o valor do TMPF em horas de cada modo de falha divide-se o tempo 

total em horas de operação pelo numero de falhas. Para obter o TMPF em dias aplica-se o 

mesmo raciocínio, ou seja, numero total de dias em operação dividido pelo numero de falhas. 

A Equação 12 comprova o calculo do TMPF. 

Após a estratificação dos dados obtém-se uma tabela resumo que apresenta os modos 

de falha, numero de falhas, Tempo Médio Para Falha (TMPF) em horas e o Tempo Médio 

Para Falha (TMPF) em dias. Na Tabela 6 tem-se o resumo dos dados pesquisados. 

Tabela 6 – Resumo dos dados pesquisados 

        

Componente 

(Modos de falha) 

Número de 

Falhas 

TMPF  

(horas) 

TMPF  

(dias) 

        

Correia 21 2009,143000 83,7 

    Rolamento 18 1949,333333 81,2 

    Motor 12 3230,000000 134,6 

    Tela de Proteção 10 1564,800000 65,2 

    Lubrificação 7 5358,857143 223,2 

    Rotor 7 4566,857143 190,3 

    Mancal 5 6667,200000 277,8 

    Polia 4 17688,000000 184,3 

    Eixo 2 1056,000000 528 
Fonte: Próprio autor 
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7.4 RBD – DIAGRAMA DE BLOCOS DE CONFIABILIDADE 

 

RBD (Reliability Block Diagram ou Diagrama de Blocos de Confiabilidade) é uma 

técnica de representação bastante útil para identificar o comportamento lógico e funcional de 

um sistema. É um diagrama de blocos ou subsistemas e/ou componentes de um sistema estão 

conectados em relação à Confiabilidade. Um bloco de Confiabilidade deve possuir no mínimo 

informações sobre como este item falha. Um bloco pode representar um componente, 

subsistema ou sistema. 

O procedimento de criação do RBD consiste em determinar as características de 

confiabilidade de cada bloco e estabelecer uma configuração lógica com base nas 

características funcionais do sistema a ser analisado. 

Devido às características funcionais do sistema foi escolhida a configuração serie para 

construir o Diagrama de Blocos. Para construção do Diagrama de Blocos utilizou-se os modos 

de falhas obtidos através dos componentes identificados na estratificação da pesquisa do 

histórico de falhas realizado no SAP R3. A Figura 48 apresenta o RBD do Moto-Ventilador 

Centrífugo. 

Figura 48 – Diagrama de Blocos de Confiabilidade (RBD) 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

7.5 FMECA – ANÁLISE DE MODOS, EFEITOS E CRITICIDADE DE FALHAS 

 

A FEMECA é um método estruturado para identificar potenciais modos de falha, 

causas, efeitos e criticidades no desempenho de um sistema, indicando medidas para 

diminuição da ocorrência de falha e/ou mitigação de suas consequências. É aplicável a vários 

níveis de decomposição do sistema, tais como, subsistemas, equipamentos ou componentes 

nas diversas fases do seu ciclo de vida. O termo FMECA é a abreviatura de (Failure Modes, 

Effects and Critically Analysis) (PETROBRAS N-2781, 2012). 
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7.5.1 Aplicação da FMECA 

  

É precedida por uma decomposição hierárquica do sistema em seus itens mais básicos 

para a análise pretendida. A análise se procede de uma maneira indutiva, desde o nível mais 

básico até o efeito final no sistema considerado.  

 

7.5.2 Desenvolvimento da FMECA 

  

A análise é feita por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais 

envolvidos direta ou indiretamente com o sistema a ser considerado. 

 A análise é normalmente feita pela identificação dos modos de falha, suas respectivas 

causas e os efeitos imediatos e finais decorrentes de cada modo de falha. Os resultados 

analíticos podem ser apresentados numa planilha que contém o núcleo das informações 

essenciais de todo o sistema e detalhes desenvolvidos para o sistema específico. 

 Na planilha de FMECA, para cada cenário de falha são normalmente registradas e 

analisadas as seguintes informações: 

 Identificação do item 

 Função 

 Modo de falha 

 Efeito da falha 

 Modo de detecção 

 Frequência (do modo de falha) 

 Severidade (do feito da falha) 

 Criticidade 

 Ações, observações e recomendações. 

 

Os estudos de FMECA também podem ser realizados através de “softwares” 

especializados disponíveis no mercado, e não somente através da planilha constante na Figura 

49. 
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Figura 49 – Exemplo de Planilha FMECA 

Fonte: (PETROBRAS N-2781, 2012) 

 
 

7.5.3 Definição de Criticidade da Falha 

 

Para a determinação da criticidade devem ser previamente definidas as categorias de 

frequência de falha e severidade do efeito da falha. Estas categorias podem ser definidas 

conforme os exemplos apresentados nas Figuras 50 e 51. 

 

Figura 50 – Exemplos de categorias de frequência 

Fonte: (PETROBRAS N-2781, 2012) 
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Figura 51 - Exemplos de categorias de severidade 

Fonte: (PETROBRAS N-2781, 2012) 
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A criticidade é o resultado da combinação das categorias relacionadas na matriz de 

criticidade demonstrada na Figura 52. Exemplos de categorias de criticidade, relacionando 

apenas as categorias de frequência e severidade, são apresentados na Figura 53. 

 

Figura 52 – Matriz de Criticidade 

Fonte: (PETROBRAS N-2781, 2012) 

 
 

Figura 53 – Exemplos de categoria de criticidade 

Fonte: (PETROBRAS N-2781, 2012) 
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7.5.4 Relatório da FMECA 

 

No relatório da FMECA são apresentadas as tabelas das categorias utilizadas e as 

planilhas devidamente preenchidas, incluindo todas as ações, observações e recomendações 

geradas, citando o órgão responsável pela implementação de cada uma. Além disto, todas as 

informações e documentos (fluxogramas de processo, fluxogramas de engenharia, folhas de 

dados, histórico de falhas etc.) utilizados fazem parte do relatório como anexo, bem como a 

relação de participantes da equipe de trabalho (PETROBRAS N-2781, 2012). 

 

7.6 FTA - ANÁLISE POR ÁRVORES DE FALHA 

 

Consiste na construção de um diagrama lógico, através de um processo dedutivo que 

partindo de um evento indesejado (evento topo) pré-definido, busca as possíveis causas de tal 

evento. A Análise por Arvore de Falhas também é conhecida como FTA (Fault Tree 

Analysis). Uma Árvore de Falhas fornece um registro gráfico do processo de análise, 

possibilitando, assim, uma visão concisa e ordenada das varias combinações de ocorrências 

(falhas) possíveis dentro de um sistema que podem resultar na ocorrência de um evento 

indesejado predefinido (a falha do sistema). 

 

7.6.1 Desenvolvimento da FTA 

  

A análise de um sistema por Arvore de Falhas consiste na construção de um processo 

lógico dedutivo que, partindo de um evento indesejado predefinido, busca as possíveis causas 

de tal evento. O processo segue investigando as sucessivas falhas os componentes até atingir 

as chamadas falhas básicas, que não são desenvolvidas, e para as quais existem dados 

quantitativos disponíveis. O evento indesejado é comumente chamado de evento topo da 

Arvore. Portanto, o conceito fundamental da FTA consiste na tradução de um sistema físico 

em um diagrama lógico estruturado, em que certas causas específicas conduzem a um evento 

topo de interesse.  
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A Figura 54 apresenta à simbologia adotada na FTA e a Figura 55 demonstra a 

estrutura de uma Arvore de Falhas. 

 

Figura 54 – Símbolos adotados no FTA 

Fonte: (PETROBRAS N-2781, 2012) 
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Figura 55 – Estruturas de uma Árvore de Falhas 

Fonte: (PETROBRAS N-2781, 2012) 
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Os eventos básicos representam cada causa raiz que leva à ocorrência do evento topo. 

Uma vez identificadas essas causas, deve ser elaborado um plano de ação para eliminá-las ou 

mitigá-las, de forma a evitar a reincidência do evento topo. 

A Figura 56 apresenta a Arvore de Falha (FTA) construído com base no Diagrama de 

Blocos de Confiabilidade (RBD). 

 

Figura 56 – Arvore de Falha (FTA) do Moto-Ventilador Centrífugo 

Fonte: Próprio autor 

 
 

7.7 APLICAÇÃO DO RELIASOFT BLOCKSIM 

 

O software Reliasoft BlockSim fornece uma plataforma para a analise da 

confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade de sistemas, utilizando a abordagem de 

diagrama de blocos de confiabilidade (RBD) e analise de arvore de falha (FTA). O BlockSim 

também permite simulações de sistemas reparáveis. O BlockSim fornece também um 

sofisticado simulador de eventos discreto para analisar a confiabilidade, mantenabilidade, 

disponibilidade, capacidade máxima, custo do ciclo de vida e outras analises relacionadas.  

Usando um algoritmo exclusivo (pioneiro) da ReliaSoft, o BlockSim calcula 

analiticamente a função exata da confiabilidade do sistema, mesmo para os sistemas mais 

complexos. Os resultados calculados incluem Confiabilidade, Taxa de Falhas, Tempo Médio 

entre Falhas, Tempo de garantia, Ciclo de Vida, Gráfico Função de Densidade de 

Probabilidade, Gráficos de importância da Confiabilidade. A Figura 57 apresenta o formato 

da tela inicial do BlockSim (Reliasoft). 

 

 



93 
 

 
Rodrigo Anderson de Paiva 

Dissertação de Mestrado – UFRN/ PPGEM 

 

Figura 57 – Tela Principal do Software BlockSim 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

O software é dedicado à análise de confiabilidade e possui os principais modelos 

matemáticos que melhor representam os tempos de falha, permitindo ao usuário optar pela 

distribuição de vida que melhor se adapta ao problema em estudo. Principais funções 

incorporadas: 

 Simulação de tempos de falha para um dado modelo e parâmetros conhecidos. 

 Gráficos de densidade de falha, taxa de falha, densidade acumulada de falhas e 

confiabilidade. 

 Métodos gráficos através de papel de probabilidade. 

O software utiliza diversas distribuições de probabilidades, são elas: 

 

 Weibull 

 Exponencial 

 Normal 

 Log Normal 

 Gamma 
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O grande diferencial oferecido pelo software é a interface auto explicativa, ou seja, de 

fácil utilização pelo usuário, possui também recursos gráficos e rapidez no processamento de 

dados. 

 

7.7.1 Construção do RBD no BlockSim  

 

Para realizar a analise de confiabilidade do Moto-Ventilador Centrifugo no BlockSim 

é necessário construir o Diagrama de Blocos de Confiabilidade. Cada bloco representa um 

modo de falha previamente definido. Os blocos são cadastrados com o respectivo Tempo 

Médio Para Falha (TMPF), ao final do cadastramento cada bloco é interligado por meio de 

uma seta indicando que os mesmos estão em série. O somatório dos blocos representa o 

conjunto Moto-Ventilador Centrifugo. 

 

Para realizar a simulação é necessário definir alguns parâmetros, são eles:  

 Nome do Diagrama: Moto-Ventilador Centrifugo 

 Tempo inicial da simulação: Data que foi realizada em simulação 

 Tempo final da simulação: 720 horas ou trinta dias 

 Número de simulações: 10000 

 Números de processamentos: 1 

 Distribuição: Exponencial 

 

Após a interligação dos blocos é realizada a simulação de Confiabilidade do Sistema e em 

seguida efetuado o teste de aderência com modelo probabilístico escolhido. Os resultados 

obtidos na simulação são apresentados no próximo capítulo. O digrama construído no 

BlockSim está exemplificado na Figura 58. 
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Figura 58 – Tela do BlockSim com o RBD construído 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

7.7.2 Construção da FTA no BlockSim 

  

No BlockSim pode-se usar Diagrama de Arvore de Falha (FTA), Diagramas de Blocos 

de Confiabilidade (RBD) ou combinação de ambos dentro de um mesmo projeto de 

simulação.  

 O BlockSim converte automaticamente uma Arvore de Falha em um Diagrama de 

Bloco de Confiabilidade, ou vice e versa. A Figura 59 apresenta o Diagrama de Arvore de 

Falha (FTA). 

Figura 59 – Arvore de Falha no BlockSim 

Fonte: Próprio autor 
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7.8 AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

 

 Para avaliar qualitativamente o sistema foi utilizada a metodologia de pesquisa através 

de questionário de perguntas fechadas para extrair informações do corpo técnico, afim de, 

obter dados estatísticos para auxiliar na definição da melhor estratégia de manutenção e 

contribuir com o processo de melhoria continua dos sistemas pesquisados. 

O questionário foi estruturado com uma pergunta discursiva e vinte e três perguntas 

objetivas de múltipla escolha. As perguntas foram organizadas seguindo as seguintes 

premissas:  

 Cargo e função. 

 Experiência. 

 Áreas classificadas. 

 Acidentes de Processo. 

 Fontes de ignição. 

 Sistema de pressurização. 

 Moto-Ventilador Centrífugo. 

 Confiabilidade. 

 Gestão da Manutenção. 

 Peças sobressalentes. 

 Treinamento. 

 Documentação técnica. 

O Apêndice A apresenta o questionário aplicado. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Este capítulo apresenta os resultados obtidos na analise de confiabilidade do moto-

ventilador centrifugo. 

  

8.1 PESQUISA NO SAP R3 (HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO) 

 

 O resultado do histórico de manutenção foi obtido a partir da pesquisa realizada no 

SAP-R3. Através da pesquisa foi possível obter o numero de falhas no sistema, modos de 

falha, tempo total de campanha, Tempo Médio Para Falha total e por modo de falha. A Tabela 

7 apresenta o total de falhas identificadas na pesquisa e a Figura 60 o tempo médio para falha 

de cada componente do sistema permitindo uma visão geral do sistema em estudo. 

 

Tabela 7 – Quantidades de falhas obtidas na pesquisa do SAP R3 

    

Componente 

(modo de falha) 

Nº  

de Falhas 

    

Correia 21 

  Rolamento 18 

  Motor 12 

  Tela de Proteção 10 

  Lubrificação 7 

  Rotor 7 

  Mancal 5 

  Polia 4 

  Eixo 2 

  

Total 86 
   Fonte: Próprio autor 
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Figura 60 – Tempo até a falha do Sistema 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

 

0 
1056 

456 
192 

336 
144 

48 
552 

120 
984 

0 
48 

0 
0 
0 

984 
840 

648 
360 

216 
24 
0 
0 
0 

1776 
696 
744 

312 
2496 

624 
0 
48 

528 
264 

624 
744 

456 
72 
48 

384 
312 

840 
120 

264 
768 

0 
0 

792 
1008 

2064 
696 
720 

0 
360 

504 
168 

0 
96 

216 
168 

1056 
144 

1080 
96 

480 
312 

240 
0 
0 

1272 
0 

3312 
144 

840 
528 

240 
600 

408 
240 
240 

1656 
672 

984 
960 

456 
312 

1104 

Motor
Correia
Motor

Eixo
Mancal

Polia
Motor

Eixo
Rotor

Motor
Lubrificação

Rotor
Rotor
Rotor

Correia
Rotor

Correia
Motor

Rolamento
Mancal
Correia
Correia
Correia
Correia
Motor

Mancal
Mancal
Correia

Rolamento
Tela Proteção
Tela Proteção

Correia
Rotor

Correia
Rolamento

Correia
Tela Proteção

Motor
Polia

Motor
Polia

Rolamento
Correia
Motor

Lubrificação
Lubrificação

Correia
Polia

Correia
Lubrificação

Rolamento
Tela Proteção
Tela Proteção

Lubrificação
Motor

Tela Proteção
Tela Proteção

Rolamento
Rolamento

Correia
Rolamento
Rolamento

Correia
Rolamento
Rolamento
Rolamento

Tela Proteção
Tela Proteção
Tela Proteção

Rolamento
Rolamento

Correia
Rolamento

Rotor
Mancal

Rolamento
Rolamento

Correia
Motor

Lubrificação
Motor

Correia
Rolamento

Lubrificação
Rolamento

Correia
Correia

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Tempo até a Falha (hora) - Sistema 



99 
 

 
Rodrigo Anderson de Paiva 

Dissertação de Mestrado – UFRN/ PPGEM 

 

8.1.1 Correia 

  

Identificou-se na pesquisa que a maior quantidade de falhas ocorreu por problemas nas 

correias. Foram vinte e uma falhas tendo o menor tempo entre falhas de 792 horas ou 33 dias 

e o maior de 5712 horas ou 238 dias. O tempo total de campanha foi de 42192 horas ou 4,88 

anos e durante esse período foi calculado um TMPF de 2009,143 horas ou 83,71 dias. A 

Figura 61 apresenta gráfico que relaciona o numero de falhas e o TMPF (Tempo Médio Para a 

Falha). 

Figura 61 – Gráfico de Tempo até a Falha para Correia 

Fonte: Próprio autor  
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8.1.2 Rolamento 

  

A pesquisa identificou dezoito falhas ocorridas em rolamentos com o menor tempo 

entre falhas de 144 horas ou seis dias e o maior de 6264 horas ou 261 dias. O tempo total de 

campanha foi de 35088 horas ou 4,0 anos e durante esse período foi calculado um TMPF de 

1949,333 horas ou 81,22 dias. A Figura 62 apresenta gráfico que relaciona o numero de falhas 

e o TMPF (Tempo Médio Para a Falha). 

 

Figura 62 – Gráfico de Tempo até a Falha para Rolamento 

Fonte: Próprio autor 
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8.1.3 Motor 

  

A pesquisa apontou doze falhas ocorridas em motores elétricos com o menor tempo 

entre falhas de 432 horas ou 18 dias e o maior de 11640 horas ou 485 dias. O tempo total de 

campanha foi de 38760 horas ou 4,48 anos e durante esse período foi calculado um TMPF de 

3230 horas ou 134,58 dias. A Figura 63 apresenta gráfico que relaciona o numero de falhas e 

o TMPF (Tempo Médio Para a Falha). 

 

Figura 63 – Gráfico de Tempo até a Falha para Motor Elétrico 

Fonte: Próprio autor 
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8.1.4 Tela de Proteção 

  

Verificou-se na pesquisa que dez falhas ocorreram para corrigir problemas na tela de 

proteção, este componente esta ligado diretamente com a segurança pessoal das pessoas, o 

menor tempo entre falhas foi de 1032 horas ou 43 dias e o maior de 8064 horas ou 336 dias. O 

tempo total de campanha foi de 15648 horas ou 1,81 anos e durante esse período foi calculado 

um TMPF de 1564,8 horas ou 65,2 dias. A Figura 64 apresenta gráfico que relaciona o 

numero de falhas e o TMPF (Tempo Médio Para a Falha). 

 

Figura 64 – Gráfico de Tempo até a Falha para Tela de Proteção 

Fonte: Próprio autor 
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8.1.5 Lubrificação 

  

A pesquisa revelou que houve sete paradas para a realização de lubrificação no 

sistema, o menor tempo entre falhas foi de 1776 horas ou 74 dias e o maior de 15216 horas ou 

634 dias. O tempo total de campanha foi de 37512 horas ou 4,34 anos e durante esse período 

foi calculado um TMPF de 5358,85 horas ou 223,28 dias. A Figura 65 apresenta gráfico que 

relaciona o numero de falhas e o TMPF (Tempo Médio Para a Falha). 

 

Figura 65 – Gráfico de Tempo até a Falha para Lubrificação 

Fonte: Próprio autor 
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8.1.6 Rotor 

  

A pesquisa identificou sete falhas ocorridas no rotor com o menor tempo entre falhas 

de 1032 horas ou 43 dias e o maior de 20640 horas ou 860 dias. O tempo total de campanha 

foi de 31968 horas ou 3,7 anos e durante esse período foi calculado um TMPF de 4566,857 

horas ou 190 dias. A Figura 66 apresenta gráfico que relaciona o numero de falhas e o TMPF 

(Tempo Médio Para a Falha). 

 

Figura 66 – Gráfico de Tempo até a Falha para o Rotor 

Fonte: Próprio autor 
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8.1.7 Mancal 

  

A pesquisa identificou cinco falhas ocorridas no mancal com o menor tempo entre 

falhas de 744 horas ou 31 dias e o maior de 25176 horas ou 2,91 anos. O tempo total de 

campanha foi de 33336 horas ou 3,85 anos e durante esse período foi calculado um TMPF de 

6667,2 horas ou 277,8 dias. A Figura 67 apresenta gráfico que relaciona o numero de falhas e 

o TMPF (Tempo Médio Para a Falha). 

 

Figura 67 – Gráfico de Tempo até a Falha para o Mancal 

Fonte: Próprio autor 
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8.1.8 Polia 

  

A pesquisa identificou quatro falhas ocorridas na polia com o menor tempo entre 

falhas de 696 horas ou 29 dias e o maior de 14232 horas ou 593 dias. O tempo total de 

campanha foi de 17688 horas ou 2,04 anos e durante esse período foi calculado um TMPF de 

4422 horas ou 184 dias. A Figura 68 apresenta gráfico que relaciona o numero de falhas e o 

TMPF (Tempo Médio Para a Falha). 

 

Figura 68 – Gráfico de Tempo até a Falha para Polia 

Fonte: Próprio autor 
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8.1.9 Eixo 

  

A pesquisa identificou duas falhas ocorridas no eixo com o tempo entre falhas de 1056 

horas ou 44 dias. O tempo total de campanha foi de 1056 horas e durante esse período foi 

calculado um TMPF de 528 horas ou 22 dias. A Figura 69 apresenta gráfico que relaciona o 

numero de falhas e o TMPF (Tempo Médio Para a Falha). 

 

Figura 69 – Gráfico de Tempo até a Falha para o Eixo 

Fonte: Próprio autor 
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8.2 FMECA (ANÁLISE DE MODOS, EFEITOS E CRITICIDADE DE FALHA) 

 

 Para tratar as falhas e melhorar o processo de manutenção do equipamento em estudo, 

aplicou-se aos itens identificados na pesquisa do histórico de manutenção, um estudo de 

FMECA. Após a conclusão da FMECA foi possível identificar os itens mais críticos, 

estabelecer ações e recomendações. Os itens avaliados foram: 

 

8.2.1 Correia 

 

Responsável pela transmissão da força do motor elétrico até o eixo do rotor. 

 

8.2.1.1 Modo de falha 

 

Correia com tensionamento excessivo, correia sem tensão ou rompimento da correia. 

 

8.2.1.2 Causa da falha 

 

Falha de montagem, desalinhamento e desgaste. 

 

8.2.1.3 Modo de detecção  

Através de medição de tensão, gabarito e polias. 

 Categoria de detecção: 2 

 Denominação: moderada. 

 Critério: existência de recursos para inspeção. 

 

8.2.1.4 Frequência  

 Categoria de frequência: 5 

 Denominação: frequente. 

 Descrição: esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação. 
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8.2.1.5 Severidade  

 Categoria de severidade: 3 

 Denominação: moderada. 

 Pessoas: acidente com afastamento, por um período maior que 15 dias. 

 Patrimônio: danos materiais cujos valores econômicos para realizar ações 

reparadoras sejam moderados comparados com o custo de aquisição. 

 Meio ambiente: Impacto de magnitude considerável, porem reversível com 

ações mitigadoras, atingindo apenas áreas internas da unidade. 

 

8.2.1.6 Criticidade 

 Categoria de criticidade: A 

 Denominação: intolerável 

 Critério: métodos alternativos devem ser considerados para reduzir a 

probabilidade de ocorrência e, adicionalmente, as consequências, de modo que 

a criticidade seja reduzida a categorias aceitáveis. 

 

8.2.1.7 Ações/Recomendações/Obs. 

 

Usar correias em conformidade com o projeto; instalar correias seguindo as 

orientações do fabricante; Nunca usar correias novas com correias velhas e dispor de correias 

para substituição imediata. 

 

8.2.2 Rolamento 

Responsável por reduzir o atrito mecânico do eixo e permitir a transmissão eficiente 

de energia. 

8.2.2.1 Modo de falha 

Desgaste, quebra, deformação e barulho anormal. 
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8.2.2.2 Causa da falha 

  

Falha de lubrificação, vibração e penetração de partículas. 

 

8.2.2.3 Modo de detecção 

Através de analise de vibração. 

 Categoria de detecção: 2 

 Denominação: moderada. 

 Critério: existência de recursos para inspeção. 

  

8.2.2.4 Frequência  

 Categoria de frequência: 5 

 Denominação: frequente. 

 Descrição: esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação. 

 

8.2.2.5 Severidade  

 Categoria de severidade: 3 

 Denominação: moderada. 

 Pessoas: acidente com afastamento, por um período maior que 15 dias. 

 Patrimônio: danos materiais cujos valores econômicos para realizar ações 

reparadoras sejam moderados comparados com o custo de aquisição. 

 Meio ambiente: Impacto de magnitude considerável, porem reversível com 

ações mitigadoras, atingindo apenas áreas internas da unidade. 

8.2.2.6 Criticidade: 

 Categoria de criticidade: A 

 Denominação: intolerável 

 Critério: métodos alternativos devem ser considerados para reduzir a 

probabilidade de ocorrência e, adicionalmente, as consequências, de modo que 

a criticidade seja reduzida a categorias aceitáveis. 
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8.2.2.7 Ações/Recomendações/Obs. 

 

Instalar o rolamento em conformidade com o projeto da instalação e criar rotas de 

analise de vibração. 

 

8.2.3 Motor  

 

Responsável pela geração de força motriz necessária para girar o rotor. 

 

 8.2.3.1 Modo de falha 

 

Baixa isolação, falha no rolamento, travamento do eixo e queima de fusível. 

 

8.2.3.2 Causa da falha 

 

Penetração de agua, aquecimento, falha de montagem e desgaste. 

 

8.2.3.3 Modo de detecção 

Interrupção, termografia e analise de vibração. 

 Categoria de detecção: 2 

 Denominação: moderada. 

 Critério: existência de recursos para inspeção. 

 

8.2.3.4 Frequência 

 Categoria de frequência: 4 

 Denominação: provável. 

 Descrição: esperado ocorrer mais de uma vez durante a vida útil da instalação. 

 

8.2.3.5 Severidade 

 Categoria de severidade: 3 

 Denominação: moderada. 
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 Pessoas: acidente com afastamento, por um período maior que 15 dias. 

 Patrimônio: danos materiais cujos valores econômicos para realizar ações 

reparadoras sejam moderados comparados com o custo de aquisição. 

 Meio ambiente: Impacto de magnitude considerável, porem reversível com 

ações mitigadoras, atingindo apenas áreas internas da unidade. 

 

8.2.3.6 Criticidade 

 Categoria de criticidade: B 

 Denominação: indesejável 

 Critério: medidas adicionais devem ser avaliadas com o objetivo de obter-se 

uma redução da criticidade, implementando-se aqueles considerados 

praticáveis. 

 

8.2.3.7 Ações/Recomendações/Obs. 

 

Realizar termografia, verificar periodicamente as correntes elétricas do motor e 

realizar inspeção visual. 

 

8.2.4 Tela de proteção 

  

Garante a segurança contra contatos acidentais nas partes móveis. 

 

8.2.4.1 Modo de falha 

  

Empeno, corrosão e quebra. 

 

8.2.4.2 Causa da Falha 

  

Falha de montagem e desgaste na pintura. 
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8.2.4.3 Modo de detecção 

Inspeção visual e manutenção preventiva. 

 Categoria de detecção: 3 

 Denominação: baixa. 

 Descrição: existência de poucos recursos para detecção. 

 

8.2.4.4 Frequência 

 Categoria de frequência: 3 

 Denominação: ocasional. 

 Descrição: possível ocorrer até uma vez durante a vida útil da instalação. 

 

8.2.4.5 Severidade 

 Categoria de severidade: 3 

 Denominação: moderada. 

 Pessoas: acidente com afastamento, por um período maior que 15 dias. 

 Patrimônio: danos materiais cujos valores econômicos para realizar ações 

reparadoras sejam moderados comparados com o custo de aquisição. 

 Meio ambiente: Impacto de magnitude considerável, porem reversível com 

ações mitigadoras, atingindo apenas áreas internas da unidade. 

 

8.2.4.6 Criticidade 

 Categoria de criticidade: B 

 Denominação: indesejável 

 Critério: medidas adicionais devem ser avaliadas com o objetivo de obter-se 

uma redução da criticidade, implementando-se aqueles considerados 

praticáveis. 

 

8.2.4.7 Ações/Recomendações/Obs. 

Criar plano de pintura e integridade, realizar inspeção visual e efetuar montagem de 

forma correta. 
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8.2.5 Lubrificação 

  

Diminuir o desgaste do atrito das peças móveis. 

 

8.2.5.1 Modo de falha 

  

Desgaste a barulho anormal. 

 

8.2.5.2 Causa de falha 

  

Vazamento e falta de lubrificação. 

 

8.2.5.3 Modo de detecção 

Inspeção visual e manutenção preventiva. 

 Categoria de detecção: 3 

 Denominação: baixa. 

 Descrição: existência de poucos recursos para detecção. 

 

8.2.5.4 Frequência 

 Categoria de frequência: 4 

 Denominação: provável. 

 Descrição: esperado ocorrer mais de uma vez durante a vida útil da instalação. 

 

8.2.5.5 Severidade 

 Categoria de severidade: 3 

 Denominação: moderada. 

 Pessoas: acidente com afastamento, por um período maior que 15 dias. 

 Patrimônio: danos materiais cujos valores econômicos para realizar ações 

reparadoras sejam moderados comparados com o custo de aquisição. 

 Meio ambiente: Impacto de magnitude considerável, porem reversível com 

ações mitigadoras, atingindo apenas áreas internas da unidade. 
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8.2.5.6 Criticidade 

 Categoria de criticidade: B 

 Denominação: indesejável 

 Critério: medidas adicionais devem ser avaliadas com o objetivo de obter-se 

uma redução da criticidade, implementando-se aqueles considerados 

praticáveis. 

 

8.2.5.7 Ações/Recomendações/Obs. 

 

Criar rotas de lubrificação periódica. 

 

8.2.6 Rotor 

  

Recebe o ar e impulsiona para fora da carcaça. 

 

8.2.6.1 Modo de falha 

  

Desbalanceamento do rotor, barulho anormal e quebra. 

 

8.2.6.2 Causa da falha 

  

Desgaste, falta de lubrificação e empeno. 

 

8.2.6.3 Modo de detecção 

 Inspeção visual e analise de vibração 

 Categoria de detecção: 2 

 Denominação: moderada. 

 Critério: existência de recursos para inspeção. 

8.2.6.4 Frequência 

 Categoria de frequência: 2. 
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 Denominação: remota. 

 Descrição: não esperado ocorrer durante a vida útil da instalação, apesar de 

haver referencias históricas. 

 

8.2.6.5 Severidade 

 Categoria de severidade: 3 

 Denominação: moderada. 

 Pessoas: acidente com afastamento, por um período maior que 15 dias. 

 Patrimônio: danos materiais cujos valores econômicos para realizar ações 

reparadoras sejam moderados comparados com o custo de aquisição. 

 Meio ambiente: Impacto de magnitude considerável, porem reversível com 

ações mitigadoras, atingindo apenas áreas internas da unidade. 

 

8.2.6.6 Criticidade 

 Categoria de criticidade: C 

 Denominação: tolerável 

 Critério: não há necessidade de medidas adicionais. A monitoração é 

necessária para assegurar que a criticidade seja mantida. 

 

8.2.6.7 Ações/Recomendações/Obs. 

 

Realizar a montagem corretamente e efetuar analise de vibração. 

 

8.2.7 Mancal 

  

Servem de apoio aos eixos girantes. 

 

8.2.7.1 Modo de falha 

  

Barulho anormal e quebra. 
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8.2.7.2 Causa da falha 

  

Desgaste e falta de lubrificação. 

 

8.2.7.3 Modo de detecção 

Inspeção visual e analise de vibração. 

 Categoria de detecção: 2 

 Denominação: moderada. 

 Critério: existência de recursos para inspeção. 

 

8.2.7.4 Frequência 

 Categoria de frequência: 4 

 Denominação: provável. 

 Descrição: esperado ocorrer mais de uma vez durante a vida útil da instalação. 

 

8.2.7.5 Severidade 

 Categoria de severidade: 3 

 Denominação: moderada. 

 Pessoas: acidente com afastamento, por um período maior que 15 dias. 

 Patrimônio: danos materiais cujos valores econômicos para realizar ações 

reparadoras sejam moderados comparados com o custo de aquisição. 

 Meio ambiente: Impacto de magnitude considerável, porem reversível com 

ações mitigadoras, atingindo apenas áreas internas da unidade. 

 

8.2.7.6 Criticidade 

 Categoria de criticidade: B 

 Denominação: indesejável 

 Critério: medidas adicionais devem ser avaliadas com o objetivo de obter-se 

uma redução da criticidade, implementando-se aqueles considerados 

praticáveis. 
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8.2.7.7 Ações/Recomendações/Obs. 

 

Realizar a montagem corretamente, efetuar analise de vibração e efetuar lubrificação 

periódica. 

 

8.2.8 Polia 

  

Abriga a correia e transmite o movimento circular do motor. 

 

8.2.8.1 Modo de falha 

  

Desbalanceamento na polia e desalinhamento da polia. 

 

8.2.8.2 Causa da falha 

  

Falha na montagem. 

 

8.2.8.3 Modo de detecção 

Análise de vibração e inspeção visual. 

 Categoria de detecção: 2 

 Denominação: moderada. 

 Critério: existência de recursos para inspeção. 

 

8.2.8.4 Frequência 

 Categoria de frequência: 2 

 Denominação: remota. 

 Descrição: não esperado ocorrer durante a vida útil da instalação, apesar de 

haver referencias históricas. 

 

8.2.8.5 Severidade 

 Categoria de severidade: 3 
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 Denominação: moderada. 

 Pessoas: acidente com afastamento, por um período maior que 15 dias. 

 Patrimônio: danos materiais cujos valores econômicos para realizar ações 

reparadoras sejam moderados comparados com o custo de aquisição. 

 Meio ambiente: Impacto de magnitude considerável, porem reversível com 

ações mitigadoras, atingindo apenas áreas internas da unidade. 

 

8.2.8.6 Criticidade 

 Categoria de criticidade: C 

 Denominação: tolerável 

 Critério: não há necessidade de medidas adicionais. A monitoração é 

necessária para assegurar que a criticidade seja mantida. 

 

8.2.8.7 Ações/Recomendações/Obs. 

 

Realizar a montagem corretamente e efetuar analise de vibração. 

 

8.2.9 Eixo 

  

Faz girar o rotor e a polia que receber o movimento circular do motor. 

 

8.2.9.1 Modo de falha 

  

Desgaste e empeno. 

 

8.2.9.2 Causa da falha 

  

Falha de montagem. 
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8.2.9.3 Modo de detecção 

  

Análise de vibração 

 Categoria de detecção: 2 

 Denominação: moderada. 

 Critério: existência de recursos para inspeção. 

 

8.2.9.4 Frequência 

 Categoria de frequência: 2 

 Denominação: remota. 

 Descrição: não esperado ocorrer durante a vida útil da instalação, apesar de 

haver referencias históricas. 

 

8.2.9.5 Severidade 

 Categoria de severidade: 3 

 Denominação: moderada. 

 Pessoas: acidente com afastamento, por um período maior que 15 dias. 

 Patrimônio: danos materiais cujos valores econômicos para realizar ações 

reparadoras sejam moderados comparados com o custo de aquisição. 

 Meio ambiente: Impacto de magnitude considerável, porem reversível com 

ações mitigadoras, atingindo apenas áreas internas da unidade. 

 

8.2.9.6 Criticidade 

 Categoria de criticidade: C 

 Denominação: tolerável 

 Critério: não há necessidade de medidas adicionais. A monitoração é 

necessária para assegurar que a criticidade seja mantida. 

8.2.9.7 Ações/Recomendações/Obs. 

Instalar o rolamento em conformidade com o projeto da instalação, criar rotas de 

análise de vibração e dispor de rolamentos para substituição imediata. 
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A Figura 70 apresenta o preenchimento da planilha de FMECA com os resultados dos 

modos de falhas dos elementos que compõe o Moto-Ventilador Centrifugo utilizado para 

promover a pressurização das subestações elétricas situadas em áreas classificadas. 

 

Figura 70 – FMECA do Moto-Ventilador Centrífugo 

Fonte: Próprio autor 
 

FMECA (ANÁLISE DE MODO, EFEITOS E CRITICIDADE DE FALHAS) 

 

Unidade: Polo Industrial de Guamaré Sistema: Pressurização de Subestação 

Subsistema: Moto-Ventilador Centrífugo 

Identificação 

do item 

Função Modo de 

Falha 

Causa da 

Falha 

Modo de 

Detecção 

Freq Sever. Crit. Ações 

Recomendações 

Observações 

Correia 

Transmite a força 

do motor até o 

eixo do motor 

Correia com 

tensionament

o excessivo 

Correia sem 

tensão 

Rompimento 

da correia. 

Falha de 

montagem 

Desalinhamento 

e Desgaste 

Medição de 

tensão 

Gabarito 

Polias 

Categoria 2 

(moderado) 

5 3 A 

Usar correias em 

conformidade com o projeto 

Instalar correias seguindo as 

orientações do fabricante 

Nunca usar correias novas 

com correias velhas 

Dispor de correias para 

substituição imediata. 

 

Rolamento 

Responsável por 

reduzir o atrito 

mecânico do eixo 

e permitir a 

transmissão 

eficiente de 

energia. 

Desgaste 

Quebra 

Deformação 

Barulho 

anormal 

Falha na 

lubrificação 

Vibração 

Penetração de 

partículas 

Análise de 

vibração 

Categoria 2 

(Moderado) 5 3 A 

Instalar o rolamento em 

conformidade com o projeto 

da instalação 

Criar rotas de análise de 

vibração 

Dispor de rolamentos para 

substituição imediata 

Motor 

Gera a força 

motriz necessária 

para girar o rotor 

Baixa 

isolação 

Falha do 

rolamento 

Travamento 

do eixo 

Queima de 

fusível 

Penetração de 

agua 

Aquecimento 

Falha de 

montagem 

Desgaste 

Interrupção 

Termografia 

Análise de 

vibração 

Categoria 2 

(moderado) 

4 3 B 

Realizar termografia 

Verificar periodicamente as 

correntes elétricas do motor 

Realizar inspeção visual 

Tela de 

Proteção 

Garante a 

segurança contra 

contatos 

acidentais nas 

paredes moveis 

Empeno 

Corrosão 

Quebra 

Falha de 

montagem 

Desgaste na 

pintura 

Inspeção 

visual 

Manutenção 

preventiva 

Categoria 3 

(baixa) 

3 3 B 

Criar plano de pintura e 

integridade 

Realizar inspeção visual 

Efetuar a montagem de forma 

correta 

Lubrificação 

Diminuir o 

desgaste do atrito 

das peças móveis 

Desgaste 

Barulho 

Vazamento 

Falta de 

lubrificação 

Inspeção 

visual 

Manutenção 

preventiva 

Categoria 3 

(baixa) 

4 3 B 

Criar rotas de lubrificação 

Rotor 

Recebe o ar e 

impulsiona para 

fora da carcaça 

Desbalancea

mento 

Do rotor 

Barulho 

anormal 

Quebra 

Desgaste 

Falta de 

lubrificação 

Empeno 

Inspeção 

visual 

Análise de 

vibração 

Categoria 2 

(moderado) 

2 3 C 

Realizar montagem 

corretamente 

Efetuar análise de vibração 

Mancal 

Servem de apoio 

aos eixos girantes. 

Barulho 

anormal 

Quebra 

Desgaste 

Falta de 

lubrificação 

Inspeção 

visual 

Análise de 

vibração 

Categoria 2 

(moderado) 

4 3 B 

Realizar montagem 

corretamente 

Efetuar análise de vibração 

Efetuar lubrificação periódica 

Polia 

Abriga a correia e 

transmite o 

movimento 

circular do motor 

Desbalancea

mento na 

polia 

Desalinhame

nto da Polia 

Falha de 

montagem 

Análise de 

vibração 

Categoria 2 

(moderado) 

2 3 C 

Realizar a montagem 

corretamente 

Efetuar analise de vibração 

Eixo 

Faz girar o rotor e 

a polia que recebe 

o movimento 

circular do motor 

Desgaste  

Empeno 

Falha de 

montagem 

Análise de 

vibração 

Categoria 2 

(moderado) 

2 3 C 

Realizar a montagem 

corretamente 

Efetuar analise de vibração 
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Após a realização da FMECA foi possível estabelecer um ranking qualitativo dos 

componentes mais críticos para o sistema. A Figura 71 apresenta o ranking de criticidade dos 

componentes. 

Figura 71 – Ranking de criticidade resultante da FMECA 

Fonte: Próprio autor 
Posição Item Causa(s) Mecanismo(s) Potenciais de falha Classificação N-2781 

1° Correia Falha de montagem, desalinhamento e desgaste. A 

2° Rolamento Falha na lubrificação, vibração e penetração de partículas. A 

3° Motor Penetração de água, aquecimento, falha de montagem e desgaste. B 

4° Tela de proteção Falha na montagem e desgaste na pintura. B 

5° Lubrificação Vazamento e falta de lubrificação. B 

6° Mancal Desgaste, falta de lubrificação e empeno. B 

7° Polia Desgaste e falta de lubrificação. C 

8° Eixo Falha na montagem. C 

9° Rotor Falha na montagem. C 

 

 Foi possível verificar através do “Ranking de Criticidade” que os dois itens que 

possuem a maior criticidade são: Correia e Rolamento. 

 Considerando a Classificação da Norma Petrobras N-2781 verifica-se que a criticidade 

do tipo “A” é denominada de “Intolerável”, ou seja, métodos alternativos devem ser 

considerados para reduzir a probabilidade de ocorrência e, adicionalmente, as consequências, 

de modo que a criticidade seja reduzida a categorias aceitáveis. Dessa forma faz-se necessário 

a realização de ações preventivas, afim de, minimizar a probabilidade de ocorrência das falhas 

ou suas consequências. 

 Os itens classificados com a criticidade do tipo “B”, ou seja, “Indesejável” são: Motor, 

Tela de proteção, Lubrificação e Mancal. De acordo com a classificação da Norma Petrobras 

N-2781 estes itens necessitam que medidas adicionais devam ser avaliadas com o objetivo de 

obter-se uma redução da criticidade, implementando-se aquelas consideradas praticáveis. 

 Os demais itens que foram classificados com a criticidade do tipo “C”, ou seja, 

“Tolerável” não necessita de medidas adicionais, mas a monitoração é necessária para 

assegurar que a criticidade seja mantida. 

 Na pagina 86 através da figura 55 “Exemplos de categoria de criticidade” é possível 

verificar as categorias de criticidade estabelecidas na Norma Petrobras N-2781. 
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8.3 RESULTADO QUANTITATIVO DA ANÁLISE DE CONFIABILIDADE 

 

O resultado da analise de confiabilidade do Moto-Ventilador Centrifugo foi 

processado no software BlockSim da Reliasoft através de simulações. A simulação teve o 

objetivo de observar a disponibilidade média do sistema em função das características e 

históricos das falhas apresentadas.  

A Figura 72 apresenta a tela do BlockSim 9 com o resultado da simulação para um 

tempo final de 720 horas. 

 

Figura 72 – Tela com o resultado da simulação no BlockSim 9 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

O gráfico da simulação indica que no inicio da contagem do tempo à confiabilidade e 

a disponibilidade é máxima e são aquelas representadas na região I da curva da banheira, isto 

não significa que durante todo o período de 720 horas, algum item tenha sua disponibilidade 

maior ou menor do que a disponibilidade do sistema, assim como a confiabilidade. 

A Figura 73 apresenta o detalhe do gráfico resultante da simulação. 
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Figura 73 – Gráfico de resultante da simulação no BlockSim 9 

Fonte: Reliasoft BlockSim 9 

 

 

8.3.1 Resumo geral do sistema simulado 

  

Após a realização da simulação o software BlockSim 9 disponibilizou o resumo geral 

das principais informações de confiabilidade e disponibilidade do sistema estudado. O 

equipamento alvo do estudo (moto-ventilador centrifugo) obteve uma disponibilidade média 

de 28,77%, ou seja, muito abaixo do que se espera de um equipamento tão importante para o 

funcionamento do sistema de pressurização das subestações industriais. A quantidade de 

falhas esperadas para uma campanha de 720 horas ou trinta dias é de 0,966 falhas, ou seja, 

aproximadamente uma falha. O tempo de disponibilidade do equipamento sem falhas foi de 

apenas 207,21 horas ou 8,63 dias, também muito abaixo do esperado. Esses resultados se 

justificam devido ao grande número de falhas identificadas no histórico do equipamento ao 

longo dos últimos cinco anos. No Apêndice D pode-se verificar o quadro resumo da 

simulação realizada no BlockSim 9.  

 

8.3.2 Ranqueamento da criticidade de falha por Componente 

  

A simulação ranqueou os componentes mais críticos para o sistema moto-ventilador 

centrifugo. A Figura 74 apresenta o Ranking de criticidade resultante da simulação. 

Importante observar que o Eixo e a Tela de Proteção estão no topo do ranking devido ao seu 

tempo de indisponibilidade conforme apresenta a Figura 75. O tempo de indisponibilidade 

desses componentes se justifica pelo tempo médio para reparo (TMPR) que é bastante longo. 

Considerando que estes componentes possuem poucas falhas registradas no histórico de 
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manutenção devemos ficar alertas para os componentes que possuem maior taxa de falhas, 

como por exemplo: rolamento, correia e motor. 

Figura 74 – Ranking de criticidade resultante da Simulação 

Fonte: Reliasoft BlockSim 9 
Ranqueamento da criticidade de falha do bloco 

Nome do bloco RS FCI 

Eixo 41,47% 

Tela de proteção 14,04% 

Rolamento 10,51% 

Correia 10,38% 

Motor 6,57% 

Polia 5,02% 

Rotor 4,87% 

Lubrificação 4,02% 

Mancal 3,12% 

 

Figura 75 – Ranking do tempo indisponível por bloco 

Fonte: Reliasoft BlockSim 9 
Ranqueamento do tempo indisponível do bloco 

Nome do bloco Tempo Indisponível do 

Bloco (h) 

Eixo 212,797782 

Tela de proteção 71,095347 

Rolamento 54,179396 

Correia 53,972471 

Motor 33,408616 

Polia 25,774661 

Rotor 25,020277 

Lubrificação 20,548917 

Mancal 15,987843 

 

8.3.2 Ranqueamento da Disponibilidade do Componente 

 

O componente identificado na simulação com maior disponibilidade é o Mancal, ou 

seja, é o componente que possui a menor probabilidade de falha ou menor probabilidade. A 

Figura 76 apresenta o Ranking de Disponibilidade por componente. 

Figura 76 – Ranking de Disponibilidade por bloco resultante da Simulação 

Fonte: Próprio autor 

Ranqueamento da Disponibilidade do Bloco 

Nome do bloco Disponibilidade 

Mancal 97,78% 

Lubrificação 97,15% 

Rotor 96,52% 

Polia 96,42% 

Motor 95,36% 

Correia 92,50% 

Rolamento 92,48% 

Tela de Proteção 90,13% 

Eixo 70,44% 
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8.3.3 Gráfico da confiabilidade 

  

O gráfico de confiabilidade do moto-ventilador centrífugo apresenta a relação da 

confiabilidade do sistema ao longo do tempo, por exemplo: no estante de tempo inicial a 

confiabilidade do moto-ventilador centrifugo é máxima, na medida em que o tempo vai 

passando a confiabilidade segue decrescendo. 

Dessa forma, em apenas seis dias a confiabilidade é de 52% em doze dias 24% e assim 

sucessivamente. Ao final do ciclo de trinta dias a confiabilidade é de apenas 3%. 

Esse gráfico considera que a confiabilidade do sistema é derivada da confiabilidade 

dos componentes, assim os componentes tem suas confiabilidades alteradas com o tempo e 

por consequência o sistema também. Considerando que cada componente possui a sua função 

estatística de densidade de probabilidade, não podemos afirmar que o valor de confiabilidade 

do sistema será o mesmo para cada componente, ou seja, a confiabilidade de cada 

componente varia ao longo do tempo e nem sempre coincidem com a confiabilidade total do 

sistema. 

 

Na Figura 77 observamos o decrescimento da confiabilidade ao longo do tempo. 

 

Figura 77 – Gráfico da confiabilidade do Moto-ventilador centrífugo 

Fonte: Reliasoft BlockSim 
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8.3.4 Gráfico da Probabilidade de falha do sistema 

 

O gráfico de probabilidade de falha do moto-ventilador centrífugo apresenta a relação 

da probabilidade de falha do sistema ao longo do tempo, ou seja, este gráfico é o inverso do 

gráfico de confiabilidade. Observa-se que no estante inicial a probabilidade de falha é 

mínima, na medida em que o tempo vai passando essa probabilidade segue aumentando até 

atingir o seu valor máximo, por exemplo: durante uma campanha de seis dias de operação do 

moto-ventilador centrífugo existe uma probabilidade de falha de 48%. Em doze dias 72% e 

assim sucessivamente até completar o ciclo de trinta dias onde a probabilidade de falha é 

quase máxima. 

  

Na Figura 78, observamos que a probabilidade de falhas aumenta com o passar do 

tempo. 

Figura 78 – Gráfico da probabilidade de falha do moto-ventilador centrífugo 

Fonte: Reliasoft BlockSim 
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8.3.5 Gráfico de Disponibilidade por Bloco 

  

O gráfico de disponibilidade de blocos de confiabilidade indica a probabilidade de 

cada componente está operacional em qualquer tempo, ou seja, é o inverso da 

indisponibilidade. 

A disponibilidade do moto-ventilador centrífugo depende do somatória das 

disponibilidades de todos os componentes. Isso se comprova devido a disposição do diagrama 

de blocos de confiabilidade que está configurado em série, ou seja, se um componente falhar o 

sistema ficará indisponível. 

Na Figura 79, observamos no gráfico de Disponibilidade por Bloco, o componente 

Mancal aparece em primeiro lugar do ranking. 

Figura 79 – Gráfico da confiabilidade de cada componente 

Fonte: Reliasoft BlockSim 

 
 

  



129 
 

 
Rodrigo Anderson de Paiva 

Dissertação de Mestrado – UFRN/ PPGEM 

 

8.4 RESULTADO QUALITATIVO 

 

 Foram recolhidos cinquenta questionários tendo sido eliminados dois por 

preenchimento incompleto do que resultaram 48 questionários preenchidos de forma correta. 

 Antes de realizar a análise dos resultados, é importante salientar que, embora o 

questionário tenha sido disponibilizado para todos os empregados próprios e contratados que 

compõe a equipe de manutenção, somente três colaboradores se recusaram a responder. 

 

8.4.1 Cargo e função 

  

De acordo com a pesquisa 56,25% dos entrevistados são Técnicos de Manutenção que 

atuam diretamente com os sistemas de pressurização das subestações industriais do Polo 

Industrial de Guamaré. 

 A Tabela 8 apresenta o cargo que os entrevistados ocupam na empresa.  

Tabela 8 - Cargo que ocupa na empresa 

1. Qual cargo você ocupa na empresa? Qtd 

 

% 

 

Técnico de Manutenção 27 56,25% 

 

Eletricista 

 

8 

 

18,75% 

 

Meio Oficial de Elétrica 

 

3 

 

6,25% 

 

Engenheiro de Equipamento 

 

3 

 

6,25% 

 

Mecânico 

 

2 

 

4,17% 

 

Técnico de Eletrotécnica 

 

1 

 

2,08% 

 

Técnico Mecânico 

 

1 

 

2,08% 

 

Supervisor de Manutenção 

 

1 

 

2,08% 

 

Supervisor 

 

1 

 

2,08% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor   
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A Figura 80 apresenta o gráfico referente ao cargo que o entrevistado ocupa na 

empresa. 

Figura 80 – Gráfico do Cargo que ocupa da empresa 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 Os números acima comprovam que a maior quantidade de profissionais que atuam na 

manutenção industrial do Polo Industrial Petrobras de Guamaré possuem curso técnico de 

nível médio. Este dado é importante, pois expressa um alto nível de qualificação técnica dos 

trabalhadores.  
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8.4.2 Experiencia 

  

A pesquisa revelou que 60,42% dos profissionais que atuam no Polo Industrial 

Petrobras de Guamare possuem mais de dez anos de experiencia na manutenção de sistemas 

de Pressurização de subestações e Moto-Ventiladores  Centrifugos. Este dado comprova que a 

equipe de manutenção industrial alem de possuir uma otima qualificação técnica é bastante 

experiente. 

 A Tabela 9 apresenta o resumo da pesquisa acerca do tempo de trabalho na Industria 

de Petroleo. 

Tabela 9 – Tempo de trabalho na indústria do petróleo 

 

2. Há quanto tempo você trabalha na 

indústria do Petróleo? 

 

Qtd % 

Acima de dez anos 29 60,42% 

 

Entre cinco e dez anos 

 

11 

 

22,92% 

 

Entre três e cinco anos 

 

6 

 

12,50% 

 

Menos de um ano 

 

2 

 

4,17% 

 

Total Geral 48 100% 
Fonte: Próprio autor 

 

A Figura 81 apresenta o gráfico referente ao tempo de trabalho na indústria do 

petróleo. 

Figura 81 – Gráfico da confiabilidade do sistema 

Fonte: Próprio autor 

  

60,42% 
22,92% 

12,50% 

4,17% 2. Há quanto tempo você trabalha na 

indústria do Petróleo? 

Acima de dez anos

Entre cinco e dez

anos

Entre três e cinco

anos
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8.4.3 Áreas Classificadas 

  

Verificou-se que 97,92% dos entrevistados tinham conhecimento sobre áreas 

classificadas. A Tabela 10 apresenta o resultado da pesquisa de conhecimentos sobre áreas 

classificadas. Este resultado preocupa, pois se esperava que 100% dos entrevistados tivessem 

conhecimentos sobre áreas classificadas.  

Tabela 10 – Conhecimento sobre áreas classificadas 

 

3. Você sabe o que é uma área classificada? 

 

 

Qtd 

 

 

% 

 

Sim 47 97,92% 

 

Não 

 

1 

 

2,08% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 
  

 

A Figura 82 apresenta o gráfico sobre conhecimento sobre áreas classificadas. 

Figura 82 – Gráfico de conhecimento sobre áreas classificadas 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

97,92% 

2,08% 

3. Você sabe o que é uma área classificada? 

Sim

Não
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8.4.4 Acidentes de processo 

  

Demonstra-se na pesquisa que 87,50% dos entrevistados possuem conhecimento sobre 

acidentes de processo na indústria de petróleo. A Tabela 11 apresenta o resumo dos resultados 

da pesquisa sobre conhecimentos em acidentes de processo. O resultado comprova que uma 

parte dos profissionais entrevistados não possuem conhecimentos sobre acidentes de 

processo. 

 

Tabela 11 – Conhecimento sobre acidentes de processo 
 

4. Você sabe o que é um acidente de processo? 

 

Qtd % 

Sim 42 87,50% 

 

Não 

 

6 

 

12,50% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 
  

  

A Figura 83 apresenta o gráfico sobre conhecimentos em acidentes de processo. 

 

Figura 83 – Gráfico de conhecimento sobre acidente de processo 

Fonte: Próprio autor 

 
 
 

87,50% 

12,50% 

4. Você sabe o que é um acidente de processo? 

Sim

Não
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8.4.5 Fontes de ignição 

  

A pesquisa concluiu que todos os entrevistados possuíam conhecimento que os 

equipamentos elétricos são considerados fontes de ignição de alto potencial. O resultado 

demonstra que os profissionais estão conscientes dos riscos que envolvem a utilização de 

equipamentos elétricos em áreas com potencial de formação de atmosfera explosiva. 

 A Tabela 12 apresenta o resumo dos resultados obtidos. 

Tabela 12 – Conhecimento sobre fontes de ignição 
5. Você sabia que na indústria do petróleo os 

equipamentos elétricos são considerados fontes de ignição 

de grande potencial? 

Qtd % 

Sim 48 100% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 
   

 A Figura 84 apresenta o gráfico dos resultados obtidos sobre conhecimentos de fontes 

de ignição. 

Figura 84 – Gráfico de conhecimento sobre fontes de ignição 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

 

 

100% 

5. Você sabia que na indústria do petróleo os 

equipamentos elétricos são considerados fontes 

de ignição de grande potencial? 

Sim
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8.4.6 Sistema de Pressurização 

  

Constatou-se na pesquisa que 97,92% dos entrevistados sabiam da existência de 

sistemas de pressurização nas subestações situadas nas áreas classificadas do Polo Industrial 

de Guamaré. Embora apenas um profissional não possua conhecimentos sobre os sistemas de 

pressurização fica o alerta para uma maior divulgação sobre o sistema. 

 

 A Tabela 13 apresenta o resumo dos resultados obtidos. 

Tabela 13 – Conhecimento sobre a existência dos sistemas de Pressurização 

6. Você conhece o sistema de pressurização das 

subestações situadas nas áreas operacionais? 
Qtd % 

Sim 47 97,92% 

 

Não 

 

1 

 

2,08% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

 A Figura 85 apresenta o gráfico dos resultados obtidos sobre conhecimentos dos 

sistemas de pressurização das subestações do polo industrial de Guamaré. 

 

Figura 85 – Gráfico de conhecimento sobre sistemas de pressurização 

Fonte: Próprio autor 

 
 

98% 

2% 

6. Você conhece o sistema de pressurização das 

subestações situadas nas áreas operacionais? 

Sim

Não
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Verificou-se na pesquisa que todos os entrevistados conheciam a finalidade dos 

sistemas de pressurização das subestações situadas nas áreas classificadas do Polo Industrial 

de Guamaré. Este resultado era esperado, muito embora na questão anterior um trabalhador 

havia dito que não conhecia o sistema de pressurização. 

  

A Tabela 14 apresenta o resumo dos resultados obtidos. 

 

Tabela 14 – Conhecimento sobre a finalidade dos sistemas de pressurização 

 

7. Você conhece a finalidade do sistema de pressurização? 

 

Qtd % 

Sim 48 100% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

A Figura 86 apresenta o gráfico dos resultados obtidos. 

Figura 86 – Gráfico de conhecimento sobre sistemas de pressurização 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

 

 

100% 

7. Você conhece a finalidade do sistema de 

pressurização? 

Sim



137 
 

 
Rodrigo Anderson de Paiva 

Dissertação de Mestrado – UFRN/ PPGEM 

 

Verificou-se na pesquisa que 56,25% dos entrevistados acham os sistemas de 

pressurização confiáveis. Os números comprovam que quase a metade dos profissionais 

entrevistados não acredita que o sistema seja confiável. Essa avaliação ér reflexo do grande 

numero de falhas do sistema.  

 

 A Tabela 15 apresenta o resumo dos resultados obtidos. 

 

Tabela 15 – Opinião sobre a confiabilidade dos sistemas pressurização 

8. Você julga os sistemas de pressurização das 

subestações confiáveis? 
Qtd % 

Sim 27 56,25% 

 

Não 

 

21 

 

43,75% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 
   

A Figura 87 apresenta o gráfico dos resultados obtidos. 

Figura 87 – Gráfico sobre confiança nos sistemas de pressurização 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

 

56% 

44% 

8. Você julga os sistemas de pressurização das 

subestações confiáveis? 

Sim

Não
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Verificou-se na pesquisa que 87,50% dos entrevistados sabiam que os sistemas de 

pressurização estão ligados diretamente com a segurança operacional das unidades de 

processo. Este resultado reflete um pouco do desconhecimento de alguns profissionais sobre o 

conceito de acidente de processo. 

 

 A Tabela 16 apresenta o resumo dos resultados obtidos. 

 

Tabela 16 – Sistema de pressurização e segurança operacional 

9. Você sabia que o sistema de pressurização está ligado 

diretamente com a segurança operacional da unidade de 

processo? 

Qtd % 

Sim 42 87,50% 

 

Não 

 

6 

 

12,50% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 
 Fonte: Próprio autor 

A Figura 88 apresenta o gráfico dos resultados obtidos. 

 

Figura 88 – Gráfico sobre sistemas de pressurização e segurança de processo 

Fonte: Próprio autor 

 

87% 

13% 

9. Você sabia que o sistema de pressurização está 

ligado diretamente com a segurança operacional da 

unidade de processo? 

Sim

Não
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A pesquisa aferiu que 81,25% dos entrevistados haviam realizado manutenção nos 

sistemas de pressurização. O resultado demonstra que grande parte dos profissionais 

entrevistados havia participado de alguma intervenção no sistema. 

  

 A Tabela 17 apresenta o resumo dos resultados obtidos. 

 

Tabela 17 – Manutenção no sistema de pressurização 

 

10. Você já fez manutenção no sistema de pressurização? 

 

Qtd % 

Sim 39 81,25% 

 

Não 

 

9 

 

18,75% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

A Figura 89 apresenta o gráfico dos resultados obtidos. 

Figura 89 – Gráfico sobre manutenção no sistema de pressurização 

Fonte: Próprio autor 
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8.4.7 Moto-Ventilador Centrifugo 

Verificou-se que 85,42% dos entrevistados tinham conhecimento sobre os 

componentes que compõem o Moto-ventilador Centrifugo. Este número reflete a grande 

quantidade de profissionais que de alguma forma participaram da manutenção do 

equipamento. 

 

 A Tabela 18 apresenta o resumo dos resultados obtidos. 

 

Tabela 18 – Componentes do Moto-Ventilador Centrifugo 

11. Você conhece todos os componentes que compõe o 

conjunto Moto-Ventilador Centrifugo do sistema de 

pressurização? 

Qtd % 

Sim 41 85,42% 

 

Não 

 

7 

 

14,58% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 
Fonte: Próprio autor 

A Figura 90 apresenta o gráfico dos resultados obtidos. 

 

Figura 90 – Gráfico sobre conhecimento dos componentes do Moto-Ventilador Centrifugo 

Fonte: Próprio autor 
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Os entrevistados apontaram a Correia como sendo o componente que possui o maior 

índice de falhas dentre os demais componentes do Moto-Ventilador Centrifugo. Este resultado 

comprova o grande número de falhas desse componente identificado na pesquisa de histórico 

de falhas. 

 A Tabela 19 apresenta o ranking dos componentes que possuem maior ocorrência de 

falha. 

Tabela 19 – Componentes que mais falham 

12. Dentre os componentes que compõe o conjunto Moto-

Ventilador Centrifugo do sistema de pressurização, qual 

deles costuma falhar com maior frequência? 

Qtd % 

Correia 27 56,25% 

 

Mancal 

 

6 

 

12,50% 

 

Motor 

 

4 

 

8,33% 

 

Polia 

 

2 

 

4,17% 

 

Rolamento 

 

8 

 

16,67% 

 

Rotor 

 

1 

 

2,08% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 
Fonte: Próprio autor 

 

A Figura 91 apresenta o gráfico com o ranking dos componentes que mais falham. 

Figura 91 – Gráfico do ranking dos componentes que mais falham 

Fonte: Próprio autor 
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8.4.8 Confiabilidade 

  

Verificou-se que 87,50% dos entrevistados tinham conhecimento sobre o conceito de 

confiabilidade. A Tabela 20 apresenta o resultado da pesquisa de conhecimentos sobre 

confiabilidade. O resultado foi satisfatório demonstra que os profissionais estão atualizados 

sobre os conceitos modernos de manutenção. 

 

Tabela 20 – Conceito de confiabilidade 

 

13. Você conhece o conceito de Confiabilidade? 

 

Qtd % 

Sim 42 87,50% 

 

Não 

 

6 

 

12,50% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

A Figura 92 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

Figura 92 – Gráfico sobre conhecimentos de confiabilidade 

Fonte: Próprio autor 
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Verificou-se que 68,75% dos entrevistados tinham conhecimento sobre o conceito de 

Mantenabilidade. A Tabela 21 apresenta o resultado da pesquisa de conhecimentos sobre 

Mantenabilidade. Por se tratar de um conceito pouco usado este resultado é bastante 

satisfatório. Isso demonstra o alto nível de qualificação da equipe. 

 

Tabela 21 – Conceito de Mantenabilidade 

 

14. Você conhece o conceito de Mantenabilidade? 

 

Qtd % 

Sim 33 68,75% 

 

Não 

 

15 

 

31,25% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 
   

A Figura 93 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

Figura 93 – Gráfico sobre conhecimentos de Mantenabilidade 

Fonte: Próprio autor 
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Verificou-se que 95,83% dos entrevistados tinham conhecimento sobre o conceito de 

Disponibilidade. A Tabela 22 apresenta o resultado da pesquisa de conhecimentos sobre 

Disponibilidade. O resultado foi satisfatório e está associado ao conhecimento sobre 

confiabilidade. 

 

Tabela 22 – Conceito de Disponibilidade 

 

15. Você conhece o conceito de Disponibilidade? 

 

Qtd % 

Sim 46 95,83% 

 

Não 
2 4,17% 

 

Total Geral 
48 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
   

A Figura 94 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

 

Figura 94 – Gráfico sobre conhecimentos de Disponibilidade 

Fonte: Próprio autor 
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8.4.9 Gestão da Manutenção 

 

Constatou-se que 87,50% dos entrevistados sabiam que o Moto-Ventilador Centrifugo 

estava cadastrado no SAP R3 no modulo de gestão da manutenção. A Tabela 23 apresenta os 

resultados obtidos. Este resultado merece um tratamento quanto a divulgação junto a força de 

trabalho sobre o processo de cadastramento dos equipamentos no sistema de gestão da 

manutenção. 

Tabela 23 – Cadastro no SAP R3 

16. O conjunto Moto-Ventilador Centrifugo do sistema 

de pressurização está cadastrado no SAP-R3 no módulo 

de gestão da manutenção? 

Qtd % 

Sim 42 87,50% 

 

Não 

 

6 

 

12,50% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

A Figura 95 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

Figura 95 – Gráfico sobre cadastro no SAP R3 

Fonte: Próprio autor 
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Constatou-se que 87,50% dos entrevistados sabiam que o Moto-Ventilador Centrifugo 

possuía rotina de manutenção preditiva. A Tabela 24 apresenta os resultados obtidos. 

Resultado satisfatório, pois faz parte das atividades da maioria dos entrevistados. 

 

Tabela 24 – Rotina de manutenção preditiva 

17. O conjunto Moto-Ventilador Centrifugo do sistema 

de pressurização possui rotina de manutenção preditiva? 
Qtd % 

Sim 42 87,50% 

 

Não 

 

6 

 

12,50% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 
   

A Figura 96 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

Figura 96 – Gráfico sobre rotina de manutenção preditiva 

Fonte: Próprio autor 
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A pesquisa aferiu que 56,25% dos entrevistados optaram por uma periodicidade de 

três meses para a realização de rotina de manutenção preditiva, 27,08% optaram por seis 

meses e 16,67% preferem a cada ano. A Tabela 25 apresenta os resultados obtidos. Este 

resultado demonstra a preocupação que a maioria da equipe de manutenção tem em tentar se 

antever as falhas por meio da manutenção preditiva. 

 

Tabela 25 – Periodicidade de manutenção preditiva 

18. Qual seria a periodicidade ideal para efetuar 

manutenção preditiva no conjunto Moto-Ventilador 

Centrifugo do sistema de pressurização? 

Qtd % 

Três meses 27 56,25% 

 

Seis meses 

 

13 

 

27,08% 

 

Um ano 

 

8 

 

16,67% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

A Figura 97 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

 

Figura 97 – Gráfico sobre periodicidade de manutenção preditiva 

Fonte: Próprio autor 
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Constatou-se que 89,58% dos entrevistados sabiam que o Moto-Ventilador Centrifugo 

possuía rotina de manutenção preventiva. A Tabela 26 apresenta os resultados obtidos. 

Resultado satisfatório, pois esta na rotina da maioria dos entrevistados, muito embora, há uma 

preocupação pois, existem trabalhadores que desconheciam essa rotina. 

 

Tabela 26 – Rotina de manutenção preventiva 

19. O conjunto Moto-Ventilador Centrifugo do 

sistema de pressurização possui rotina de 

manutenção preventiva? 

Qtd % 

Sim 43 89,58% 

 

Não 

 

5 

 

10,42% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 
   

A Figura 98 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

 

Figura 98 – Gráfico sobre conhecimento rotina de manutenção preventiva 

Fonte: Próprio autor 
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A pesquisa aferiu que 45,83% dos entrevistados optaram por uma periodicidade de 

seis meses para a realização de rotina de manutenção preventiva, 31,25% optaram por um 

ano, 16,67% preferem a cada três meses e apenas 6,25% preferem a cada dois anos. A Tabela 

27 apresenta os resultados obtidos. O resultado apresenta a preocupação que maioria dos 

profissionais tem em aumentar a periodicidade das manutenção a fim de elevar a 

confiabilidade do sistema. 

 

Tabela 27 – Periodicidade de manutenção Preventiva 

20. Qual seria a periodicidade ideal para 

efetuar manutenção preventiva no conjunto 

Moto-Ventilador Centrifugo do sistema de 

pressurização? 

Qtd % 

Seis meses 22 45,83% 

 

Um ano 

 

15 

 

31,25% 

 

Tres meses 

 

8 

 

16,67% 

 

Dois anos 

 

3 

 

6,25% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

A Figura 99 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

Figura 99 – Gráfico sobre periodicidade de manutenção preventiva 

Fonte: Próprio autor 
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8.4.10 Peças sobressalentes 

 Constatou-se que 20,83% dos entrevistados sabiam que o Moto-Ventilador Centrifugo 

possuía peças sobressalentes em estoque para realização de manutenção corretiva. A Tabela 

28 apresenta os resultados obtidos. Este resultado demonstra o interesse dos profissionais em 

ter as peças sobressalentes a disposição para realizar a intervenção o mais rápido possível. 

 

Tabela 28 – Peças sobressalentes 

21. O conjunto Moto-Ventilador Centrifugo 

do sistema de pressurização possui peças 

sobressalentes para substituição imediata em 

caso de falha? 

Qtd % 

Não 38 79,17% 

 

Sim 

 

10 

 

20,83% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

A Figura 100 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

 

Figura 100 – Gráfico sobre peças sobressalentes 

Fonte: Próprio autor 
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A pesquisa aferiu que 45,83% dos entrevistados alegaram que a equipe de manutenção 

aguarda entre três e seis meses para receber uma peça especificada para compra, 35,42% 

acham que é menos de três meses, 12,50% entre seis meses e um ano e apenas 6,25% mais de 

um ano para receber o material. A Tabela 29 apresenta os resultados obtidos. Resultado 

satisfatório, por se tratar de uma empresa publica, existem algumas para se adquirir peças no 

mercado e isso demanda um certo tempo. 

 

Tabela 29 – Duração do pedido de compra 

22. Quando há necessidade de especificar e solicitar 

peças de reposição para conjunto Moto-Ventilador 

Centrifugo do sistema de pressurização a equipe de 

manutenção aguarda quanto tempo para receber a 

peça de reposição? 

Qtd % 

Entre tres e seis meses 22 45,83% 

 

Menos de tres meses 

 

17 

 

35,42% 

 

Entre seis meses e um ano 

 

6 

 

12,50% 

 

Mais de um ano 

 

3 

 

6,25% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 
   

A Figura 101 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

Figura 101 – Gráfico de duração do pedido de compra 

Fonte: Próprio autor 
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8.4.11 Treinamento 

Verificou-se que 72,92% dos entrevistados nunca receberam treinamento do sistema 

de pressurização. A Tabela 30 apresenta o resultado da pesquisa de conhecimentos sobre 

treinamento. Este resultado aponta para uma necessidade de treinamentos para os 

trabalhadores que interagem com os sistemas de pressurização. 

 

Tabela 30 – Treinamento 

23. Você foi preparado por meio de 

treinamentos técnicos a realizar manutenções 

preventivas e corretivas no sistema de 

pressurização? 

Qtd % 

Não 35 72,92% 

 

Sim 

 

13 

 

27,08% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

A Figura 102 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

 

Figura 102 – Gráfico de treinamento 

Fonte: Próprio autor 
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8.4.12 Documentação Técnica 

 

Verificou-se que 58,33% dos entrevistados informaram que não existe documentação 

técnica para o sistema de pressurização. A Tabela 31 apresenta o resultado da pesquisa de 

conhecimentos sobre treinamento. Os números indicam uma necessidade de maior divulgação 

da documentação técnica junto aos profissionais. 

 

Tabela 31 – Documentação 

24. O sistema de pressurização possui 

documentação técnica atualizada? 
Qtd % 

Não 28 58,33% 

 

Sim 

 

20 

 

41,67% 

 

Total Geral 

 

48 

 

100% 

Fonte: Próprio autor 

   

A Figura 103 apresenta o gráfico com os resultados obtidos. 

Figura 103 – Gráfico de treinamento 

Fonte: Próprio autor 
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8.5 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MANUTENÇÃO 

 

 Após avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos, faz-se necessário definir a 

melhor estratégia de manutenção, a fim de, diminuir a probabilidade de falhas e 

consequentemente aumentar a confiabilidade e disponibilidade do equipamento durante o seu 

ciclo de vida. 

 A nova estratégia de manutenção visa focar em ações procedentes do melhor 

entendimento das funções e características dos componentes do moto-ventilador centrifugo, 

colocando em prática ações proativas para reduzir a probabilidade e consequência das falhas 

destes componentes ao sistema. 

 Atualmente a política de manutenção adotada para os sistemas de pressurização 

incluindo o moto-ventilador centrífugo, são: manutenção preventiva trimestral, semestral e 

anual (através dos planos de manutenção) e manutenção corretiva, sendo que esta última tem 

uma incidência bem superior em relação às anteriores, devido ao grande número de paradas 

não programadas, impactando na confiabilidade e disponibilidade do sistema. 

 É importante ressaltar que o Polo Industrial Petrobras de Guamaré, tem como 

estratégia a priorização de seu gerenciamento de manutenção os equipamentos classificados 

como critico e de segurança operacional, ou seja, aqueles que têm potencial de comprometer o 

processo produtivo e a segurança das pessoas e instalações. Os moto-ventiladores centrífugos 

estudados não impactam de forma direta no contexto operacional da unidade, no entanto, está 

ligado diretamente com a segurança operacional. Por isso as tarefas de manutenção são 

planejadas para atender esse nível de criticidade. Para estabelecer uma estratégia de 

manutenção adequada faz-se necessário realizar uma analise crítica dos principais resultados 

quantitativos e qualitativos. 
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8.5.1  Análise crítica dos principais resultados 

 

Após análise da modelagem proposta foi possível realizar uma análise crítica dos 

principais resultados. 

 

8.5.1.1 Histórico de manutenção 

 

Identifica-se através do histórico de falhas que a Correia, Rolamento e Motor são os 

itens que possuem o maior número de falhas, totalizando 51 falhas, isso corresponde a 59,3% 

das falhas ocorridas no sistema moto-ventilador centrífugo.  

 Correias 21 falhas. 

 Rolamentos 18 falhas. 

 Motor elétrico 12 falhas. 

 

8.5.1.2 FMECA (Análise de modos, efeitos e criticidade de falhas) 

 

Por meio da FMECA identificou-se que a correia e o rolamento são os componentes 

mais críticos com base na Norma Petrobras N-2781. Também foi possível identificar as 

principais causas potenciais de falhas, são elas: falha de montagem da correia, desalinhamento 

da correia, desgaste da correia, falha de lubrificação dos rolamentos, alta vibração dos 

rolamentos e penetração de partículas nos rolamentos. Todas essas causas devem ser tratadas, 

afim de, contribuir com o aumento da confiabilidade do sistema moto-ventilador centrifugo. 

 Correia (Criticidade A – intolerável). 

 Rolamentos (Criticidade A – intolerável). 

 

8.5.1.3 BlockSim 

 

Através da simulação no BlockSim identificou-se que para uma campanha de trinta 

dias de operação a disponibilidade do moto-ventilador centrífugo estava muito baixa. 

 

 Disponibilidade do Moto-ventilador centrifugo 28,77% ou 8,63 dias sem falhas. 
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O software estabeleceu o Ranking de criticidade de cada bloco de confiabilidade, o 

eixo e tela de proteção são os componentes mais críticos devido ao tempo médio para reparo 

(TMPR) ser muito elevado, para esses itens faz-se necessário estabelecer ações mitigadoras 

para diminuir o tempo médio de reparo. Considerando que 59,3% das falhas ocorreram nos 

itens: Correias, Rolamentos e Motor elétrico, pode-se afirmar que estes componentes são os 

mais críticos ao sistema moto-ventilador centrífugo. Nesse caso fazem-se necessárias medidas 

preventivas para diminuir a probabilidade da ocorrência da falha. 

 

 Rolamento (1° lugar) 

 Correia (2° lugar) 

 Motor (3° lugar) 

 

O gráfico de confiabilidade resultante de simulação da modelagem do moto-ventilador 

centrífugo indicou uma baixa confiabilidade do sistema. Para aumentar a confiabilidade do 

sistema faz-se necessário diminuir o número de falhas e o tempo médio de reparo. Para 

diminuir o número de falhas são necessárias ações preventivas, afim de, diminuir a 

probabilidade de ocorrência das falhas e para diminuir o tempo médio de reparo são 

necessárias ações mitigadoras, como por exemplo: estoque de peças sobressalentes. 

 

 6 dias (confiabilidade de 52%) 

 12 dias (confiabilidade de 24%) 

 18 dias (confiabilidade de 12%) 

 24 dias (confiabilidade de 6%) 

 30 dias (confiabilidade de 3%) 
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O gráfico de probabilidade de falhas aponta o inverso do gráfico de confiabilidade, ou 

seja, são inversamente proporcionais, quanto maior a confiabilidade menor a probabilidade de 

ocorrência da falha. 

 

 6 dias (probabilidade de falha 48%) 

 12 dias (probabilidade de falha 72%) 

 18 dias (probabilidade de falha 86%) 

 24 dias (probabilidade de falha 94%) 

 30 dias (probabilidade de falha 97%) 

 

8.5.1.4 Questionário de pesquisa 

 

 O questionário apresentou a percepção dos profissionais da área acerca do sistema. Na 

opinião dos profissionais os componentes que possuem a maior taxa de falhas são: correia, 

mancal e motor elétrico. Outros aspectos abordados pelos profissionais também merecem 

destaque como, por exemplo: percepção da equipe em relação à confiabilidade do sistema de 

pressurização, ausência de peças sobressalentes, desconhecimento da documentação técnica e 

falta de treinamento. Todos esses aspectos merecem ações de tratamento, pois eles também 

contribuem para a baixa confiabilidade do sistema. 

 

 Questionário de pesquisa (Confiabilidade do sistema de pressurização) 

o Sim 56,25% 

o Não 43,75% 

 Questionário de pesquisa (Componente com maior quantidade de falhas) 

o Correia 56,25% 

o Rolamento 16,67% 

o Mancal 12,50% 

 Questionário de pesquisa (Peças sobressalentes) 

o Não 79,17% 

o Sim 20,83% 
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 Questionário de pesquisa (Documentação técnica) 

o Não 58,33% 

o Sim 41,67% 

 Questionário de pesquisa (Treinamento) 

o Não 72,92% 

o Sim 27,08% 

 

Verifica-se que os resultados quantitativos realizados através do software BlockSim 

são convergentes com os resultados qualitativos realizados por meio da pesquisa de histórico 

de manutenção, FMECA e questionário de pesquisa. 

Com base nos resultados obtidos uma nova estratégia de manutenção foi estabelecida 

para melhorar a confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade e diminuição da 

probabilidade de falhas, trata-se de uma serie de ações que visam promover o aumento da 

confiabilidade do sistema e consequente aumento do ciclo de vida.  

A nova estratégia de manutenção estabelece ações preventivas, afim de, diminuir a 

probabilidade de falha e mitigadoras para minimizar as consequências. 

 

8.5.2 Recomendação de manutenção  

 

A nova recomendação de manutenção estabelece ações para aumento da 

confiabilidade e tem o objetivo aumentar a disponibilidade e consequente mantenabilidade do 

sistema moto-ventilador Centrífugo. Estas ações foram estabelecidas com base nos principais 

resultados obtidos através do Software BlockSim, FMECA e questionário de pesquisa. 

 

8.5.2.1 Ações da nova recomendação de manutenção 

 

 Criar histórico de paradas do equipamento, afim de, medir o indicador de 

disponibilidade mensal. 

o Justificativa: Criar indicador e sistemática de acompanhamento do aumento 

gradativo da disponibilidade em função das ações de melhoria da 

confiabilidade. O parâmetro inicial para acompanhamento corresponde ao 
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valor encontrado na simulação do BlockSim (28,77%). Este monitoramento 

proporcionará maior controle sobre o sistema e consequente aumento de 

confiança dos mantenedores. 

o Como: Através de monitoramento on line por meio do PI ProcessBook. 

 Criar estoque estratégico de peças sobressalentes para os componentes que possuem 

maior taxa de falhas e maior tempo médio de reparo. 

o Justificativa: Diminuir o tempo médio de reparo e consequentemente aumentar 

o tempo de disponibilidade e mantenabilidade do sistema. 

o Como: Aquisição de novos componentes. 

 Criar sistema de monitoramento online de vibração e corrente elétrica do moto-

ventilador centrífugo. 

o Justificativa: Esta ação tem o objetivo reduzir a taxa de falhas e com isso 

ampliar a disponibilidade através da diminuição da probabilidade de falhas do 

sistema. 

o Como: Através do Software SKF. 

 Desenvolver sistemática de treinamentos para os mantenedores do sistema moto-

ventilador centrífugo. 

o Justificativa: Diminuir as falhas de montagem das correias, rolamentos e 

motores elétricos, ampliar o conhecimento dos mantenedores acerca da 

documentação técnica, diminuir o tempo médio de reparo e retrabalhos. 

o Como: Contratar treinamento focado em sistemas de pressurização. 

 Revisar as rotinas de manutenção 

o Justificativa: Em função da grande probabilidade de falha apontada na 

simulação, faz-se necessário revisar a periodicidade das rotinas de manutenção 

detectiva, preditiva e preventiva. Estas ações contribuirão para aumentar a 

disponibilidade a curto prazo, a medida em que o sistema for aumentando a sua 

confiabilidade essas rotinas deverão ser revistas. 

o Como: Através do SAP-R3 
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9 CONCLUSÕES 

 

 Demonstra-se através do trabalho científico a importância do estudo da análise de 

confiabilidade enquanto instrumento de gestão da manutenção. Objetiva também, alertar para 

os benefícios reais e possíveis, com a aplicação de ferramentas qualitativas e quantitativas 

dedicadas à simulação e modelagem de falhas em componentes, equipamentos e sistemas. 

 A partir das discussões apresentadas ao longo da pesquisa, caracteriza-se que a gestão 

da manutenção, através da função confiabilidade, pode influenciar o percentual de tempo que 

os equipamentos estão disponíveis, que por sua vez, determina a sua disponibilidade. 

 Importante destacar que as questões relacionadas ao emprego de ferramentas de 

confiabilidade são importantes para a indústria petroquímica, devido a grande competitividade 

do setor petrolífero. O uso de análise de confiabilidade permite aos gestores dos ativos a 

definir as melhores estratégias de manutenção alinhadas a rentabilidade do negócio.  

 A análise de confiabilidade do moto-ventilador centrífugo, comprovou-se ser 

satisfatória dada a sua importância para a gestão da manutenção, onde foi possível identificar 

o impacto causado pela indisponibilidade do equipamento e baixa confiabilidade motivado 

pelo alto número de falhas com paradas não programadas. O estudo propôs ganhos tangíveis 

ao negócio. A proposta do estudo também evidenciou a importância de manter um histórico 

de falhas confiável para que seja possível identificar os principais problemas do sistema, isso 

reforça a ideia que “quem não mede não gerencia” ou fica impossibilitado de identificar 

oportunidades de melhorias. 

 O estudo comprova que é possível realizar uma análise de confiabilidade de qualquer 

equipamento ou sistema seguindo a metodologia proposta na pesquisa.  

Após o levantamento das informações dos históricos de falhas foi possível detalhar e 

analisar o comportamento das falhas no moto-ventilador centrífugo. Esta análise identificou o 

tempo médio entre falhas por componentes, classificando-os como críticos, onde conclui-se 

que: é possível estabelecer um intervalo adequado para realizar as tarefas de Manutenção 

Detectiva, Preditiva e Preventiva, baseadas nas distribuições de probabilidade de falhas para 

os componentes críticos e adequar o plano de manutenção as reais necessidades do 

equipamento. 
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Após a realização das novas estratégias de manutenção espera-se que em médio prazo 

a confiabilidade e disponibilidade sejam restabelecidas. É importante que todas as iniciativas 

sejam organizadas e monitoradas através de um plano de ação de confiabilidade.  

Recomenda-se que após a realização de todas as ações a metodologia de análise de 

confiabilidade seja repetida para aferir o ganho por meio de desempenho. 

Para finalizar, o trabalho de pesquisa cumpre seu objetivo satisfatoriamente e nos leva 

à reflexão de que a pesquisa acadêmica científica tem muito a contribuir com a indústria e a 

sociedade em geral. 

 

9.1 PESQUISA NO SAP R3 

 

 A pesquisa realizada no banco de dados do SAP R3 foi satisfatória, no entanto, para 

realizar o tratamento das informações é necessário migrar os dados para o software Microsoft 

Excel. Isso demonstra que existem oportunidades de melhorias no que tange ao cadastramento 

das informações no SAP R3. 

 

9.2 FMECA 

  

 A FMECA permitiu avaliar qualitativamente os componentes do moto-ventilador 

centrifugo estabelecendo o ranking de criticidade. Além de oferecer a oportunidade de avaliar 

os modos de falhas, suas principais causas e propostas de correções. 

 

9.3 FTA 

 

 É uma ferramenta bastante útil para identificar as causas de uma falha que ocasiona a 

parada de um equipamento. Durante a pesquisa esta ferramenta foi pouco utilizada devido a 

simplicidade do sistema moto-ventilador centrifugo. Esta ferramenta pode ser melhor 

utilizada em sistemas complexos. 
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9.4 BLOCKSIM  

 

 O software BlockSim é uma ferramenta bastante confiável e robusta, apesar da sua 

simplicidade de operacionalização. Através deste programa foi possível calcular os dados de 

falhas obtendo valores de Confiabilidade, Probabilidade e Disponibilidade para o moto-

ventilador centrifugo. 

 

9.5 QUESTIONARIO 

 

 O questionário foi aplicado de forma satisfatória e contribuiu para reflexão das equipes 

de manutenção acerca do sistema em estudo. Após a realização do questionário observou-se 

um maior interesse da comunidade técnica  para com as subestações e seus sistemas de 

pressurização. Além de proporcionar relevante contribuição para a analise de confiabilidade 

do moto-ventilador centrifugo. 

 

10 SUGESTÕES 

 

 As sugestões referentes a continuidade do estudo, são:  

 Desenvolver um banco de dados mais detalhado para possibilitar maior precisão na 

avaliação de confiabilidade. 

 Ampliar a metodologia proposta para outros componentes do sistema de 

pressurização. 
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APÊNDICE A – Questionário para avaliação qualitativa 

 

Questionário 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma dissertação de 

Mestrado em Engenharia Mecânica, realizado no Polo Industrial de Guamaré. Os resultados 

obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos (dissertação de Mestrado), sendo 

realçado que as respostas dos entrevistados representam apenas a sua opinião individual e não 

da empresa a que pertencem.  

O questionário é anônimo, não devendo por isso colocar a sua identificação em 

nenhuma das folhas nem assinar o questionário.  

Não existem respostas certas ou erradas. Por isso lhe solicitamos que responda de 

forma espontânea e sincera a todas as questões. Na maioria das questões terá apenas de 

assinalar com um “X” a sua opção de resposta.  

Obrigado pela sua colaboração. 

1. Qual cargo você ocupa na empresa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Há quanto tempo você trabalha na indústria do Petróleo? 

Menos de um ano  Entre um e três anos  Entre três e cinco anos  

Entre cinco e dez anos   Acima de dez anos 

3. Você sabe o que é uma área classificada? 

SIM      NÃO 

4. Você sabe o que é um acidente de processo? 

SIM      NÃO 

5. Você sabia que na indústria do petróleo os equipamentos elétricos são considerados fontes 

de ignição de grande potencial? 
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SIM      NÃO 

6. Você conhece o sistema de pressurização das subestações situadas nas áreas operacionais? 

SIM      NÃO 

7. Você conhece a finalidade do sistema de pressurização? 

SIM      NÃO 

8. Você julga os sistemas de pressurização das subestações confiáveis? 

SIM      NÃO 

9. Você sabia que o sistema de pressurização está ligado diretamente com a segurança 

operacional da unidade de processo? 

SIM      NÃO 

10. Você já fez manutenção no sistema de pressurização? 

SIM      NÃO 

11. Você conhece todos os componentes que compõe o conjunto Moto-Ventilador Centrifugo 

do sistema de pressurização? 

SIM      NÃO 

12. Dentre os componentes que compõe o conjunto Moto-Ventilador Centrifugo do sistema 

de pressurização, qual deles costuma falhar com maior frequência? 

Carcaça Rotor  Eixo  Mancal  Polia  Correia

           Motor  Comando Elétrico  Rolamento 

13. Você conhece o conceito de Confiabilidade? 

SIM      NÃO 

14. Você conhece o conceito de Mantenabilidade? 

SIM      NÃO 
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15. Você conhece o conceito de Disponibilidade? 

SIM      NÃO 

16. O conjunto Moto-Ventilador Centrifugo do sistema de pressurização está cadastrado no 

SAP-R3 no módulo de gestão da manutenção? 

SIM      NÃO 

17. O conjunto Moto-Ventilador Centrifugo do sistema de pressurização possui rotina de 

manutenção preditiva? 

SIM      NÃO 

18. Qual seria a periodicidade ideal para efetuar manutenção preditiva no conjunto Moto-

Ventilador Centrifugo do sistema de pressurização? 

Três meses   Seis meses   Um ano   Dois anos 

19. O conjunto Moto-Ventilador Centrifugo do sistema de pressurização possui rotina de 

manutenção preventiva? 

SIM      NÃO 

20. Qual seria a periodicidade ideal para efetuar manutenção preventiva no conjunto Moto-

Ventilador Centrifugo do sistema de pressurização? 

Três meses   Seis meses   Um ano   Dois anos 

21. O conjunto Moto-Ventilador Centrifugo do sistema de pressurização possui peças 

sobressalentes para substituição imediata em caso de falha? 

SIM      NÃO 

22. Quando há necessidade de especificar e solicitar peças de reposição para conjunto Moto-

Ventilador Centrifugo do sistema de pressurização a equipe de manutenção aguarda quanto 

tempo para receber a peça de reposição? 

Menos de três meses   Entre três e seis meses        Entre seis meses e um ano 
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Mais de um ano  

23. Você foi preparado por meio de treinamentos técnicos a realizar manutenções preventivas 

e corretivas no sistema de pressurização? 

SIM      NÃO 

24. O sistema de pressurização possui documentação técnica atualizada? 

SIM      NÃO 
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ANEXO I – Resultados pontuais do sistema simulado no BlockSim 9. 
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ANEXO I – Resultados pontuais do sistema simulado no BlockSim 9 (continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




