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A presente pesquisa aborda o tema de simulação computacional, onde 

o principal objetivo é resolver o problema de falta de previsibilidade 

quanto ao prazo e quantidade de recursos necessárias para a 

fabricação de uma coluna de juntas de perfuração para a indústria do 

petróleo. Nesse contexto, o referencial teórico aborda os diferentes 

sistemas de manufatura, que é a conversão de matéria-prima em 

produtos acabados. O conceito de linha de montagem é abordado, bem 

como os tipos de fila e suas lógicas de funcionamento. O estudo da 

simulação segue o modelo proposto por Chwif e Medina (2010) para 

definir os passos da simulação discreta. A organização onde a 

simulação é realizada é voltada para a indústria de perfuração de 

poços de petróleo, onde existe uma fábrica recém construída que 

precisa ter a sua capacidade avaliada para poder oferecer subsídios 

para a diretoria negociar contratos. Por fim, os modelos conceitual e 

computacional são desenhados e testados, analisando diferentes 

cenários para que a companhia saiba quanto tempo e quais recursos 

são necessários para a fabricação e um projeto dessa dimensão. 
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1. Introdução 

Segundo o relatório anual da Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2016), as reservas totais de 

petróleo do Brasil no ano de 2015 foram contabilizadas em 30,2 bilhões de barris. Já as 

reservas provadas apresentaram volume 19% maior que em 2014, totalizando 13 bilhões de 

barris, o equivalente a 43% das reservas totais, entende-se por reservas totais a soma das 

reservas provadas, prováveis e possíveis.  

Cabe ressaltar que, as reservas provadas são aquelas que, com base na análise de dados 

geológicos e de engenharia, se estima recuperar comercialmente de reservatórios descobertos 

e avaliados, com elevado grau de certeza, e cuja estimativa considere as condições 

econômicas vigentes. Assim, para se calcular a apropriação das reservas provadas de um ano 

em relação ao ano anterior é preciso considerar também a produção realizada durante o ano 

(ANP, 2016). 

Neste cenário promissor, com a expectativa de exploração da camada de pré-sal, torna-se 

necessário a fabricação de novas sondas de perfuração, e consequentemente, da manufatura de 

todos os equipamentos voltados para a perfuração de novos poços petrolíferos.  

Assim, nos últimos anos, a maior empresa de petróleo do país, demandou para diversas 

empresas estrangeiras e nacionais, a fabricação com conteúdo local da grande maioria dos 

equipamentos de perfuração e completação de novos poços, por este motivo várias novas 

fábricas foram necessárias para suprir essa demanda em solo nacional (Sete Brasil, 2014). 

Dentre esses equipamentos estão as juntas de perfuração, produto principal da unidade 

produtiva em estudo. Como essas fábricas ainda estão em processo de construção e 

comissionamento, surge a necessidade por parte da empresa de uma ferramenta que permita 

ajudar a prever sua performance e possíveis lacunas que não foram previamente analisadas no 

plano de construção dessas unidades. A dificuldade em mensurar o aumento da produtividade 

hoje pode reduzir as chances de novos contratos, pois não existe nenhuma ferramenta que 

prove a quantidade que poderá ser produzida nessa nova fábrica. 
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Assim, o objetivo desse estudo é analisar a capacidade produtiva de uma nova fábrica voltada 

para a fabricação de equipamentos de perfuração de poços petrolíferos, mais especificamente 

juntas de perfuração, visando identificar e otimizar os recursos necessários considerando 

como variável a demanda na carteira da empresa. Para este proposito será utilizado um 

modelo de simulação discreta, pois devido à complexidade do problema em relação às 

variáveis a serem consideradas, torna-se difícil a proposição de um modelo analítico.     

Assim, com a perspectiva de aumento na demanda de fabricação de novos produtos, a 

empresa investiu em uma nova fábrica que, pelo menos no primeiro momento, terá os 

mesmos recursos da fábrica atual, porém sem as restrições de espaço que reduzem 

significativamente a capacidade disponível. A dificuldade em mensurar o aumento da 

produtividade hoje pode reduzir as chances de novos contratos, pois não existe nenhuma 

ferramenta que prove a quantidade que poderá ser produzida nessa nova fábrica. 

 

2. Referencial teórico  

2.1. Sistemas de manufatura 

Russomano (apud Tagliari, 2006) mostra que um sistema de produção deve ser considerado 

como um combinado de recursos que tem como objetivo a produção de bens e/ou serviços. O 

produto final é composto através da utilização de itens físicos, entre as principais categorias 

esta a matéria-prima, os equipamentos, a mão-de-obra e os produtos usados no sistema de 

produção.  

Segundo Slack (1999), o processo de transformação possui alguns desafios para buscar a 

maior fluidez possível e aumentar a eficácia do resultado. A taxa de saída da produção deve 

estar coerente com a taxa de demanda dos produtos, pois se não a produção irá apenas onerar 

o produtor mais que o necessário. A teoria de controle da produção nos mostra que é 

praticamente impossível que essas taxas sejam equivalentes sem alguma interferência na 

maneira do mecanismo regulatório. Esse é o principal motivo para a existência de um sistema 

de administração da produção (SOUSA, 2005). 
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Figura 1 - Estrutura genérica de um Sistema de Planejamento e Controle da Produção. 

 

Fonte: Adaptado Sousa (2005). 

 

2.2. Linha de montagem 

Esposto (2008) explica que com o surgimento do pensamento de produção enxuta, conhecido 

mundialmente como Lean Manufacturing, a administração da produção teve um aumento do 

foco na redução dos desperdícios com intuito de reduzir os custos de produção e, 

consequentemente, aumentar a margem de lucro das empresas. O balanceamento da linha de 

montagem tem como objetivo reduzir as despesas operacionais voltadas diretamente para a 

produção.  

Breitenbach (2013), explica que uma linha de montagem pode ser considerada como um fluxo 

orientado para a produção, onde há um encadeamento de atividades e/ou operações que são 

alocadas em estações e alinhadas em série.  

Em sistemas que trabalham com linhas de montagem, as unidades em produção passam de 

estação para estação com base no fluxo produtivo, movendo-se ao longo de toda a linha de 

produção utilizando-se se objetos transportadores (BOYSEN; FLIEDNER; SCHOLL, 2007). 

 

3. Aplicação do Experimento 

3.1. O processo de Fabricação de Juntas de Perfuração 
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A junta de perfuração é um equipamento usado para proteger e isolar os equipamentos de 

perfuração de poços petrolíferos. Ela é constituída por elementos tubulares que interligam o 

navio sonda de perfuração ao primeiro equipamento posicionado na cabeça do poço (Teixeira 

de Almeida, 2010). 

Essas juntas permitem que a equipe de perfuração locada no navio sonda consiga perfurar o 

solo marinho numa profundida que poderá passar de 3.000 metros de lâmina d’água e 10.000 

metros de comprimento total de perfuração nos futuros poços da camada pré-sal. A broca 

perfuradora e os demais equipamentos relacionados à perfuração passam pelo elevador do 

navio sonda e seguem por dentro da junta de perfuração até o equipamento de controle de 

fluxo e pressão localizado na cabeça do poço de perfuração (Teixeira de Almeida, 2010).  

Sem as juntas de perfuração, esses equipamentos ficam vulneráveis à corrosão e aos danos 

causados pela água salgada do mar, dentre outros elementos químicos presentes nesse 

ambiente. Todos os segmentos rochosos e outros detritos provindos do poço que está sendo 

perfurado iriam simplesmente ser liberados na água, causando poluição e afetando toda a vida 

marinha em torno do local perfurado (Teixeira de Almeida, 2010). A Figura 2 detalha os 

componentes de uma junta de perfuração. 

Figura 2 – Componentes de uma Junta de Perfuração. 

 

Fonte: O Autor. 
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O sistema de produção destas juntas de perfuração pode ser considerada como seriada 

discreta, com fluxo flow shop e voltada para o processamento de materiais. As filas possuem 

características de filas duplas, pois cada subproduto pode ser processado simultaneamente nas 

duas extremidades. 

Os primeiros processos de manufatura objetivam preparar a matéria-prima para o processo 

chave na fabricação de juntas de perfuração, a solda orbital TIG. Para sucesso da solda, com 

parâmetros muito específicos devido à criticidade que o produto será exposto, os tubos devem 

ser biselados com uma angulação exata e relação ao eixo vertical para que a solda resulte 

exatamente como processo qualificado pela engenharia de materiais e execuções. No total são 

usados na fabricação quatro tipos diferentes de tubos, sendo três tipos feitos de aço carbono e 

um feito de aço inoxidável. Por isso, a fabricação possui uma estrutura em anexo exclusiva 

para o corte, bisel, solda e inspeção do subproduto feito de aço inoxidável, as linhas 

hidráulicas pois não pode ocorrer a contaminação desse aço inoxidável em contato com o aço 

carbono. 

A linha principal e as linhas periféricas seguem o fluxo de produção da Figura 3. As únicas 

exceções são: a linha principal não sofre teste de pressão, pois a mesma sofre fadigas 

causadas por fluídos em alta pressão. E as linhas hidráulicas que não sofrem tratamento 

térmico, pois são constituídas de aço duplex. 

Figura 3 - Processo de fabricação. 

 

Fonte: O Autor. 
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3.2. Metodologia de um projeto de Simulação computacional 

O processo de simulação segue o método científico, ou seja, formula as hipóteses, prepara o 

experimento, testa as hipóteses através do experimento e valida as hipóteses através dos 

resultados obtidos. Chwif & Medina (2010) apontam que para ter um estudo de simulação 

bem sucedido, alguns passos devem ser seguidos para encadear as ações necessárias para 

construção de um modelo coeso. Esses passos são divididos na concepção do modelo, sua 

implementação e análise, conforme Figura 4. 
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Figura 4: Metodologia de um Projeto de Simulação Computacional. Fonte: Chwif & Medina (2010) 

 

Fonte: O Autor. 

 

Na concepção ou formulação do modelo, deve-se entender claramente o sistema a ser 

simulado e seus objetivos bem como coletar os dados de entrada e criar um modelo 

conceitual. Já na Implementação do modelo, é necessário traduzir o modelo conceitual em um 

modelo computacional através do uso de um software de simulação, também é necessário 

fazer a comparação dos dois modelos conceitual e computacional para avaliar se a operação 

atende ao que foi estabelecido na etapa de concepção. Por último, é realizado a Análise dos 

resultados do modelo através da realização, análise e documentação dos resultados das 

rodadas dos experimentos do modelo. 

 

4. Concepção do Modelo  

4.1 Premissas 

A fábrica simulada deverá funcionar cinco dias por semana, iniciando o turno de produção às 

sete horas da manhã e finalizando o turno às cinco horas da tarde. Nesse estudo não é 

considerado trabalho aos sábados, domingos, feriados e horário noturno porque os custos não 
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se comportam de forma linear nesses casos. Diariamente existem atividades rotineiras 

obrigatórias que não estão sendo considerada nessa simulação, como diálogos de segurança e 

5S da área de trabalho, dentre outros. Por isso essa simulação irá considerar como turno 

disponível oito horas diárias. A simulação considera a fabricação de uma coluna completa de 

juntas de perfuração, e esse será o limitante para o término da rodada de simulação. Assim 

que o modelo entregue 147 juntas de perfuração, ele será finalizado e seus dados serão 

analisados. 

Cabe ressaltar que, o modelo desenvolvido nesse estudo tem como objetivo quantificar a 

produção de uma fábrica de juntas de perfuração, além de identificar quais e quantos recursos 

são necessários para a produção conforme a variação da taxa necessária para atender as 

necessidades do negócio em diferentes cenários de entrega ao principal cliente da 

organização.  

O nível de detalhe abordado ocorre através do agrupamento dos principais grupos de recursos 

e simplificações no modelo. Os processos serão simulados em entidades que correspondem 

aos subprodutos e produto final, e os tempos processuais correspondem a valores de uma 

matriz que combina a entidade e o processo realizado. 

Os tempos dos processos, os tempos de setup, os tempos de movimentação das entidades 

entre os processadores fazem parte dos dados necessários para formulação do modelo. O 

intervalo entre a chegada das entidades no sistema foi ignorado, pois o objetivo da simulação 

é produzir um projeto específico, por isso toda a matéria-prima já está disponível quando o 

modelo começa a simular a fabricação. 

 

4.2. Modelo conceitual 

O fluxo de processos foi dividido pelas estruturas onde cada conjunto de processos é 

executado, com o intuito de dividir as atividades por onde elas são executadas. Esse fluxo deu 

origem ao mapeamento conceitual da simulação, sendo adotada a metodologia IDEF-SIM, 
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proposta por Leal et al (2009), por ser uma linguagem completa, simples e detalhada quando 

o intuito é simular os processos computacionalmente. 

O modelo conceitual foi apresentado para o setor de engenharia de processos e coordenação 

de fabricação, onde o mesmo foi questionado e validado. 
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Figura 5: Fluxograma de processos – Modelo conceitual. 

 

Fonte: O autor. 

4.3 Coleta dos dados 

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a dezembro de 2015, na fábrica antiga 

da empresa, localizada em Rio das Ostras. Todas as máquinas e operadores permanecem os 
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mesmos, e por isso podem ser considerados no estudo. Logística externa, oscilações na 

demanda, atrasos de matéria-prima e outros problemas externos foram ignorados.  

O tempo de setup corresponde ao tempo entre a produção da última peça conforme produzida 

e o início da produção de uma nova peça. Esse tempo é necessário para realizar ajustes nos 

equipamentos, bem como posicionar a matéria-prima. O único processo que não possui tempo 

de setup são as inspeções, pois toda preparação necessária está inclusa no tempo de inspeção. 

Foram coletadas 30 amostras do tempo de cada tipo de setup.  

Antes de iniciar a coleta de dados, foram realizadas entrevistas com os especialistas de cada 

área para avaliar quais parâmetros podem influenciar nos tempos de processamento, ver 

Tabela 1. 

Tabela 1 -  Fatores que influenciam no tempo de processamento. 

 

Fonte: O autor. 

4.4. Tratamento dos dados 

Foram coletados os tempos relativos aos processos de fabricação de cada um dos subprodutos 

que compõem o produto final. Para poder detalhar a forma que a análise foi realizada foi 

escolhido um processo específico, a solda do subproduto linha principal (Tabela 2). Os 

demais processos foram analisados de forma análoga. 

Tabela 2: Detalhes tempo de processamento da solda de LP. 
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219 405 214 240 168 186 284 258 215 209

183 248 158 259 230 197 184 204 169 224

215 239 211 167 310 270 185 259 253 250

312 200 249 166 167 161 269 167 192 254

168 247 193 200 196 370 230 271 246 241

Fatores que influenciam no tempo de processsamento da solda de linha principal

Diâmetro do tubo

21''

Composição do aço

X80

Espessura da parede

1''

 

Fonte: O Autor. 

Em sua obra Montgomery (2009) detalha que primeiramente devem ser identificados os 

possíveis outliers dessa amostra para que não haja nenhuma influência na análise dos dados. 

Na Figura 6 são observados dois pontos que estão totalmente fora dos intervalos Q1 e Q3, e 

com isso é provado que são outliers e que devem ser retirados da amostra. 

Figura 6 - Box Plot dos tempos de processamento da linha principal. 

 

 

Fonte: O Autor. 

 

O software ExpertFit possui uma funcionalidade na qual é possível realizar um teste de 

correlação, onde os dados desse exemplo foram constatados como sem correlação. Na Tabela 

3 são descritas as distribuições adotadas para cada subproduto e processo. 

Tabela 3 – Distribuições que melhor aderiram aos tempos de cada processo. 
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Fonte: O Autor. 

 

 

5. Desenvolvimento do modelo computacional 

Com o modelo conceitual validado, foi dado início ao desenvolvimento do modelo 

computacional, onde todo o mapeamento realizado na metodologia IDEF-SIM foi convertido 

para o software de simulação Flexsim. A seguir é detalhado o desenvolvido do modelo 

computacional. 

 

5.1. Definição da taxa de chegada 

O recurso source no FlexSim é responsável pela representação da taxa de chegada da matéria-

prima que será usada na manufatura das juntas de perfuração. Como o objetivo é simular o 

desempenho na fabricação de uma coluna de juntas de perfuração completa, a taxa de chegada 

da matéria-prima usada foi muito maior que a capacidade do sistema. O objetivo é poder 

simular o desempenho da manufatura sem nenhuma interferência externa de falta de matéria-

prima, por exemplo. Foi adotada a quantidade de matéria-prima necessária para a fabricação 

de uma coluna de 147 juntas de perfuração. 

5.2. Definição dos processadores 
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Os processadores são os equipamentos ou atividades que agregam valor ao produto ou que 

são necessárias devido às normas específicas da indústria do petróleo. Cada equipamento 

possui as seguintes variáveis inerentes ao seu processo. 

 Capacidade de operação simultânea (entidades processadas por um mesmo 

processador); 

 Quantidade desse equipamento disponível na fábrica;  

 Incidência esperada de não conformidades de cada processo executado pelo 

equipamento; 

 Tempos de setup, sendo o tempo entre o final da produção de uma peça conforme até 

o início da produção da próxima peça; 

 Quantidade de operadores para executar a atividade em questão; 

 Quantidade de operadores para realizar o setup do equipamento. 

5.3. Definição das entidades 

As entidades consideradas na chegada ao modelo foram os subprodutos denominados linha 

principal, linha chooke and kill, linha booster e linha hidráulica. Essas linhas são compostas 

de dois segmentos tubulares soldados entre si, além de um conector macho e um conector 

fêmea em cada extremidade. Os tempos de processo coletados contemplam as operações 

necessárias para transformar ou inspecionar uma entidade inteira. Cada tipo de linha teve uma 

entidade diferente definida, tendo em vista que suas características e tempos de 

processamentos são diferentes. 

5.4. Definição dos recursos de transporte 

Dentro dos galpões a ponte rolante foi considerada como transportador dos produtos e 

subprodutos no sistema, ela segue a rota criada pelo software que liga cada posto de trabalho 

posicionado nos galpões. Por isso foram consideradas a ponte rolante do galpão de solda, a 

ponte rolante do galpão de pintura e a ponte rolante do galpão de montagem. As pontes 
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possuem modelos muito parecidos, variando apenas a capacidade de carga da ponte usada na 

montagem, pois a mesma é mais robusta e realiza movimentos um pouco mais lentos. 

Parâmetros da ponte do galpão de solda e do galpão de pintura: 

 Velocidade de movimentação: trinta metros por minuto, tanto carregada quanto 

descarregada; 

 Tempo de descarregamento de cada entidade: dois minutos; 

 Tempo de carregamento de cada entidade: um minuto; 

Parâmetros da ponte rolante do galpão de montagem: 

 Velocidade de movimentação: vinte metros por minuto, tanto carregada quanto 

descarregada; 

 Tempo de descarregamento de cada entidade: três minutos; 

 Tempo de carregamento de cada entidade: dois minutos. 

Nas áreas externas aos galpões o transporte do produto final e dos subprodutos é realizado por 

empilhadeiras, sendo responsável pelo transporte da saída do galpão de solda até dos galpões 

de teste de pressão, pintura e montagem final. Os parâmetros utilizados na simulação foram 

coletados pelos operadores de empilhadeira e o valor usado foi uma média de vinte amostras 

do transporte de diferentes subprodutos. O responsável pela logística da empresa avaliou e 

validou esses tempos. Por questões de segurança foi considerada como capacidade de 

transporte de um produto ou subproduto por vez. 

 Velocidade de movimentação: quarenta metros por minuto, tanto carregada quanto 

descarregada; 

 Tempo de descarregamento: um minuto; 

 Tempo de carregamento: dois minutos. 
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A Figura 7 mostra a simulação computacional através das redes de caminho entre os 

processos de fabricação. A linha de produção flui do galpão de solda até o galpão de 

montagem, passando pela área de teste de pressão e pintura. 

Figura 7 – Caminhos percorridos no modelo computacional 

 

 
Fonte: O Autor. 

 

6. Resultados  

6.1. Definição das medidas de desempenho 

As medidas de desempenho principais adotadas para a análise dos cenários propostos, foram 

escolhidas com base no prazo de entrega para o projeto completo, com os custos associados à 

mão-de-obra direta e com a taxa de disponibilidade de fábrica para receber novos pedidos, ou 

seja, a ociosidade dos recursos.  

 Tempo total de manufatura de um projeto de 147 juntas de perfuração padrão: O 

tempo total de manufatura foi a primeira medida de desempenho considerada, pois é o 

indicador que mostra quantos dias são necessários desde o início das atividades fabris 
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até a montagem da última junta de perfuração para um projeto de 147 juntas 

completas. A simulação considera apenas um turno de produção. 

 Quantidade de homens-hora necessários para a fabricação do projeto completo: A 

quantidade de homens-hora necessária para a fabricação foi escolhida também como 

uma variável na análise porque essa está diretamente relacionada com os custos 

diretos de fabricação de um projeto. Com isso, essa variável pode ajudar a entender 

qual cenário é mais vantajoso do ponto de vista dos custos despendidos com mão-de-

obra direta. Não são consideradas nessa análise diferenciações nos valores das horas 

das diferentes qualificações necessárias na fabricação. 

 Taxa de disponibilidade: A taxa de disponibilidade dos recursos é o indicador capaz de 

quantificar qual a capacidade disponível da fábrica para receber novas demandas com 

os recursos instalados em cada cenário. Para determinar a taxa de disponibilidade do 

grupo de recursos foi utilizada a ociosidade do respectivo recurso. Essa variável 

auxilia o time gerencial a tomar decisões e entregar prazos para as propostas enviadas 

ao cliente. Quanto maior for à disponibilidade, menor o tempo de resposta da empresa 

frente às futuras demandas que venham a surgir. 

6.2. Recursos alocados em cada cenário 

A equipe de cada cenário segue descrita na Tabela 4, onde cada linha representa a 

qualificação de cada colaborador e cada coluna à quantidade alocada em cada um dos 

cenários. 
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Tabela 4 – Equipe do cenário atual 

 

Quantidade de pessoas por cenário 

Equipe  Atual Cenário I Cenário II Cenário III 

Operador de ponte rolante  1 1 1 1 

Biselador  2 2 4 4 

Soldador  4 7 7 11 

Operador de tratamento térmico 

de superfície  
3 3 3 5 

Montador  4 4 4 8 

Inspetor  2 4 4 6 

Operador de teste hidrostático 

de pressão  
2 2 2 2 

Total  18 23 25 37 

Fonte: O Autor. 

 

6.2. Comparação entre os cenários 

A simulação do estado atual, bem como dos demais cenários, provou que o grupo de recursos 

referente à solda é de fato o recurso-chave e gargalo desse sistema na grande maioria dos 

casos. Para que o sistema como um todo tenha sua capacidade aumentada, esse recurso 

também deve ser aumentado. As melhorias mais significativas quanto à redução do total do 

tempo de fabricação de um projeto na maioria das vezes envolvem aumentos no número de 

recursos desse grupo. A quantidade de restrições à jusante é sensível a alterações desse grupo 

de recursos, isso devido ao aumento de uma alta carga de trabalho em períodos específicos do 

projeto.  

A carga de trabalho de cada recurso é muito representativa em fases distintas do projeto, por 

exemplo: no início do projeto o grupo de recursos de bisel tem uma demanda muito grande de 

serviço, principalmente pelo fato da matéria-prima de todo o projeto estar disponível em 

estoque, porém nas fases finais do projeto esse grupo de recursos fica 100% ocioso.  
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A escolha de qualquer uma das quatro alternativas simuladas depende do momento do 

mercado, pois a carteira de serviços da empresa influência diretamente na carga de trabalho da 

fábrica.  

 Tempo total de fabricação de um projeto 

Quando o tempo total de fabricação de um projeto completo é o guia para a escolha de um 

cenário, temos o resultado detalhado na Figura 8 como resumo. O cenário com entrega mais 

rápida foi o Cenário III, e o mais lento o Cenário Atual. 

Figura 8 – Quadro comparativo entre tempo total de fabricação de cada cenário. 

  
Fonte: O Autor. 

 

 Quantidade de homens-hora necessários para a fabricação do projeto: 

A Figura 9 compara a quantidade de horas contratadas necessárias para fabricar cada cenário, 

onde o cenário mais econômico foi o Cenário II, e o mais caro o Cenário I. 

Figura 9 – Quadro comparativo entre homem-hora em cada cenário. 
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Fonte: O Autor. 

 

 Disponibilidade dos recursos em cada cenário: 

A Tabela 5 descreve as taxas de disponibilidade de cada grupo de recursos para cada um dos 

cenários simulados. Com essa tabela é possível identificar quais setores podem absorver uma 

maior carga de trabalho sem prejudicar a execução do projeto atual. 

Tabela 5 – Taxa de disponibilidade de cada cenário. 

 

Fonte: O Autor. 
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