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EDITORIAL  

A  décima  oitava  edição  do  Boletim  Técnico  do  EMI  traz  matérias  

que  abordam  assuntos  que  proporcionam  desenvolvimento  

tecnológico  e  de  boas  práticas,  tais  como:  a  ferrografia  como  

técnica  de  monitoramento  de  desgaste,  desenvolvimento  de  

eletrodo  impermeável,lista  técnica  de  materiais,  aquisição  e  

substituição de guindaste na plataforma P-XV.  

 

NÚMERO  

18  
Abril de 2010.  
Edição sob a  

responsabilidade da Atividade  
END&SOLDA.  

 
 
 

ATIVIDADE END & SOLDA  
 

 
DESENVOLVIMENTO DE ELETRODO  

IMPERMEÁVEL  

 

 
A  ELBRAS  Eletrodos  do  Brasil  Ltda.,  com  

o  auxílio  do  Laboratório  de  Robótica,  

Soldagem  e  Simulação  da  UFMG,  está  

desenvolvendo  a  produção  do  primeiro  

eletrodo  impermeável  do  mercado.  Trata-se  

de  um  eletrodo  revestido  resistente  a  água  e,  

consequentemente,  isento  dos  problemas  

decorrentes da absorção de umidade.  

Neste  novo  conceito,  os  silicatos  

empregados no processo de aglomeração do  

revestimento,  foram  substituídos  por  um  

polímero  em  solução.  Assim,  é  possível  obter  

um  revestimento  impermeável  uma  vez  que  

este  é  totalmente  insolúvel  em  água,  

favorecendo  a  redução  significativa  no  

consumo de energia na obtenção do mesmo.  

Pesquisas iniciais estão sendo realizadas para  se  obter  um  eletrodo  

destinado  a soldagem  subaquática,  situação  onde  a 

impermeabilidade do eletrodo será submetida a condições extremas. Em 

paralelo, está sendo desenvolvido  um  eletrodo  revestido  básico similar   

ao  comumente  utilizado  E7018,  que  é notadamente higroscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Soldagem Subaquática.  

 

 

Os  eletrodos  impermeáveis,  além  de  

fabricados  por  um  processo  mais  econômico,  

dispensam  a  armazenagem  em  condições  

especiais  e  secagem/manutenção  em  estufas  

antes  de  seu  emprego.  Essa  característica  é  

garantida  pela  camada  impermeável  

produzida  pelo  polímero.  Resultados  obtidos  

em  testes  realizados  com  os  eletrodos  

destinados  à  soldagem  subaquática  são  

promissores.  Soldabilidade  similar  aos  produtos  

utilizados  atualmente  foi  obtida  com  os  

eletrodos  avaliados.  Microestrutura  do  metal  

de  solda  produzido  com  este  novo  tipo  de  

eletrodo,  também  em  soldagem  subaquática,  

apresentou  uma  significativa  quantidade  de  

constituintes  notadamente  responsáveis  por  

excelente tenacidade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)  (b)  

Figura  1:  Microestruturas  típicas  (a)  eletrodo  

impermeável  ELBRAS  (b)  eletrodo  
comercial para soldagem subaquática. Soldas 
realizadas a 20metros de profundidade. 
Aumento 500x 



 
 
 

ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO  

PREDITIVA 
 

 
FERROGRAFIA - TÉCNICA DE  

MONITORAMENTO DE DESGASTE  

 

 
Há  vários  anos  a  Tribolab  vem  

auxiliando  a  equipe  de  Manutenção  Preditiva  

da  UN-BC  (OPM-EMI)  no  trabalho  de  

monitoramento  dos  equipamentos  críticos.  Os  

primeiros trabalhos datam de 1995. A partir de  

2002,  este  trabalho  passou  a  ser  sistematizado  

e regular.  

Em  amostras  de  lubrificantes  ou  fluidos  

hidráulicos,  a  Tribolab  busca  informações  que  

auxiliem  as  equipes  de  manutenção  com  dois  

aspectos principais:  

 Condições  dos  lubrificantes  utilizados:  

Determinação  das  propriedades  físico- 

químicas do lubrificante para garantir a  

eficiência da lubrificação  

 Condições  da  Máquina:  Análise  das  

partículas  de  desgaste  dispersas  no  

lubrificante  para  avaliação  das  

condições da máquina.  

A avaliação da condição do lubrificante é  

geralmente  chamada  de  “análise  de  óleo”.  

 

 

São os ensaios de viscosidade, acidez, teor de  

água e muitos outros.  

Já  as  condições  da  máquina  envolvem  

outras questões mais profundas. É um trabalho  

muito  mais  complexo  que  exige  estudo  de  

detalhes construtivos da máquina monitorada.  

Dentre as técnicas empregadas para a  

avaliação  do  desgaste  temos  especial  

destaque para a Ferrografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Execução da ferrografia analítica.  

A  Ferrografia  possui  duas  categorias:  

Ferrografia quantitativa e Ferrografia Analítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
H is t ó r ic o  d e  2   a n o s 

         Figura 2- Exemplo aplicado de Monitoramento  

via ferrografia quantitativa do comportamento  

de uma máquina. 
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A definição oficial da técnica é:   

A  Ferrografia  consiste  na  determinação  da  

severidade,  modo  e  tipos  de  desgaste  em  

máquinas,  por  meio  da  identificação  da  

 

dos  componentes  do  guindaste  antes  da  

instalação,  e  também  dos  testes  iniciais  dos  

componentes,  do  ajuste  dos  parâmetros  de  

controle, a inspeção dos componentes após a  

instalação,  e  até  os  testes  finais  de  

comissionamento  do  guindaste  a    bordo  da  

unidade,  testemunhados  pela  classificadora  

morfologia,  acabamento  superficial,  da unidade.  

coloração, natureza e tamanho das partículas  

encontradas  em  amostras  de  óleos  ou  graxas  

lubrificantes,  de  qualquer  viscosidade,  

consistência e opacidade.  

 

 

ATIVIDADE DE GUINDASTE  
 

 
AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO  

GUINDASTE DE BORESTE DA PLATAFORMA  

PETROBRAS XV  

 

 
Em  13  de  Janeiro  de  2010,  foram 

concluídos os testes de carga e testes finais de 

comissionamento  do  guindaste  National  BLM, 

instalado  a  boreste  de  P-XV.  A  instalação  do 

equipamento  na  plataforma  foi  iniciada  em 

2008,  visando  o  içamento  e  instalação  de  um 

motocompressor de 40 toneladas na unidade. 

O  corpo  técnico  de  Engenharia  de 

Manutenção  e  Inspeção/Engenharia  de 

Guindastes  atuou  no  processo  de  maneira 

decisiva,  desde  a  especificação  técnica  do 

guindaste  em  2002,  passando  pelo 

acompanhamento  do  desenvolvimento  do 

projeto  junto  ao  fabricante  com  os  testes 

iniciais de fábrica na França em 2004. Assim, a 

equipe  Engenharia  de  Manutenção  e 

Inspeção/Engenharia  acompanhou  e  teve  a 

avaliação  de  todo  o  processo  de  inspeção 

SEGURANÇA OPERACIONAL  

 

 

Com a entrada em operação do novo  

guindaste  em  P-XV,  a  unidade  poderá  contar  

com  um  equipamento  completo,  projetado  

especificamente  para  operar  em  ambiente  

offshore,  com  condições  climáticas  adversas.   

O  guindaste  possui  um  sistema  de  

acionamento  e  elevação  potente,  seguro  e  

monitorado  eletronicamente,  assim  como  

sistemas  de  segurança  modernos.  Dessa  

forma,  este  equipamento  possui  uma  maior  

disponibilidade  operacional  e  apresenta  uma  

menor  necessidade  de  intervenções  para  

manutenção,  contribuindo  para  uma  menor  

exposição  ao  risco  por  parte  da  operação,  

manutenção e inspeção do equipamento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GANHOS OPERACIONAIS  

 

 

Após  o içamento e instalação do novo  

motocompressor,  haverá  um  aumento  
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significativo  na  exportação  de  gás  da  

plataforma  P-XV,  em  torno  de  300.000m3  de  

gás natural e 500 barris/dia de óleo.  

 

 

ATIVIDADE DE ENGENHARIA DE  

MANUTENÇÃO  
 

 
LISTA TÉCNICA DE MATERIAL  

 

 
A criação da lista técnica de material  

otimiza  de  forma  eficiente  à  realização  de  

uma tarefa de manutenção para um local de  

instalação,  um  equipamento  ou  um  material  

(ZIBE  ou  ZBAU),  pois  os  códigos  dos  itens  de  

interesse  já  estão  vinculados  aos  locais  que  

receberão  a  manutenção,  facilitando  a  

aquisição  e  controle  de  estoque  dos  itens  

críticos de um determinado equipamento.   

Com  o  intuito  de  facilitar  a  

visualização  das  listas  de  um  determinado  

equipamento,  a  equipe  responsável  pela  

criação  da  lista  técnica  de  materiais  do  

ENGP/EMI  apresenta  uma  visualização  

detalhada  de  cada  componente  do  

equipamento  na  árvore  de  manutenção  do  

SAP,  subdividindo  cada  componente  de  

acordo  com  o  sistema  que  ele  pertence,  

facilitando  assim  o  planejamento  da  

manutenção. Dessa forma, o usuário identifica  

informações  sobre  os  itens  de  forma  rápida,  

como  por  exemplo,  número  da  peça  (PN),  

Posição  no  desenho  etc.  Quando  houver  

nome  básico  igual  não  será  preciso  consultar  

no  sistema  através  do  número  do  material  

(NM)  qual  seria  o  correto,  pois  o  PN  

correspondente  ao  nome  básico  facilitará  na  

busca.  

 
Figura  1:  Exemplo  da  utilização  do  número  da  

peça (PN).  
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ATIVIDADE DE ENGENHARIA DE  

MANUTENÇÃO  

FERRAMENTA DE ANÁLISE PM  

 

 
Ferramenta  de  Análise  PM,  assim  foi  

intitulado  o  portal  desenvolvido  pela  

Coordenação  SAP  do  Módulo  PM,  

pertencente  à  atividade  de  Engenharia  de  

Manutenção da UN-BC/OPM/EMI.  

Este  portal  representa  um  grande  

avanço  para  atividade  de  Manutenção  e  

Inspeção  na  UN-BC,  pois  reune  e  facilita  o  

acesso  às  muitas  informações  outrora  

desconhecidas  ou  de  difícil  acesso.  

Informações  estas  que  subsidiam  o  exercício  

da  engenharia  e  planejamento  e  suportam  a  

tomada de decisão.  

Fruto  da  implantação  e  utilização  do  

SAP  ERP  e  do  BW  na  Petrobras,  a  Ferramenta  

de  Análise  PM  da  UN-BC  está  totalmente  

alinhada a finalidade do EMI que é: "promover  

a  busca,  a  disseminação  e  a  utilização  das  

melhores  práticas  e  tecnologias,  bem  como  a  

preservação  do  conhecimento  no  âmbito  da  

atividade  de  Instalações  de  Produção,  

Manutenção  e  Inspeção,  visando  atender  as  

iniciativas e objetivos estratégicos do E&P."  

O  portal  foi  desenvolvido  a  princípio  

para disponibilizar as Queries do ambiente BW,  

mas seu objetivo foi expandido e nele também  

estão  disponíveis  vários  documentos  e  

trabalhos  realizados  pela  Coordenação  SAP  

do Módulo PM.  

 

As  Queries  do  ambiente  BW  são consultas tais como: Locais 

 de Instalação com mais Falha e Defeitos, Falhas quantificadas por   

Impacto ou ainda RTIs Vencidas por Plataforma  e  Sistema.  Estas  

consultas  são criadas  no  sistema  BW,  que  é  um  Data  

Warehouse  que  lê  as  informações  do  SAP  ERP  

e  permite  a  organização,  modelagem  e  

 

 

 

disponibilização  destes  relatórios  via  web.  São  

atualizados  diariamente e de forma automática,  isso  

garante  consultas  sempre atualizadas  sem  intervenções  

repetitivas  que demandariam muito HH.  

A  base  de  dados  destas  consultas  é  o SAP  ERP,  

assim  o  limite  desta  Ferramenta  está diretamente  

relacionado  à  existência  e qualidade dos dados deste 

sistema.  

Os documentos  que regulam e orientam  a  utilização  do  

SAP  e  afins,  também estão  disponíveis  na  erramenta  

de  Análise,  a intenção  é  contextualizar  o  resultado  das  

consultas através desta documentação.  

Entre  os  documentos  mais  importantes pode-se  citar  

a  Diretriz  de  Utilização  do Módulo  PM,  a  Cartilha  

de  Inspeção  e  a documentação dos  Indicadores do  

Radar de Integridade,  informações  sobre  os  Indicadores  

como: metas, responsáveis, método de extração,  critérios, 

filtros e explicações também  compõe  o  conteúdo.  

Muitos  destes documentos  citados  foram  desenvolvidos  

exclusivamente pela UN-BC.  

Os  principais  estudos  realizados  pela Coordenação  SAP  do  

Módulo  PM,  tais  como Acompanhamento  de  Backlog,  

Diagnósticos OP e TBM, Indicativos, Estudo de Notas ZS/ZF 

e Estudo  de  HH  dos  Centros  de  Trabalho  

também  enriquecem  a  Ferramenta.  Estes trabalhos 

contém  inúmeras informações relevantes para as OPs, CMIs e 

EMI.  

 


