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O presente estudo tem por finalidade definir o tipo de manutenção mais 

adequada para dois equipamentos: um compressor de gás e uma 

válvula de controle de vapor d’água e sais dissolvidos, ambos 

empregados na indústria de petróleo e gás. Para isso, se fez um estudo 

das causas das falhas, em seguida definiu a técnica de manutenção 

mais adequada para cada equipamento, representando-os na curva da 

banheira. Com os resultados obtidos verificou-se que a aplicação da 

manutenção para o compressor acarreta prejuízos, já que a falha foi 

proveniente de fabricação, caracterizando uma falha prematura, a 

manutenção corretiva pode ser utilizada para manter a planta 

operando, até a solução do problema. Para a válvula que apresentou 

uma falha aleatória, proveniente da corrosão, é um problema de 

especificação, já que, o aço que constitui a válvula não resiste bem 

quando na presença de cloretos. Para esta situação, o ideal é 

especificar outro material para esse meio ou usar um inibidor de 

corrosão, além de realizar inspeções. 
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1. Introdução 

Descreve Knight (1991), que a confiabilidade é adotada há pouco mais de 50 anos, e obteve 

significado tecnológico após o término da Primeira Guerra Mundial. Uma vez que, as 

aeronaves utilizadas não eram 100% confiáveis, constatou-se a importância na aplicação da 

confiabilidade, e esta passou a ser medida como o número de acidentes por hora de voo. 

Durante o período da guerra, também foram desenvolvidos protótipos de mísseis, os quais 

falharam durante a fase de teste, não cumprindo a missão especificada (PATTERSON-HINE, 

IVERSON, 1990). 

No final dos anos 50 e início dos anos 60, os norte-americanos corriam para ser a primeira 

nação a enviar uma missão tripulada a lua, portanto, estudaram a confiabilidade com ênfase 

nos riscos humanos envolvidos. Na década de 70, o estudo da confiabilidade baseou-se na 

análise dos riscos associados à construção e operação de usinas nucleares (SAUNDERS, 

2007). Outrossim, a engenharia da confiabilidade, no Brasil, começou a ser empregada pela 

indústria aeronáutica no início dos anos 90.Conforme Yadav (2003), o aumento da 

competitividade entre as empresas fez com que houvesse uma busca por melhorias no 

desempenho na produção e na redução da quantidade de falhas, sendo estas as que afetam o 

produto ou a segurança da sociedade. Dessa forma, a aplicação da confiabilidade se tornou 

um procedimento essencial para que haja uma produção eficiente de um processo, produto ou 

serviço, minimizando, assim como evitando a ocorrência de falhas. (FOGLIATTO; 

RIBEIRO, 2009) 

Esta pesquisa tem por objetivo demonstrar o modo e a causa da falha de um compressor de 

gás e de uma válvula de controle de vapor d’água utilizados numa indústria do setor de 

petróleo, além de representar o comportamento na curva da banheira a falha e demonstrar a 

importância da aplicação da Curva da Banheira para definir os tipos de Manutenção. 

 

2. Abordagem sobre a curva da banheira 

De acordo com Leemis (1985): “A confiabilidade de um item corresponde a sua 

probabilidade de desempenhar adequadamente o seu propósito especificado, por um 

determinado período de tempo e sob condições ambientais predeterminadas” desse modo, 

confiabilidade pode ser definida como uma medida da capacidade de um produto 

desempenhar bem sua função durante um período de tempo e sob certas condições específicas 

de uso. 

Salienta-se que a engenharia da confiabilidade além de ser aplicada a produtos, processos, 

serviços, dentre outros, também é utilizada para definir o tempo ótimo de manutenção, bem 
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como selecionar a manutenção mais adequada para cada situação específica. Além disso, há 

modelos matemáticos os quais modelam esses fenômenos descritos. (PEREIRA, 2009)  

Uma função densidade de probabilidade comum de aplicação na área da confiabilidade é a 

distribuição Weibull, proposta por Wallodi Weibull (1954), em estudos relacionados ao 

tempo de falha devido à fadiga de metais, sendo utilizada para descrever o tempo de vida útil 

de produtos industriais. Tal função possui parâmetros, sendo o beta o mais utilizado para 

definir o tipo adequado de manutenção de acordo com os dados quantitativos de falhas de um 

equipamento. Este parâmetro é obtido pela equação a seguir: 

 

Esse valor pode ser representado no gráfico 1, da curva da banheira, o qual relaciona a taxa de 

falha (número de falhas por tempo de operação) x tempo de vida do componente, e é 

representada por 3 regiões distintas como exemplificada a seguir. Quando o valor de β < 1, a 

falha é prematura (mortalidade infantil) - que pode ser devido a defeitos de instalação, falhas 

no projeto, falhas de fabricação ou componentes inadequados - e cabe uma investigação da 

causa raiz da falha, para β = 1 a falha é aleatória provocada por fenômenos como fadiga, 

corrosão (vida útil), neste caso a manutenção é preditiva (inspeção) e β > 1 (falha por 

desgaste), a manutenção utilizada é a preventiva. (FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009) 

  

Gráfico 1 - Curva da banheira idealizada 

 

Fonte: Fogliatto; Ribeiro, 2009 

Aliada a curva da banheira são adotadas atividades da manutenção, classificadas de diversas 

formas, cuja divisão busca suportar a decisão sobre o tipo de manutenção indicada. Dentre 

estas, pode-se haver a necessidade de agir antecipadamente, posteriormente, ou de forma a 

monitorar a falha.  
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A representação dos componentes de acordo com as diferentes regiões é de suma importância 

para selecionar o tipo adequado de manutenção e consequentemente reduzir os custos 

relacionados. Como a engenharia da confiabilidade está associada a um caráter probabilístico, 

do mesmo modo que está relacionada ao meio o qual o componente está inserido, o presente 

estudo, partindo de uma análise de falhas ocorridas em campo, visa representar os dados 

coletados do fornecedor, como também os encontrados em campo obtidos da empresa na qual 

ocorre a operação do equipamento. 

Os principais tipos de manutenção associados à distribuição de probabilidade estão elencados 

no Diagrama 1: 

Diagrama 1 – Tipos de manutenção 

 

Fonte: Adaptado de Siqueira (2005) 

 

3. Materiais e métodos 

Para esse estudo de caso, foram selecionados equipamentos que são utilizados na indústria do 

petróleo, sendo estes uma válvula de controle de vapor d’água, e um compressor de gás. 

Sendo assim, para uma melhor visualização da forma correta da falha, e a correta manutenção, 

foi feita uma representação na curva da banheira, tendo como eixos a Taxa de Falhas x 

Tempo. 

O compressor de gás tem como função aumentar a pressão de um fluido em estado gasoso e 

com consequente aumento de temperatura. E a válvula atua no controle de vapor d’água e de 

outras substâncias químicas. Ambos os equipamentos têm como finalidade analisar as causas 

das falhas, e por consequência representá-las na curva da banheira, assim como definir a 

manutenção mais adequada para cada um dos componentes. 
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3.1. Análise das causas de falha em uma válvula 

Foram realizadas análises de falhas em um equipamento (dreno) feito em aço inox austenítico 

316, que funciona como uma válvula de controle de vapor d’água e de outras substâncias 

químicas que se encontram neste vapor. Para esse fim, fez-se uma análise de Raios X no pó 

que estava aderido à superfície externa do dreno como demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Imagem global do equipamento. 

 

Fonte: Autores da pesquisa 

 

Foram detectados os seguintes compostos: Termonatrita (Na2CO3.H2O), Halita (NaCl), 

Silicato de Sódio (Na2SiO3) e Quartzo (SiO2). Há alguns fatores importantes como a 

temperatura que pode chegar a 350°C e as solicitações radiais causadas pela pressão interna, e 

as axiais no sentido de escoamento do fluido gerando forças interativas em detrimento do 

enroscamento entre o dreno e o tubo. É importante destacar que vários desses equipamentos 

falharam pelas mesmas causas. 

A borracha de vedação localizada na parte interna do dreno deteriorou-se e deixou de exercer 

satisfatoriamente a função de vedar o equipamento para impedir a passagem do vapor com as 

substâncias para a atmosfera. O equipamento desempenhando a função em modo de falha 

ocasionou o efeito de falha configurado pelo acúmulo de substâncias na superfície externa do 

dreno. Por conseguinte, decorreu-se a corrosão sob tensão que por sua vez gerou junto aos 

esforços citados a nucleação e propagação de trincas conforme são demonstradas na Figura 2. 

  

Figura 2 - Representa as ramificações das trincas externas. 

 

Fonte: Autores da pesquisa 
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3.2 Análises da falha de um compressor 

Foram realizados estudos das falhas de um pistão em um compressor de gás que operava no 

município Pilar (AL) e no Terminal Marítimo de Carmópolis (Tecarmo), no município de 

Aracaju (SE). Este equipamento é de suma importância pela função desempenhada, tanto 

quanto pelo custo relativo a perdas de produção em decorrência de parada não programada. 

As Figuras 3 e 4, mostram o pistão que é enroscado na cruzeta, e fixado por uma porca. Este 

sistema realiza movimentos axiais em conjunto, ou seja, tração e compressão. A falha ocorreu 

no enroscamento do pistão. Os filetes da cruzeta foram danificados em virtude dos esforços 

gerados pelo pistão após a quebra. 

 

Figura 3 - Conjunto pistão, rosca e cruzeta. 

 

Fonte: Autores da pesquisa  

 

Figura 4 - Região onde ocorreu à fratura. 

 

Fonte: Autores da pesquisa 
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A rosca do pistão teve como processo de fabricação a laminação, e muitas das trincas 

observadas na rosca estão na base do filete e se propagaram para a crista como demonstrado 

na figura 5. 

Figura 5 - Representa uma trinca propagada do vale a crista do filete. 

 

Fonte: Autores da pesquisa 

Após serem realizadas análises micro estruturais da cruzeta e da rosca, observou-se através de 

uma análise de micrografia representada na Figura 6, que a microestrutura da cruzeta é um 

ferro fundido nodular, caracterizado por apresentar boas propriedades mecânica tais como: 

considerável dureza, tensão de escoamento e uma boa tenacidade, sua forma nodular 

possibilita absorver mais choques, concluindo que a fratura deste está relacionada ao pistão. 

Quando houve a falha associada aos movimentos axiais, com um certo deslocamento do 

original provocaram choques em algumas direções na cruzeta e em detrimento disto esta veio 

a falhar.  

 

Figura 6 – Micrografia revela um Ferro fundido nodular 

 

Fonte: Autores da pesquisa 

 

Realizou-se também análises de micrografia no eixo como demonstrado na figura 7. Esta 

mostra uma trinca sendo propagada para o interior do pistão a partir do vale da rosca, e essa 

falha é encontrada no fundo do filete se propagando internamente (vale). O vale da rosca é 

ilustrado pela cor branca obtida no microscópio, a parte escura em formato triangular é 

baquelita. A amostra é embutida nesta. 
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Figura 7 - Trinca propagando-se do fundo do filete para o interior.  

 

Fonte: Autores da pesquisa 

 

A Figura 7, revela a trinca assim como a microestrutura do enroscamento do pistão, é 

interessante considerar que existe um fibramento mecânico no sentido da laminação da rosca, 

as propriedades mecânicas são aumentadas no sentido do fibramento mecânico, em 

contrapartida no sentido perpendicular a ele as propriedades são menores, e foi justo nessa 

região onde ocorreu o início da trinca. 

 

4. Resultados e discussões 

Analisando a falha apresentada pela válvula é possível constatar que a ocorrência foi 

provocada pelo meio, ou seja, houve corrosão- sendo o aço inox austenítico não resistente à 

corrosão quando na presença de cloretos. A análise de Raios X ratificou a presença de NaCl, 

neste caso tem-se um equipamento fora da especificação, esse fato fez com que o componente 

não atingisse o tempo de vida útil esperado. Essa válvula é representada na segunda região da 

banheira ilustrada no gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Resultado da análise da válvula na curva da banheira 

 

Fonte: Autores da pesquisa 

 

É importante ressaltar que a degradação da vedação contribuiu para que houvesse a falha, 

possivelmente entrou na fase de envelhecimento para esse meio, ou seja, o tempo de vida da 



 

 

8 

 

vedação apresenta tempo de vida diferente quando comparado ao equipamento, ou também 

esteja fora da especificação, no presente artigo esta análise não foi realizada. Neste caso 

poderia fazer manutenção preventiva dos oringues (borracha de vedação).  

Outro aspecto a ser considerado é que não é uma boa alternativa selecionar um aço inox 

austenítico 316L, pois o meio possui cloreto e o mesmo reage com o aço inox citado. Uma 

alternativa é realizar uma inspeção no dreno, afim de identificar possíveis defeitos. Aplicando 

os princípios da engenharia da manutenção esse equipamento deve substituir o tipo de 

material empregado na fabricação do dreno, um que seja resistente a temperaturas acima de 

350 
°
C, e que resista bem aos constituintes que vêm misturados ao vapor. Outra seria 

modificar o meio, fazendo uso de algum inibidor de corrosão apropriado.  

Para essa situação não é aconselhado a realização de manutenção preventiva, pois o 

equipamento está sendo empregado em um meio não especificado. Não atendendo uma 

condição da confiabilidade, a qual estabelece que a mesma é válida quando atende um 

requisito básico que é o meio a qual o componente está inserido. O emprego de preventiva 

eleva os custos da manutenção, e não minimizará o problema.  

Por outro lado, o compressor falhou com apenas 3 meses de operação, o que indica uma falha 

prematura, a figura a seguir ilustra essa representação na curva da banheira. Quando se tem 

uma falha prematura o mais recomendado é uma investigação da causa raiz dessa falha, ou 

seja, o que levou a ocorrer uma mortalidade infantil. Em uma situação como essa fazer 

manutenção preventiva, preditiva ou inspeção não é adequado, além de aumentar 

significativamente os custos com manutenção.  A manutenção corretiva é realizada para evitar 

perdas com a produção e em paralelo é de suma importância investigar as causas da falha, a 

falha deste equipamento é representada no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Resultado da análise do compressor na curva da banheira 

 

Fonte: Autores da pesquisa 
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Neste caso a falha foi de fabricação, a rosca do pistão laminada gerou um fibramento 

mecânico e em seguida uma considerada resistência mecânica no sentido da laminação, em 

contrapartida no sentido perpendicular ao da laminação essa resistência diminuiu 

consideravelmente. Como os carregamentos são trativos e compressivos justamente no 

sentido perpendicular. 

 

5. Conclusão 

Com as análises realizadas, foi viável determinar a manutenção mais adequada para cada um 

dos equipamentos analisados, como também representá-los na curva da banheira. A posteriori, 

foi possível constatar que a representação do compressor (falhas prematuras) e da válvula 

(fora de especificação) no gráfico da banheira, atendem ao especificado para cada situação, 

assim como a manutenção mais adequada a ser realizada, a fim de reduzir os custos. 

Fazendo as recomendações solicitadas para solucionar as falhas dos equipamentos, poderá 

haver a redução dos custos da manutenção, além de aumentar a disponibilidades desses 

equipamentos na linha de produção elevando assim os lucros. 
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