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RESUMO 

Diante da necessidade de elevadas taxas de disponibilidade e confiabilidade dos 

equipamentos das embarcações que dão suporte à exploração e produção de petróleo, 

além das embarcações de apoio portuário no Brasil tais como: motores propulsores, 

motores geradores, caixas redutoras, guinchos, sistema hidráulico do leme e sistema 

hidráulico dos azimutais, se faz necessário um estudo e o acompanhamento dos 

equipamentos para garantir a otimização de sua utilização e manutenção, gerando a 

excelência empresarial. Para tal desenvolvimento, se faz preciso trabalhar novos 

objetivos, quais sejam, atuar na avaliação da confiabilidade do sistema e buscar da 

melhor forma possível, a eficiência dessa classe de equipamentos, em particular, para os 

que utilizam óleo lubrificante nas embarcações. Pretende-se, através dos resultados das 

análises dos lubrificantes, que são utilizados nos equipamentos, determinar o 

comportamento dos níveis de desgaste em função dos tempos de operação de cada um 

deles. Tal objetivo proporcionará às organizações a redução direta dos custos de 

manutenção, o aumento da disponibilidade, redução do tempo de reparo, aumento do 

LCC, entre outros ganhos, que nesse artigo apontam para uma redução da ordem de 

33,44 % entre a parada sem análise do óleo lubrificante, comparando com a parada com 

a análise de óleo. 

Palavra chave: Análise de Óleo, Redução de Custos, Confiabilidade, Disponibilidade, 

Tempo de Reparo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ciente da importância das embarcações no apoio às unidades de exploração e apoio 

portuário, se faz necessário o acompanhamento dos equipamentos pertencentes a cada 

embarcação, de maneira que, além da realização das manutenções periódicas, deve-se 

também acompanhar os níveis de degeneração dos componentes de cada equipamento, 

para que se possa prevenir quanto a quebras - futuras falhas.  

Em relação à manutenção preditiva o monitoramento dos equipamentos utilizando o 

acompanhamento dos níveis de degradação dos componentes através da análise do óleo 

lubrificante, é um dos métodos mais utilizados na atualidade. 
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Ultimamente, vêm sendo elaborados alguns trabalhos com o intuito de aumentar a 

confiabilidade e disponibilidade de motores diesel marítimos, utilizando como base para 

isso, as informações e o histórico de falhas dos equipamentos e os conceitos de 

engenharia de confiabilidade. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar a análise de confiabilidade e 

disponibilidade dos Motores de Combustão Principais (MCP) de uma embarcação, 

utilizando-se como base os resultados encontrados nas análises de óleo, para que se 

possa compreender o comportamento da degeneração dos componentes através dos 

níveis de desgaste em função do tempo de operação.  

Serão utilizados para essa análise, conceitos de manutenção preditiva atrelados a 

análises probabilísticas e fundamentados pelos resultados dos níveis das partículas 

metálicas encontradas nos óleos lubrificantes utilizados nos motores através da análise 

de óleo. 

 

1.1. OBJETIVOS 

Desta forma, o objetivo deste estudo é realizar a análise de confiabilidade e eficiência 

dos equipamentos que utilizam óleo lubrificante de uma embarcação, interpretar os 

resultados das análises dos lubrificantes em uso nos equipamentos, de modo a 

determinar o comportamento dos níveis de desgaste em função do tempo de operação. 

Com isto, haverá a possibilidade de se reduzir os custos com a manutenção e, ao mesmo 

passo, aumentar o tempo de disponibilidade da referida embarcação. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista o alto custo das manutenções corretivas, a necessidade de um alto índice 

de disponibilidade e confiabilidade da embarcação e o prejuízo que a embarcação 

inoperante gera, buscou-se baseado em todo o material coletado durante o 

acompanhamento dos equipamentos observar a necessidade de se criar uma cultura de 

acompanhamento mais aprofundado dos motores das embarcações. 

 

1.3. PROBLEMATIZAÇÃO 

Em contrapartida, faz-se relevante, ser levado em consideração o pouco tempo 

disponível para as grandes intervenções de manutenção com a embarcação fora de 

operação e a receita que não é gerada devido à essa indisponibilidade, assim como, o 

alto custo de  manutenção com importações, mão de obra e logística, na busca de se 

tornar o equipamento confiável para seu funcionamento durante toda a operação. 

 



 

 

1.4. A PROPOSTA DE TRABALHO – Desenvolvimento 

Para a obtenção de um melhor cenário para os custos de manutenção, devem ser 

selecionados primeiramente, os equipamentos críticos para operação de uma 

embarcação.  

O equipamento acompanhado neste estudo faz parte do sistema de propulsão de 

embarcação de apoio à Plataforma. Esse sistema possui três MCP’s (Motores de 

Combustão Principais), dois deles com 1450HP e outro com 1600HP.  

As principais características desses motores são: Potência de 1450HP ou 1600HP; 

Rotação de 2300rpm; medida do diâmetro interno do cilindro de 145 mm; curso do 

pistão de 162 mm e cilindradas de 32,1L. Abaixo a ilustração do equipamento. 

 

Figura 1 - Motor Caterpillar C32 Acert. 

Fonte: O Autor. 

O Motor analisado foi selecionado devido seu histórico crítico de falha. Assim, com o 

equipamento determinado, foi procedida a coleta de dados e a análise dos resultados do 

relatório obtido pela amostragem de lubrificante, observando os níveis de metais 

encontrados no óleo. Considerando-se os resultados para tomada de ações em relação ao 

planejamento das intervenções no equipamento. 

De posse dos resultados obtidos, utilizou-se a Distribuição de Weibull, para identificar a 

fase em que os componentes se encontram em termos de sua vida útil, considerando 

como falha cada componente que estiver acima do nível de tolerância de desgaste, 

demonstrado nas análises de óleo. Para consolidação das informações, realizou-se a 

análise comparativa de custos. 

 

2. COMPONENTES E PARÂMETROS DE MONITORAMENTO 

2.1. COMPONENTES MONITORADOS 

Para compreensão da escolha dos componentes monitorados, verificou-se na Figura 2 o 

circuito do óleo no sistema de lubrificação e os componentes envolvidos nesse processo. 



 

 

 

(1) Bucha da engrenagem intermediária 

superior traseira 
(15) Casquilhos dos mancais fixos 

(2) Passagem de óleo para o alojamento traseiro 
(16) Rede de suprimento de óleo do turbo-

compressor do lado direito 

(3) Bucha da engrenagem intermediária traseira 
(17) Rede de suprimento de óleo do turbo-

compressor da bancada esquerda 

(4) Rede traseira de óleo (18) Filtro de óleo auxiliar (se equipado) 

(5) Bucha da engrenagem intermediária inferior 

traseira 
(19) Galeria principal de óleo 

(6) Passagem do óleo para os balancins e as 

buchas do eixo de comando 
(20) Extensão da galeria de óleo 

(7) Passagem do óleo para os cabeçotes (21) Válvula de derivação dos filtros de óleo 

(8) Galeria de óleo no cabeçote (22) Válvula de derivação do resfriador de óleo 

(9) Buchas do eixo de comando (23) Resfriador de óleo 

(10) Bucha do eixo de comando para a 

engrenagem guia 
(24) Bomba de óleo 

(11) Bielas com canal de lubrificação (25) Válvula de derivação da bomba de óleo 

(12) Rede de óleo externa para o trem de 

engrenagens traseiro 
(26) Cárter 

(13) Bicos de arrefecimento do pistão (27) Filtro de óleo 

(14) Bucha da engrenagem intermediária 

inferior frontal 
 

Figura 2 - Diagrama do sistema de lubrificação 

Fonte: CATERPILLAR, 2016. 



 

 

2.1.1 COMPONENTES MONITORADOS 

Conhecer a função e do que são compostos os componentes a serem analisados, é de 

extrema importância para a interpretação e análise dos dados coletados e, 

posteriormente, o planejamento da manutenção e aquisição de material e mão de obra. 

Abaixo os componentes a serem analisados. Foram levados em consideração a 

cinemática e o desgaste no qual cada componente está suscetível. 

 

Figura 3 - Componentes do motor 

Fonte: O Autor 

Tabela 1: Componentes, Função e Composição das Peças. 

Componentes  Função  Composição  

(1) Pistões 

Transmitir da expansão dos gases 

provenientes da combustão para o 

Eixo Virabrequim 

A presença de Ferro nos resultados das 

análises de óleo pode estar relacionada ao 

desgaste deste componente 

(2) Anéis de Segmento 

Instalados nos Pistões, têm a função 

de vedar a passagem dos gases de 

combustão e impedir a passagem e 

óleo para a câmara de combustão 

Os elementos que indicam seu desgaste na 

análise de óleo são o Ferro e o Cromo 

(3) Cilindros ou 

Camisas 

São os guias dos Pistões e estão em 

constante atrito com os Anéis de 

segmento 

Possuem como principal elemento detectável 

através das análises de lubrificantes o Ferro 

(4) Biela 
A Biela é a conexão entre os Pistões 

e o Eixo Virabrequim 

Possuem como principal elemento detectável 

através das análises de lubrificantes o Ferro 

(5) Eixo Virabrequim 
Transforma o movimento retilíneo 

dos Pistões em movimento rotativo 

Possuem como principal elemento detectável 

através das análises de lubrificantes o Ferro 

(6) Casquilhos 

Protegem o Eixo Virabrequim do 

desgaste proveniente do atrito com as 

Bielas e Mancais do Bloco do Motor 

Possuem em sua composição Cobre (Cu), 

Alumínio (Al) e Chumbo (Pb)  



 

 

(7) Eixo de Cames 

Eixo que agem sobre os tuchos e 

determinam o momento de abertura e 

fechamento do sistema de válvulas 

Possuem como principal elemento detectável 

através das análises de lubrificantes o Ferro 

Fonte: O Caterpillar 

2.2. LIMITES DE DESGASTE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A interpretação dos resultados é a etapa do processo onde são consolidadas todas as 

informações obtidas nos diversos testes, determinando se o equipamento está em boas 

condições ou se existe algum problema potencial ou alguma falha em andamento 

(CATERPILLAR, 2011).  

Técnicos analisam e interpretam os níveis dos elementos encontrados nas amostras. 

Toda base para a interpretação está na avaliação da tendência dos resultados, 

relacionando estas informações à medida em horas ou quilômetros de vida útil do 

fluido. É uma forma eficaz de diagnosticar e determinar o ponto exato para a ação junto 

ao equipamento. O fator de carga interfere diretamente na degradação dos componentes 

e o desgaste pode ser maior ou menor de acordo com a operação ao qual o equipamento 

está submetido. Na avaliação por tendência, é considerado este fator, criando dessa 

forma um padrão de desgaste para cada situação. 

 

Tabela 2 - Metais em desgaste 

Elemento 

Primário 

Elemento 

Secundário 

Desgaste Potencial Provável Área do problema/Causas 

Silício 

Ferro 

Cromo 

Alumínio 

- Camisas 

- Anéis de segmento 

- Pistões 

- Sistema de admissão de ar 

- Contaminação dos filtros de ar por sujeira 

Ferro 
Cromo 

Alumínio 

- Camisas 

- Anéis de segmento 

- Pistões 

- Temperaturas anormais de operação  

- Degradação do óleo 

- Anéis emperrados/quebrados 

Cromo - 
- Anéis de segmento 

- Camisas 

- Perda de compressão 

- Consumo de óleo excessivo 

- Degradação do óleo 

Ferro - 
- Camisas 

- Virabrequim 

- Temperaturas anormais de operação  

- Falta de lubrificação 

- Degradação do óleo 

Silício 
Chumbo 

Alumínio 
- Casquilhos 

- Sistema de admissão de ar 

- Vazamentos 

Chumbo Alumínio - Casquilhos 

- Falta de lubrificação 

- Contaminação por 

- Diesel no lubrificante 

Cobre - 
- Arruelas de encosto do 

Virabrequim 

- Degradação de óleo 

- Temperaturas anormais de operação 

- Falta de lubrificação 

Fonte: O Caterpillar 



 

 

 

A Tabela 2 lista os metais de desgaste dos componentes que estão em monitoramento 

do motor em questão, suas fontes e possíveis problemas nos sistemas. O elemento 

primário é aquele de maior incidência na amostra, e o secundário é o segundo. Dessa 

maneira é possível distinguir o provável componente que está sofrendo desgaste. 

De acordo com o laboratório que realiza as análises, os limites de tolerância para os 

níveis de desgaste em Partícula por Milhão (PPM) a partir do óleo utilizado é a 

seguinte:  

Tabela 3 - Tolerância dos níveis de desgaste 

Material Tolerância  Cobre (Cu) 10-30 PPM 

Silício (Si) 05-20 PPM  Chumbo (Pb) 05-30 PPM 

Ferro (Fe) 10-80 PPM  Alumínio (Al) 04-15 PPM 

Cromo (Cr) 02-10 PPM  Cobre (Cu) 10-30 PPM 

Fonte: CATERPILLAR, 2011 

Vinte e cinco por cento das amostras que chegam ao laboratório de análise de óleo, 

revela algum tipo de problema relacionado a uma falha eminente do conjunto mecânico. 

Cerca de nove por cento exige intervenção imediata (CATERPILLAR, 2011). 

 

3. HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO 

3.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

A Companhia cujos dados foram coletados, atua no apoio às plataformas de Petróleo e 

tem 100% do seu capital nacional. Ela é fruto da associação de grandes empresas já 

consolidadas no mercado brasileiro, fornecendo soluções integradas para a indústria do 

petróleo e gás em todo o país, onde atua nas áreas de logística, gestão ambiental e de 

produtos químicos e navegação. A primeira embarcação da companhia começou a 

operar em 2011, até janeiro de 2016 possuía nove embarcações em operação e mais 

quatro em construção. 

No início das operações, a empresa não contava com uma equipe especificamente de 

manutenção, que pudesse coordenar e planejar manutenções, apenas mecânicos para 

atuar em intervenções corretivas. Após o lançamento da quarta embarcação, em meados 

de 2013, uma equipe de manutenção foi formada para elaborar os planos de manutenção 

preventiva e atender às necessidades conforme a demanda. 

3.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA NÃO PLANEJADA DO MCP 

No dia 08/02/2014, uma das embarcações da frota comunicou à equipe de manutenção 

sobre um problema com um de seus MCP’s, o mesmo apresentava ruídos anormais 

além de ter tido sua potência reduzida. A partir desse momento, a embarcação passou a 

ser descontada de sua diária de serviços por não poder atender à Petrobras. 



 

 

 
Figura 4 - Início do diagnóstico 

Fonte: O Autor 

Técnicos especializados foram mobilizados para início do diagnóstico. As tampas dos 

cabeçotes e as janelas de visita que se encontram nas laterais do bloco do motor, foram 

abertas para que fossem verificados os balancins, válvulas e desmontagem dos mancais 

das bielas para que dessa maneira, fosse possível que o eixo virabrequim e casquilhos, 

além dos próprios mancais das bielas, fossem inspecionados. Após inspeção, verificou-

se que o eixo sofreu uma severa avaria, ilustrada na Figura 5. 

  

Figura 5 - Eixo virabrequim com severas avarias 

Fonte: O Autor 

O mancal da biela e os casquilhos, também apresentaram severo desgaste. Nesse 

momento, concluiu-se que seria mais prudente a retirada do MCP da embarcação para 

que esse pudesse ser totalmente desmontado inspecionado e remontado, para depois ser 

instalado.  

  

Figura 6 - Mancal da biela e seu casquilho danificados 

Fonte: O Autor 



 

 

O motor foi içado e desmontado para uma melhor análise. Constatou-se que as falhas 

eram provenientes às severas condições de uso do MCP além da proximidade de vida 

útil dos seus componentes. O motor foi transportado para a oficina, para que pudesse ser 

feita a desmontagem total e a remontagem. Foi constatada também, uma trinca no 

cabeçote do motor. 

  

Figura 7 - Retirada do MCP de bordo. Início da desmontagem para diagnóstico 

Fonte: O Autor 

  

Figura 8 - MCP desmontado no convés da embarcação. Cabeçote trincado 

Fonte: O Autor 

Após 19 dias aguardando a entrega de todas as peças para o motor, dentre elas algumas 

que interferiam na iniciação da montagem, o serviço foi iniciado e o motor foi instalado 

na embarcação conforme a Figura 9. Foi realizada a prova de mar, teste no qual o MCP 

é posto em situação de operação para avaliação do seu desempenho. A embarcação 

voltou a operar no dia 03/03/2014, 23 dias após a quebra do seu MCP. 

  



 

 

  

Figura 9 - Montagem do MCP na oficina em Fortaleza-CE 

Fonte: O Autor 

A seguir, o resumo com o histórico da manutenção desde a quebra do MCP até retorno 

desta à operação. 

Tabela 4 - Histórico das ações para a manutenção corretiva 

DATA INFORMAÇÃO HORÍMETRO 

08/02/14 INFORMAÇÃO DE FALHA NO MOTOR 8089 

09/02/14 DESMONTAGEM E DIAGNÓSTICO 8089 

10/02/14 RECEBIMENTO DA LISTA DE MATERIAL E COTAÇÃO 8089 

11/02/14 EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE PEÇAS 8089 

28/02/14 COLETA DO MATERIAL IMPORTADO NO FORNECEDOR 8089 

02/03/14 TÉRMINO DA CORRETIVA / TESTE DO MOTOR 8089 

03/03/14 EMBARCAÇÃO EM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 8091 

Fonte: O Autor 

3.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA DO MCP 

Visto o longo período de indisponibilidade da embarcação, gerando grande impacto nas 

receitas da empresa, que durante esse período, não recebeu as diárias por 

impossibilidade de operar, pelo alto valor gasto em peças de maneira emergencial, foi 

implantado um plano de manutenção preditiva, para que se pudesse acompanhar o 

desgaste dos componentes dos motores das embarcações da frota, o que possibilitaria a 

antecipação a uma possível falha. 

Caso esse método já estivesse sido implantado, no caso anteriormente abordado, os 

desgastes dos casquilhos poderiam ter sido previstos de acordo com os níveis de 

desgaste apontados nos resultados das análises de óleo.  

3.3.1 Histórico gráfico das análises de óleo 

O método preditivo adotado foi a análise de óleo lubrificante. As amostras de óleo 

foram obtidas em intervalos não regulares em função da programação de operação da 

embarcação. Com pouco mais de um ano de acompanhamento das análises, foram 

obtidos os resultados a seguir. 



 

 

Nos gráficos, as barras amarelas determinam o início de um estado de atenção, onde se 

necessita de acompanhamento para verificarmos a tendência dos níveis de desgaste. A 

barra vermelha determina o início dos níveis críticos relacionados ao desgaste de cada 

material. 

Para o gráfico de viscosidade, as barras de cor laranja delimitam a viscosidade máxima 

e mínima do óleo a 100°C em centistokes. As barras vermelhas delimitam os níveis 

críticos de viscosidade nesta mesma condição. Todas as tolerâncias são determinadas 

pelo laboratório de análise. São levados em consideração o tipo de óleo utilizado, os 

aditivos do óleo lubrificante e o modelo do motor a ser analisado. O mesmo tipo de óleo 

foi utilizado em todas as trocas, trata-se de um óleo 15w40. 

  

  

  

 

 

Figura 10 - Histórico gráfico dos níveis de partículas no óleo lubrificante 

Fonte: O Autor 



 

 

Analisando os resultados dos níveis dos elementos encontrados no óleo lubrificante, 

baseado nas informações do fabricante do motor (Caterpillar), pode-se observar o 

aumento dos níveis de Silício, Cromo, Ferro, Chumbo, Alumínio e com a redução da 

Viscosidade, pode-se concluir, assim, que tive-se o desgaste dos anéis de segmento pelo 

alto nível de Silício, Cromo, Ferro e Alumínio encontrados nas amostras, e com a 

redução da Viscosidade, o resultado leva a entender que houve, por conta do desgaste 

dos anéis de segmento, uma má vedação da câmara de combustão, o que acarreta na 

passagem de óleo diesel para o cárter e uma consequente redução da viscosidade do 

óleo.  

Outros pontos analisados foram os índices de Silício, Chumbo e Alumínio, que indicam 

um desgaste dos casquilhos dos mancais do eixo e das bielas. 

Pode-se observar que no dia 26/03/2015, se obteve uma amostra com um alto nível de 

Cobre. Tal resultado não deve ser julgado unicamente por seus níveis absolutos e sim 

por mudanças abruptas ou rápidas desses níveis, os quais podem indicar uma 

modificação nas condições mecânicas ou operacionais do equipamento. Portanto, na 

análise seguinte constatou-se que o gráfico do Cobre retornou ao nível normal. Em 

consulta ao histórico de manutenção, no resfriador de óleo lubrificante deste MCP foi 

realizada uma limpeza, o que provavelmente desprendeu material, no caso Cobre, que 

foi identificado nas análises da época. 

 

3.4 MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA 

Após tomar ciência dos resultados que indicaram uma tendência de desgaste excessivo, 

concluiu-se que haveria a necessidade de intervenção antes que o motor sofresse uma 

nova quebra, como ocorrido anteriormente. 

O planejamento da manutenção corretiva planejada iniciou-se, tão logo os resultados 

foram obtidos. As peças foram cotadas e não foi preciso solicitar as mesmas de maneira 

emergencial, dessa forma amenizando os custos. 

Após ter-se todo o material em mãos, foi solicitada a parada da embarcação para início 

da manutenção. 

O motor começou a ser desmontado no dia 10/08/2015, contando com a mão de obra de 

quatro técnicos para realizar o serviço. Toda a manutenção foi acompanhada e registada 

conforme a seguir. 



 

 

  

  

Figura 11 - Sequência de desmontagem do MCP 

Fonte: O Autor 

A análise de óleo apontou para um desgaste nos casquilhos, portanto durante a 

manutenção o eixo virabrequim foi inspecionado para que fosse constatado o desgaste 

dos casquilhos e não uma avaria no próprio eixo. O eixo encontrou-se em perfeito 

estado conforme Figura 12.  

 
Figura 12 - Inspeção do eixo virabrequim 

Fonte: O Autor 

O MCP foi remontado com novas bielas, pistões e anéis de segmento, novas camisas 

foram instaladas no bloco, os cabeçotes foram montados e seus parafusos foram 

torqueados, conforme instruções do fabricante, novos bicos injetores foram adquiridos e 

instalados. Após todos os componentes e periféricos terem sido montados, o motor foi 

regulado e os devidos testes foram realizados para que a embarcação pudesse retornar à 

operação de maneira segura, conforme Figura 13. 



 

 

   

  

Figura 13 - Sequência de montagem do e prova de mar da embarcação 

Fonte: O Autor 

A embarcação retornou à operação no dia 14/08/2015 após todo o processo de 

manutenção, ficando parada apenas por 4 dias. A Tabela 5, resume o histórico da 

manutenção corretiva planejada do MCP, efetuada após o planejamento da atividade, 

através dos problemas encontrados com a análise de óleo, até o seu retorno à operação. 

Tabela 5 - Histórico das ações para a manutenção preventiva 

DATA  INFORMAÇÃO  HORÍMETRO  

20/05/15 COLETA 15344 

25/05/15 RECEBIMENTO DA ANÁLISE DO DIA   

09/07/15 OBSERVADO NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO  

10/07/15 PLANEJAMENTO DA PARADA DE MANUTENÇÃO  

10/07/15 PEDIDO DE ORÇAMENTO DE PEÇAS  

15/07/15 SOLICITAÇÃO DE PEÇAS NACIONAIS E IMPORTAÇÃO - 12D 

IMPORT 
 

03/08/15 CHEGADA DO MATERIAL  

04/08/15 COLETA E CONFERÊNCIA - SOLICITAÇÃO DA OFICINA PARA 

REPARO 
 

05/08/15 PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA PARA ATENDIMENTO DA 

EMBARCAÇÃO 
 

10/08/15 PARADA PARA INTERVENÇÃO / INÍCIO DA DESMONTAGEM 16556 

11/08/15 DESMONTAGEM DO MOTOR / MONTAGEM  

12/08/15 MONTAGEM  

13/08/15 MONTAGEM/REGULAGEM DO MOTOR / TESTE DO MOTOR  

14/08/15 EMBARCAÇÃO DEVOLVIDA À GERÊNCIA DE OPERAÇÕES 16556 

Fonte: O Autor 

 



 

 

4. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE E DA CONFIABILIDADE 

4.1 ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE 

A Disponibilidade Operacional consiste na avaliação mais real da disponibilidade, ou 

seja, aquela que de fato interessa à empresa (KARDEC e NASCIF, 2007). Isto significa 

que é levado em consideração o tempo gasto com a espera de material, a logística, os 

atrasos, os deslocamentos e tudo o que contribui para que o equipamento fique 

impossibilitado de operar ou indisponível. 

A Figura 14, demonstra os tempos compreendidos na concepção de Disponibilidade. O 

Tempo em Manutenção se divide em Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, 

portanto, para fins de comparação, será analisada a disponibilidade do mesmo 

equipamento separadamente. Primeiramente, utiliza-se o tempo de vida do motor até a 

primeira quebra, onde foi aplicada a manutenção corretiva não planejada. Em seguida, o 

tempo desde a reforma até a realização da manutenção corretiva planejada. 

 

Figura 14 - Disponibilidade – Diagrama de Tempos 

Fonte: KARDEC e NASCIF, 2007, p. 115 

Desta forma, pretende-se confrontar os resultados e tornar relevante a importância da 

adoção da Manutenção Preditiva, para que se possa dar um sólido embasamento para o 

planejamento da parada do equipamento para a realização da manutenção corretiva não 

planejada. Utiliza-se a relação entre o Tempo Médio Entre Manutenções (TMEM) e o 

Tempo Médio de Paralisações (TMP) para os cálculos, expressa na Equação 1. 

𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥(%) =
TMEM

TMEM+TMP
× 𝟏𝟎𝟎    (1) 

De acordo com a Tabela 5, o MCP ficou fora de operação do dia 08/02/2014 até o dia 

03/03/2014, indisponível por 23 dias, com o horímetro marcando 8089 horas de 

operação. Dessa maneira, para o cálculo da Disponibilidade Operacional na 

Manutenção Corretiva tem-se: 



 

 

DisponibilidadeOperacional(%) =
TMEM

MTEM+TMP
× 100 

DisponibilidadeOperacional(%) =
8089

8089 + (23 × 24)
× 100 

DisponibilidadeOperacional(%) =
8089

8641
× 100 

DisponibilidadeOperacional(%) = 0,9361 × 100 = 93,61% 

Na Tabela 5, verifica-se que a embarcação ficou indisponível para operação do dia 

10/08/2015 ao dia 14/08/2015, ou seja, o equipamento ficou indisponível por quatro 

dias, com o indicador marcando 16556 horas de operação. O Tempo Médio nesta 

situação não será calculado, para que se possa utilizar os dados coletados em cada 

período para fins comparativos. Desta forma, para o cálculo da Disponibilidade 

Operacional na manutenção corretiva planejada: 

DisponibilidadeOperacional(%) =
TMEM

MTEM+TMP
× 100 

DisponibilidadeOperacional(%) =
16556 − 8089

(16556 − 8089) + (24 × 4)
× 100 

DisponibilidadeOperacional(%) =
8467

8467 + 96
× 100 

DisponibilidadeOperacional(%) = 0,9888 × 100 = 98,88% 

Comparando os resultados, tem-se um aumento de 5,27% na disponibilidade, apenas 

utilizando como ferramenta a Análise de Óleo. 

 

4.2 CONFIABILIDADE 

Para a análise da confiabilidade do equipamento, utiliza-se a distribuição de Weibull 

que é usada extensivamente em engenharia da confiabilidade, análise de sobrevivência e 

em outras áreas devido a sua versatilidade e simplicidade (CONSULTANT, 2001). 

Para que o estudo da confiabilidade do MCP analisado fosse realizado, fez-se necessário 

o auxílio do software Proconf 2000 para que os dados das análises de óleo fossem 

processados para obter-se os valores do Parâmetro de Forma (β) e do Parâmetro de 

Localização (η), utilizando-se dos resultados de análises de óleo decorrentes de um 

período de acompanhamento de aproximadamente dois anos. Para realização da análise 

da confiabilidade, foram considerados como dados em suspensão, ou seja, informações 

não consideradas como falhas, os resultados de desgaste que se mantiveram dentro dos 

limites de tolerância nas análises de óleo, dessa forma, os resultados obtidos que 

extrapolaram essa tolerância, foram considerados como falhas. 



 

 

Após todos os dados serem imputados, o software gerou os resultados para os 

parâmetros necessários para a análise da Confiabilidade do equipamento estudado. A 

Tabela 6, mostra os resultados obtidos. 

Tabela 6: Resultados Análise Confiabilidade 

  

A Figura 15 mostra a probabilidade de falha em função do tempo. Na prática, essa 

informação fornece a orientação para delimitar a utilização do equipamento, dando por 

meio de resultados estatísticos, embasamento para antecipação da falha. 

 

Figura 15: Probabilidade de Falha 

 

Na Figura 16 verifica-se a Confiabilidade do equipamento de acordo com o tempo de 

utilização do mesmo. As informações neste gráfico auxiliam na compreensão do 

comportamento e das tendências de desgaste do equipamento de forma probabilística. 

 
Figura 16: Confiabilidade vs tempo de utilização 

 



 

 

5. ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS 

Em caráter comparativo, foram feitos os levantamentos dos gastos e do não pagamento 

das diárias referentes aos dias em que a embarcação permaneceu em manutenção. Os 

dados referentes ao contrato expostos na Tabela 8, foram obtidos na empresa, de acordo 

com o compromisso firmado junto a Petrobras. Tais documentos não foram autorizados 

a serem divulgados. 

Os valores das peças e serviços foram enviados pela empresa que possui os direitos de 

comercialização das peças da fabricante Caterpillar. Cada análise de óleo custa 

R$54,33, para esse acompanhamento foram feitas oito análises, portanto foram gastos 

R$427,52. 

Determinou-se como quantidade de dias com a embarcação parada, o primeiro dia em 

que a Petrobras considerou fora de operação a embarcação, até o seu retorno, também 

considerado por esta empresa. 

A cotação do dólar em cada período abordado foi determinada através da média de 

cotações diárias do mês correspondente à manutenção, conforme a Tabela 7.  

Tabela 7 - Cotação do dólar 

Média do dólar no mês de Fevereiro de 2014 R$ 2,38 

Média do dólar no mês de Agosto de 2015 R$ 3,48 
Fonte: Uol Economia, 2016 

Então, a Tabela 8 confronta os custos gerados quando não utilizamos a Manutenção 

Preditiva e os custos gerados quando utilizamos a Preditiva como ferramenta de 

monitoramento dos níveis de degradação dos componentes do MCP. 

Tabela 8 - Tabela comparativa de de custos 

  Parada sem 

Manutenção Preditiva 

Parada com Manutenção 

Preditiva 

Dias com a embarcação parada 23 4 

Valor do dólar no período R$ 2,38 R$ 3,48 

Diária da embarcação US$ 6000,00 US$ 6000,00 

Diária em reais R$ 14.280,00 R$ 20.880,00 

Custo com a embarcação parada R$ 328.440,00 R$ 83.520,00 

Valor das peças R$ 344.649,56 R$ 384.318,12 

Custo com HH R$ 100.146,65 R$ 46.368,00 

Custo com análise de óleo R$ 0,00 R$ 427,52 

Total R$ 773.236,21 R$ 514.633,64 

Valor economizado R$ 258.602,57 

Porcentagem de economia 33,44% 



 

 

Fonte: O Autor 

 

6. CONCLUSÃO 

O trabalho consistiu na implantação de uma manutenção preditiva, que neste caso foi a 

análise de óleo, para que se pudesse acompanhar a degradação dos componentes de um 

MCP, a fim de possibilitar o planejamento da execução de uma manutenção, de forma 

que os impactos com os custos de manutenção fossem amenizados e que ocorresse um 

aumento da disponibilidade do equipamento, mediante a análise do comportamento e 

das tendências de desgaste. 

Através das análises de óleo, tornou-se possível monitorar periodicamente o 

comportamento dos níveis de desgaste dos elementos que constituem os componentes 

do MCP, permitindo-se que houvesse, com os dados registrados, a possibilidade de 

realizar um planejamento da parada para manutenção do equipamento, solicitação e 

espera para recebimento do material sem afetar a disponibilidade do equipamento.  

Utilizando-se o software da Procof2000, pôde-se realizar o estudo da confiabilidade do 

MCP monitorado, através dos resultados obtidos nas análises de óleo. O estudo 

possibilitou a observação de informações como a probabilidade de ocorrência de uma 

falha e a confiabilidade do equipamento, gerando com informações chaves para 

possibilitar a delimitação da utilização do equipamento além de simular, através de 

dados probabilísticos, possíveis falhas. 

De acordo com (KARDEC e NASCIF, 2013), diversas fontes afirmam que a adoção de 

Manutenção Preditiva promove redução dos custos de Manutenção em 25% a 30%. A 

implantação da manutenção preditiva neste caso possibilitou uma redução de custos de 

33,44% que corresponde a uma economia no valor de R$ 258.602,57 ao ano quando 

analisado apenas um MCP, já levando em consideração a variação da cotação do dólar e 

o custo para a realização das análises de óleo. Estes resultados poderiam ser mais 

expressivos caso abordássemos os 24 motores de toda a frota. 

O estudo consistiu na aplicação conceitos primordiais e básicos de manutenção a fim de 

se obter melhores resultados de disponibilidade, análise da confiabilidade e na redução 

de custos, e o resultado salientou a importância da implantação de uma cultura de 

manutenção para a saúde operacional e financeira de uma Companhia. Para análises 

mais profundas e comparações mais detalhadas e concretas, deve-se dar continuidade à 

rotina de coleta e análise de óleo para se construir um banco de dados, que possibilitem 

ser comparados e utilizados como parâmetros de controle dos equipamentos da frota. 
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