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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar os benefícios do aumento da Confiabilidade dos 

Sistemas de Produção através de um estudo de caso envolvendo a operação de transferência 

de petroquímicos por meio de bombas centrífugas acionadas por motores elétricos. Inicia-se o 

estudo definindo-se Manutenção e seus tipos, os conceitos de Confiabilidade, Disponibilidade 

e Taxa de Falhas, Modos de Falha, apresentação do sistema em estudo e seus componentes e 

pôr fim a comparação da confiabilidade do sistema quando o mesmo operava com duas 

bombas em paralelo e uma bomba em stand-by e controle de vazão na descarga através de 

uma válvula automática, contra a modernização do sistema contemplando uma bomba 

operando e uma bomba em stand-by, sendo que os motores das novas bombas são acionados 

por inversores de frequência sem necessidade de utilizar válvula de controle na descarga dos 

equipamentos. O estudo expôs os números de aumento da Confiabilidade e Disponibilidade 

das bombas do sistema, os ganhos qualitativos e quantitativos alcançados com a 

modernização implementada para a Gestão da Manutenção dos ativos da planta e desempenho 

da Unidade bem como as possibilidades de melhoria da gestão além das dificuldades 

encontradas para realização do estudo. 

 

Palavras-chave: Gestão de ativos. Inversores de frequência. Sistemas de Produção. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Em um cenário de alta competitividade econômica, as organizações industriais atravessam 

constantemente transformações para garantir a permanência em seus mercados, disputando espaço 

nacionalmente ou em território estrangeiro. A gestão da manutenção de ativos deve ser considerada 

um ponto crítico impactante no sucesso destas organizações perante os seus mercados. 

A função manutenção possui conceitos que foram modificados com o passar dos anos e a 

evolução tecnológica e de gestão: enquanto no passado significava o reparo de itens danificados, em 

uma visão moderna e atual, significa manter o item funcionando de acordo com as condições de 

projeto ou repará-lo para esta condição, monitorando os pré-requisitos necessários a este status; supõe 

realização de inspeções, monitoramentos, serviços rotineiros, reposições preventivas. 

A Petroquímica é um ramo industrial que atua com insumos derivados do petróleo para 

transformar em outros produtos de segunda ou terceira geração. São indústrias que operam em 

processo contínuo em regime de 24 horas ou bateladas de grandes volumes. Neste cenário, falhas em 

equipamentos podem trazer prejuízos econômicos, ambientais e de segurança e saúde dos 

trabalhadores. Para manter a produtividade é necessário garantir a confiabilidade dos ativos das 

plantas industriais com equipamentos automatizados. 

Os motores elétricos trifásicos de corrente alternada são ativos importantes em uma indústria 

petroquímica. Convertem energia elétrica em energia mecânica e são acoplados às bombas centrífugas 

e estas por sua vez deslocam os fluidos da produção entre tanques, vasos, torres e outros equipamentos 

de processo, mediante controle automático de instrumentos e dispositivos eletrônicos e micro 

processados.  

Confiabilidade e Disponibilidade são conceitos de suma importância em gestão de 

manutenção. Confiabilidade é a probabilidade que um equipamento ou sistema desempenhará suas 

funções em um determinado tempo sob determinadas condições. Já a Disponibilidade é um resultado 

do desempenho. Depende do regime de trabalho do equipamento ou sistema e pode ser melhorada com 

ações de manutenção assertivas. 

Este trabalho propõe um estudo de caso em uma planta petroquímica que substituiu uma 

filosofia de produção onde haviam bombas centrífugas acionadas por motores elétricos, cuja vazão do 

fluido processado era controlada por válvulas automáticas, por outra filosofia de projeto, contendo 

motor/bomba controlado por inversor de frequência e este recebendo o sinal demandado pelo 

processo, sem a presença da válvula automática. Seu objetivo é apresentar as vantagens técnicas ao 

uso de inversores de frequência em motores elétricos de uma planta petroquímica nos aspectos de 
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gestão da manutenção e controle de variáveis operacionais como forma de auxiliar os gestores nas 

alternativas mais sustentáveis de manutenção e operação dos equipamentos e sistemas. 

O trabalho propõe ainda apresentar os conceitos de Confiabilidade e Disponibilidade 

associando-os com a Gestão de Qualidade da organização fabril, comparando os resultados 

qualitativos e quantitativos dos dois modos de operar abordados no estudo. 

 

 

2 ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO 

 

2.1 A função manutenção nas organizações 

 

O principal objetivo de uma organização fabril é a produção de produtos e serviços para a 

sociedade. Uma das funções estratégicas mais importantes nestas organizações é a Manutenção de 

ativos. A manutenção é definida como a combinação de ações técnicas, administrativas e de 

supervisão, com o objetivo de manter ou recolocar um item (equipamento ou sistema) em um estado 

no qual possa desempenhar uma função requerida, conforme suas especificações (ABNT, 1994). 

As estratégias de manutenção são divididas em corretiva, preventiva, preditiva, detectiva e 

engenharia de manutenção (KARDEC e NASCIF, 2001). 

A estratégia engenharia de manutenção utiliza as ferramentas da gestão da qualidade aplicadas 

à função manutenção, analisando causas básicas, modificando situações de mau desempenho, 

participação técnica nas compras e adequação de procedimentos. Segundo Kardec e Nascif (2001), é o 

conjunto de atividades que permite o aumento da confiabilidade e disponibilidade garantida. 

 

2.2 Confiabilidade e Disponibilidade de equipamentos e sistemas 

 

Conforme ABNT (1994), Confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma dada 

função em determinada condição por um dado período. Ainda segundo a ABNT (1994), 

Disponibilidade leva o mesmo conceito de Confiabilidade e ainda agrega conceitos de 

Mantenabilidade e suporte de Manutenção, recursos externos supostamente assegurados para o 

sucesso do desempenho esperado pelo item envolvido. 
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Segundo Kardec e Nascif (2001), a confiabilidade é uma expectativa de desempenho, definida 

no projeto, e disponibilidade é um resultado de desempenho.  

Ações de gestão da manutenção podem elevar a disponibilidade dos equipamentos e sistemas. 

Ainda segundo Kardec e Nascif (2001), existem a “disponibilidade inerente”, que leva em 

consideração o tempo médio entre falhas (TMEF) o tempo médio para reparos (TMPR), e a 

“disponibilidade adquirida”, onde considera-se o tempo médio entre ações de manutenção (TMEM) e 

o tempo em manutenção (M). 

 

 

2.3 Falha, taxa de falhas e tempo médio entre falhas 

 

Segundo ABNT (1994), “falha” é a impossibilidade de um produto, sistema ou equipamento 

cumprir sua função na condição requerida. Sendo assim, a taxa de falhas é a frequência com que as 

falhas ocorrem em um determinado período. A taxa de falhas é representada pela letra grega λ e está 

em função do tempo, como pode-se ver na Equação 1 abaixo. 

 

Equação 1: Taxa de falhas. 

 

 

3. BOMBAS 

 

Sempre que se quer transportar fluidos líquidos entre dois pontos da planta petroquímica, 

utilizam-se equipamentos mecânicos denominados bombas. 

Entre os diferentes tipos de bombas, o estudo terá como foco principal as centrífugas. 

 

3.1 Confiabilidade em bombas centrífugas 
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De acordo com Angelo (2016), existem diversas distribuições de probabilidades para análise 

de confiabilidade, tais como lognormal, normal, exponencial e Weibull.  

Segundo Kardec e Nascif (2001), a distribuição de Weibull é perfeitamente aplicável para os 

casos de manutenção industrial, pois durante boa parte de um ciclo a taxa de falhas é constante. A 

distribuição de Weibull pode ser vista na Figura 1. 

Figura 1 - Representação da curva de Weibull 

 

Fonte: Moubray (1996). 

 

 

3.2 Modos de falha de uma bomba centrífuga 

 

Seguindo a definição de confiabilidade, onde o cumprimento da função está condicionado ao 

uso, uma bomba centrífuga pode ser representada por um sistema em série, como na Figura 2, onde se 

um dos itens falhar o equipamento perde a sua função. 

 

 

 

Figura 2 - Itens componentes de uma bomba 
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Fonte: Angelo (2015). 

 

 

3.3 Planta de processo de bombeamento de fluido 

 

Segundo APICS (American Production and Inventory Control Society): 

 

 Indústrias de processo são aquelas que adicionam valor aos materiais através de 

mistura, separação, conformação ou reações químicas. O processamento pode ser tanto 

contínuo como em bateladas (lotes) e geralmente requerem rígido controle do processo e alto 

investimento de capital. (APICS apud FRANSOO e RUTTEN, 1993). 

 

Uma planta de processo de bombeamento de fluido é composta por um vaso de sucção 

contendo o fluido a ser transferido, uma ou mais bombas acionadas por motores elétricos e uma malha 

de controle compostas por instrumentos, a fim de controlar o nível no vaso de sucção e 

totalizar/indicar a vazão imposta pelas bombas. Os instrumentos necessários são um transmissor de 

nível, controlador de nível, válvula de controle de nível instalada na descarga da bomba, sensor de 

vazão instalado na descarga da bomba e totalizador/indicador de vazão, instalados na descarga da 

bomba. A planta está ilustrada na Figura 3. 

O objetivo desta planta é a transferência do fluido localizado no vaso de sucção até o tanque 

de estocagem PV31. 

O controle dos processos em indústrias de processos contínuos ou batelada se dá de pelo 

menos 3 formas:  

a) Em cada equipamento, sendo muito dependente do operador; 

b) Em cada equipamento, porém com um nível maior de autonomia; 

c) Integrado em uma sala de controle de onde se controla toda a planta de 

produção. 

Figura 3 - Controle de nível e vazão de uma planta de bombeamento 
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Fonte: Ferreira Filho (2003) 

A forma de controle integrada é bem mais interessante em processos contínuos, pois são 

processadas grandes quantidades de forma ininterrupta, com elevada exigência de segurança e 

qualidade (FERRO, 1989).  

 

 

3.4 Motores elétricos de indução 

 

Segundo Sousa e Silva (2012), os motores elétricos de indução trifásico são os mais utilizados 

como acionadores das bombas centrífugas em plantas de processo. Uma das características principais 

desta máquina é que a mesma obtém melhor rendimento quando opera próximo da plena carga. Ainda 

segundo Sousa e Silva (2012), estas máquinas são responsáveis por boa parte do consumo de energia 

na indústria. Ao se adotar o inversor de frequência como acionamento dos motores elétricos 

acionadores de bombas centrífugas é possível reduzir o consumo de energia elétrica devido a estas 

máquinas, melhorando o custo operacional. 
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4. METODOLOGIA 

 

O problema proposto neste estudo foi o aumento dos índices de confiabilidade de uma 

instalação de bombeamento efetuada por duas bombas centrífugas, operando em paralelo, e mais uma 

bomba reserva, a ser utilizada na indisponibilidade de uma das outras duas. 

O autor utilizou a técnica do estudo de caso de uma planta de bombeamento integrante de um 

processo petroquímico contínuo em uma fábrica de petroquímicos situada em Camaçari-BA. 

Para a coleta de dados, foi consultado o banco de dados de gestão de manutenção da empresa 

mantenedora da fábrica, que contém todas as falhas e intervenções de bombas centrífugas e outros 

equipamentos, bem como os relatórios operacionais diários da unidade. 

Com estes dados, o levantamento encontrou o TMEF das bombas envolvidas no estudo de 

caso e confrontou com as falhas reais do período de estudo, entre janeiro de 2014 a janeiro de 2016, 

além de estratificar o modo de falha das mesmas. Como a fábrica substituiu as 2 bombas em agosto de 

2016 por uma única bomba de maior potência, mantendo a mesma produção, o estudo buscou, nos 

mesmos bancos de dados o TMEF da nova bomba, as falhas e modos de falhas registradas entre 

janeiro de 2017 até janeiro de 2019, bem como cálculos financeiros de intervenções da manutenção, 

comparando os dois períodos estudados e apresentando neste projeto. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos tópicos a seguir são apresentados os dados coletados. 

 

5.1 Verificação dos modos de falha e TMEF das 2 bombas antigas 

 

Na análise de 2014 a 2016, o sistema de bombeamento do estudo de caso operava com duas 

bombas centrífugas em paralelo com uma bomba reserva de stand-by, para o caso de falha total de 
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uma delas.  Foram consultados os prontuários de manutenção das bombas e motores, bem como as 

cartas gráficas utilizadas para acompanhamento da operação das referidas máquinas, conforme 

descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Modos de falha das bombas antigas 

Modo de Falha Frequência relativa Frequência acumulada 

Cavitação 26,83% 26,83% 

Vibração 23,64% 50,47% 

Rolamento 16,55% 67,02% 

Lubrificação 14,42% 81,44% 

Selo mecânico 9,46% 90,90% 

Desalinhamento 7,09% 97,99% 

Base 1,42% 99,41% 

Motor 0,35% 99,76% 

Quebra de eixo 0,24% 100,00% 

Fonte: O autor, 2019 

 

Do banco de dados da Manutenção foi obtido o tempo médio entre falhas de qualquer uma das 

bombas que operavam em paralelo.  

TMEF1 = 847 horas. 

Considerando TMEF como a média dos valores coletados:  

λ1(t) = 11,8064.10-4 falhas/hora. 

De acordo com o Banco de Dados da Manutenção da fábrica objeto de estudo, o tempo médio 

para reparo de uma destas bombas (TMPR) é de 72 horas. 

De acordo com Macintyre (1997), as bombas centrífugas são construídas para trabalhar em um 

ponto ótimo de vazão, com uma temperatura e pressão especificada em sua sucção. Quando isto não é 

satisfeito, fenômenos destrutivos ocorrem durante o seu funcionamento, prejudicando o trabalho de 

bombeio e a integridade dos internos. É o fenômeno denominado de cavitação. Macintyre (1997) traz 

também que a cavitação é causa crônica de outros defeitos em diversos componentes da bomba, como 
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vibração, desalinhamento e rompimento do selo mecânico. A tabela 1 sugere que a falha por Cavitação 

desencadeia as demais falhas. Outro aspecto do processo é o bombeamento com 2 bombas em 

paralelo. Caso haja diferenças construtivas entre as 2 bombas, o que não é raro neste caso, devido ao 

número elevado de intervenções, as bombas podem operar em competição, com rendimentos de vazão 

diferentes; como resultado, a bomba com melhor rendimento inibe a atuação da outra e esta, por sua 

vez apresenta cavitação. 

 

5.2 Verificação dos modos de falha e TMEF da nova bomba 

 

 Através do Prontuário das novas máquinas e cartas gráficas de acompanhamento da operação, 

foram encontrados os seguintes modos de falha para a nova bomba B-9, exposto na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Modos de falha da nova bomba 

Modo de Falha Frequência relativa Frequência acumulada 

Vibração 52,63% 52,63% 

Selo mecânico 21,05% 73,68% 

Rolamento 10,53% 84,21% 

Lubrificação 10,53% 94,74% 

Motor 5,26% 100% 

Fonte: O autor, 2019 

O tempo médio entre falhas da nova bomba, indicado pelo Banco de Dados da Manutenção é 

o seguinte: 

TMEF2 = 21.636 horas. 

 

Utilizando-se da mesma análise feita para o caso das bombas antigas, a taxa de falhas 

apresentada por este novo sistema, passou a ser a seguinte: 

λ2(t) = 4, 62.10-5 falhas/hora. 
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Conforme o Banco de Dados da Manutenção da empresa, o tempo médio para reparo da nova 

bomba (TMPR) é de 32 horas. 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

Observa-se nos dados da nova bomba B-9 que não houve ocorrências registradas de cavitação 

da bomba. 

A nova bomba B-9, além de ofertar uma maior vazão de processo, quando comparada a uma 

das B-9 antiga, seu motor elétrico é de alto desempenho energético e é comandado por inversor de 

frequência. A presença do inversor de frequência permitiu que a válvula de controle de vazão que 

havia na planta antiga fosse removida, resultando em diminuição da perda de carga no trabalho de 

bombeamento. Segundo Macintyre (1997), restrições de fluxo na descarga da bomba centrífuga 

oferecem maior perda de carga, aquecimento do conjunto, podendo elevar a Vibração da mesma. A 

partida e parada suave do equipamento proporcionada pelo inversor de frequência também ajuda a 

elevar a vida útil do acoplamento motor/bomba, devido à variação lenta e gradual da velocidade 

angular do eixo. 

Os dados disponibilizados pela empresa não foram muito detalhados no que diz respeito a qual 

das bombas que estava operando falhou, se precisou colocar a bomba reserva, se a bomba reserva 

estava disponível, o tempo de reparo do equipamento, o tempo de normalização da bomba após 

cavitação entre outras informações importantes. Sendo assim, os resultados obtidos não são muito 

precisos, embora demonstrem uma tendência a melhorar a disponibilidade do sistema com a nova 

bomba. 

Utilizando o Gráfico de Pareto na planilha de falhas pode-se de comparar as performances das 

bombas em cada período. O gráfico 1 ilustra o diagrama de Pareto para o caso das bombas antigas. 

 

Gráfico 1 - Falhas das Bombas B-9 A/B (2014 a 2016) 
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Fonte: o autor (2019) 

 

Observa-se no gráfico 1 que a Cavitação e a Vibração foram os problemas mais urgentes a 

receber tratamento. Ao especificar a nova bomba B-9, a Engenharia de Manutenção da empresa atuou 

na redução destes modos de falha, pois o sistema passou a não operar mais em paralelo, minimizando 

problemas de recalque de bomba e cavitação. A vibração, muitas vezes é causada pela Cavitação, logo, 

tratando a Cavitação, resolve-se boa parte dos problemas de Vibração. 

Para a nova bomba B-9, as ocorrências de falha estão apresentadas no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Falhas da nova Bomba B-9 (2017 a 2019) 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

O Gráfico de Pareto sugere que a nova bomba passou a operar o processo com maior 

confiabilidade e elevada disponibilidade. A redução no número de ocorrências atesta a afirmação. A 

Engenharia de Manutenção acompanha as ocorrências de vibração através de técnicas de Manutenção 
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Preditiva e Detectiva com instrumentos sensores adequados para esta finalidade instalados nas 

máquinas ou por acompanhamento periódico de um técnico, com o objetivo de projetar e realizar a 

intervenção antes da quebra, programando o momento mais adequado possível. 

 

6.1 Cálculo da Disponibilidade e Confiabilidade 

 

Dados: 

TMEF1 = 847 horas; 

TMPR1 = 72 horas. 

A Disponibilidade do sistema no período 1, de 2014 a 2016, foi a seguinte: 

D1 = TMEF1:(TMEF1 + TMPR1) = 0,9216 

A Confiabilidade deste sistema para um período de 200 horas foi de: 

C(t) = e-λt 

C(200) = 0,7897 

Pode-se ver através do gráfico 3 que há uma forte inclinação em sua curva, o que sugere que a 

taxa de falhas do sistema eleva-se com o tempo, o que corresponderia ao período de Desgaste na 

Distribuição de Weibull (fig.3). A elevada ocorrência de Cavitação, fenômeno bastante agressivo que 

danifica os internos da bomba severamente foram responsáveis pelo esgotamento da vida útil destes 

equipamentos.  

 

Gráfico 3 - Confiabilidade x tempo das B-9 (2014 a 2016) 

 

Fonte: O autor (2019) 



16 

 

 

Para o caso das novas bombas,  

TMEF2 = 21.636 horas; 

TMPR2 = 32 horas. 

Seguem os valores de Disponibilidade (D2) e Confiabilidade (C2): 

D2 = TMEF2:(TMEF2 + TMPR2) = 0,998 

C2(200) = 0,9908 

 

 

Gráfico 4 - Confiabilidade x tempo das B-9 (2017 a 2019) 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Através do Gráfico 4, pode-se afirmar que a nova B-9 possui uma Confiabilidade próxima de 

1, denotando uma taxa de falhas constante, o que corresponderia ao período de Vida Útil na 

distribuição de Weibull (fig.3). 

Como a nova B-9 possui um TMPR significativamente menor que o das bombas substituídas, 

os custos de mão de obra bem como a sua Mantenabilidade são mais baixos. Se for adotado o valor de 

US$ 100.00 para cada hora de reparo, ter-se-ia o cenário exposto no Quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1: Comparativo do custo de Manutenção das Bombas antes e após a substituição 
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Equipamento TMPR (h) Custo (US$ 100.00/h) 

B-9 antiga 72 US$ 7,200.00 

B-9 nova 32 US$ 3,200.00 

Fonte: O autor (2019) 

 

As novas bombas foram adquiridas com um sistema de selagem de tecnologia mais avançada. 

Trata-se de uma dupla selagem, onde, em caso de rompimento do selo mecânico, o vazamento do 

produto petroquímico será direcionado para um local seguro e não mais para o ambiente. Este sistema 

favorece a Segurança de Processo, pois oferece maior segurança às pessoas e ao meio ambiente. O 

sistema de selagem possui também sensores de pressão que indicam através de alarmes luminosos e 

sonoros o momento de rompimento do selo mecânico, para que a Operação possa retirar a bomba do 

Processo, dar partida na bomba reserva e acionar a Manutenção para reparar a B-9 que por hora estaria 

indisponível. 

Segundo os documentos consultados, a bomba reserva esteve sempre disponível, logo não 

houve perdas de produção em todos os casos de falha da bomba que estava em operação. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido as características próprias de uma indústria de processo contínuo, com elevados níveis 

de produção em três turnos, produzindo 24 horas ao dia, torna-se evidente que o aumento da 

Confiabilidade do Sistema de Produção abordado traz garantias e ganhos importantes para a 

Organização. 

O conhecimento do ciclo de vida dos equipamentos e sistemas, possibilita a redução de custos 

de estoques de peças e contratos de manutenção através de um correto dimensionamento destes. 

A principal dificuldade encontrada para a realização deste Estudo de Caso foi o levantamento, 

tratamento e interpretação dos dados, pois o padrão utilizado para a descrição das falhas em texto 

inserido no programa deixava a informação um tanto incompleta. Além deste, a análise realizada nos 

gráficos de controle da operação foi feita, pressupondo que os instrumentos e sensores da produção 

estavam com suas indicações coerentes.  
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O trabalho do Engenheiro de Produção atuante na Gestão da Produção e da Manutenção com a 

Confiabilidade e Disponibilidade dos sistemas, utilizando as Ferramentas de Qualidade adequadas 

para identificar causas de falhas de manutenção, implementar ações assertivas afim de encontrar zonas 

ótimas de desempenho garantindo a continuidade operacional com segurança, qualidade e custos 

adequados a exemplo do estudo em questão, onde a nova filosofia de acionamento do motor e controle 

do processo por inversor de frequência associado a outras mudanças trouxe importantes ganhos 

operacionais e ambientais. 
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