TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA PRÉ-FABRICAÇÃO DE TUBULAÇÕES: APLICAÇÃO
DOS CONCEITOS DA INDÚSTRIA 4.0 NA CONCEPÇÃO DE UM PIPE SHOP - TDSPOOL
São muitos os ambientes de produção no segmento de O&G intensivos na utilização de tubulações
para a movimentação de gases e fluídos em atividades relacionadas com a produção, o transporte
e o processamento de petróleo e gás. A situação se torna mais extrema nas Unidades Flutuantes
de Produção, Armazenamento e Transferência (em inglês, Floating, Production, Storage and
Offloading), ou FPSO, pois estas, além de agregarem todas estas atividades em um único ambiente
flutuante, ainda se ocupam com a geração da energia necessária para o funcionamento dos
módulos de processo instalados do topside do casco.

Figura 1 – Plataforma da Petrobras P75, do tipo FPSO, para a produção de petróleo e gás natural no campo
de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.
Fonte: https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/iniciamos-a-exportacao-de-gas-da-p-76-para-o-continente.htm. Consultado em 19/11/
2021 às 12:30 hs.

Diferentemente dos oleodutos/ gasodutos, que se caracterizam por longos segmentos de tubos
retos, as tubulações projetadas para as FPSOs possuem formas intrincadas, quase sempre únicas
(i.e. não se repetem) por serem projetadas para atender às especificações de projeto do módulo em
que será instalada. Pela forma complexa, aliada à dificuldade da montagem no topside, as linhas
são fabricadas a partir da união de segmentos de tubulação denominados de spools. A quebra da
linha em spools, atividade conhecida como espoletamento, visa garantir não somente a
possibilidade da fabricação, mas também a capacidade de montagem da linha em um ambiente
repleto de outras tubulações e equipamentos. Assim, como referência, as dimensões de 3x3x12 m
podem ser consideradas como as dimensões máximas entre as linhas de centro da extremidade do
tubo e/ ou face do flange para manter os spools dentro das restrições de largura, comprimento e
altura permitidas.
Os spools são fabricados em instalações dedicadas conhecidas como pipe shops, seguindo uma
sequência de operações bem definidas. Utilizando como matéria-prima tubos brutos e acessórios
como cotovelos, flanges e ramificações, o spool começa a tomar vida a partir do corte dos tubos
brutos, que na sequência são ponteados e soldados aos acessórios conforme especificado no
desenho.
Normalmente os spools são fabricados apenas para sistemas de tubulação com diâmetros
nominais NPS 2 e superior, utilizando predominantemente soldas de topo. Após a conclusão desta
etapa as soldas são inspecionadas para garantir que atendam as normas requeridas pela
contratante e, após aprovadas, encaminhadas para jateamento e pintura.
A tendência mundial de fabricação dos spools nos pipe shops se justifica na maior agilidade ao
processo de fabricação, uma vez que as soldas podem ser executadas ao nível do chão e contar
recursos para facilitar o posicionamento e movimentação dos componentes durante a fabricação.
Ultimamente tem surgido a tendência de exigir que a fixação dos elementos de suportação da
tubulação, antes executadas em campo, sejam incorporadas às atividades rotineiras do pipe shop.
Com isto, busca-se a redução no montante das soldas executadas em campo, que apresentam
maior grau de dificuldade de execução devido às condições dos locais de montagem.

Figura 2 - Exemplo do complexo ambiente das linhas presentes no topside de uma FPSO. Um sistema de
cores pode ser utilizado para identificar o estágio de montagem das tubulações.

Como Instituição de vanguarda na construção da Indústria 4.0 no Brasil, a CERTI desenvolveu em
parceria com o CENPES/ PETROBRAS um projeto para promover a melhoria da qualidade e da
integridade dos spools fornecidos à indústria brasileira de O&G, através da pesquisa para a
aplicação de princípios, tecnologias e métodos da transformação digital (Indústria 4.0) no projeto e
na fabricação destes componentes.
Em seu conceito, o projeto não se refere apenas a promover a fabricação de spools em plantas que
sigam os preceitos da Indústria 4.0, mas também visa que os próprios spools, enquanto
componentes integrados aos processos de produção e abastecimento da Petrobras, possuam os
atributos necessários para constituir sistemas ciber físicos, cerne da transformação digital da
produção na indústria.
Com os gêmeos digitais para o espelhamento de ativos se tornando cada vez mais aplicados na
indústria, a confiabilidade das informações relacionadas é fundamental para garantir que o gêmeo

digital funcione conforme especificado. Assim, este projeto de transformação digital na
pré-fabricação de tubulações foca no gerenciamento de atributos gerados desde os estágios
iniciais de projeto de tubulação até sua liberação para comissionamento, passando pelas etapas de
quebra da linha em spools (espoletamento), fabricação e montagem.
Ao longo desta sequência de eventos, o projeto mantém sua ênfase em aspectos de interesse da
PETROBRAS como a rastreabilidade, cronologia do processo, precedências das operações e a
gestão das informações geradas ao longo do ciclo de vida de cada peça.
Tendo estes cenários como pano de fundo, os temas a serem abordados derivam de atividades
desenvolvidas no âmbito do projeto TDSpool, em particular o mapeamento dos pipe shops no
Brasil e na proposta do modelo conceitual de um Sistema Digital de Gestão de Controle de
Fabricação e Montagem de Tubulação.

Mapeamento dos Pipe Shops no Brasil

Para conhecer o cenário atual da fabricação de spools no Brasil foram feitas visitas a pipe shops
para identificar o gap em relação às diretrizes para a transformação digital do setor (Pipe Shop 4.0).
As diretrizes da transformação (Figura 3) compreendem um conjunto de características que devem
ser atendidas pelos pipe shops através da utilização de tecnologia digital nos processos internos
para melhorar o desempenho do negócio e garantir resultados cada vez melhores.
Assim, a adoção de soluções tecnológicas que permitam atender aos aspectos abaixo relacionados
são fatores que contribuem de forma decisiva para alcançar a transformação digital do setor:

1) Configuração de Layout otimizado (redução de movimentação de materiais, ergonomia);
2) Sistema de armazém (rastreabilidade na entrada e saída de materiais, manipulação
automática);

3) Movimentação/ manipulação otimizada (funcionalidade, ergonomia, quantidade,
autônomo...);
4) Sistema de rastreabilidade industrial: aquisição de dados (soldagem/ END/ TH),
identificação de spools, RFID para gestão de produtos acabados;
5) Automação na área de soldagem (orbital, Co-bots...);
6) Ambientes com realidade virtual/aumentada;
7) Sistemas mobile para execução e controle de processos e ENDs;
8) Sistema de gerenciamento de chão de fábrica;
9) Gestão do ciclo de vida dos spools;
10) Otimização dos processos de engenharia de produto, manufatura e fabricação;

Como instrumento de medição para a avaliação do cenário atual dos pipe shops nacionais foi
utilizada ferramenta de diagnóstico desenvolvida pela CERTI para, a partir do levantamento
dos pontos fortes e fracos das plantas visitadas, priorizar as oportunidades de melhorias.
Adaptada para o ambiente de produção dos pipe shops, a ferramenta de diagnóstico utilizou
check list para mapear os processos fabris e produzir uma avaliação quantitativa segundo seis
eixos: método, meio ambiente, materiais, mão-de-obra, medição e máquina e equipamentos. A
partir da análise das informações produzidas e do entendimento das causas dos problemas se
chegou a um conjunto de oportunidades de melhoria, dentre as quais se destacam o acesso a
informações no ambiente do chão de fábrica e a integridade da rastreabilidade.

Figura 3 – Diretrizes da transformação digital.

Plataforma de Desenvolvimento do Projeto TDSpool
Os avanços no campo da tecnologia da informação e comunicação (TIC) têm alavancado formas de
desenvolver os projetos de produto para permitir que o trabalho entre os diferentes agentes
envolvidos neste processo seja executado de forma colaborativa em rede. Tem sido prática,
também, pressupor que este desenvolvimento integrado também considere todo o conhecimento
relacionado ao ciclo de vida do produto. Assim sendo, o fluxo de informações deve abranger desde
as atividades típicas de início de projeto (ex. projeto básico) até o descarte do produto, mantendo
integrado a este ambiente os interesses do usuário.
Neste cenário, a adoção de uma boa estratégia de gestão da informação passa pela utilização de
tecnologias que possibilitem a digitalização de todas as atividades relacionadas com o
gerenciamento dos documentos (criação, captura, indexação, armazenamento, recuperação e
disposição de registros e ativos de informação da organização). A adoção da abordagem
metodológica, dos métodos e das ferramentas utilizadas nas plataformas para gestão do ciclo de

vida do produto (PLM - Product Lifecycle Management) vem ao encontro desta expectativa pois
agiliza o acesso a registros e informações, permitindo que usuários autorizados possam pesquisar,
acessar e trocar documentos através de redes.
No seu sentido mais amplo, as plataformas de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM)
são sistemas de gerenciamento de informação que integram dados, processos, sistemas de
negócios e pessoas ao longo de todas as fases do ciclo de vida do produto. Especificamente para o
projeto TDSpool o ciclo de vida do produto corresponde ao ciclo de vida do spool e, portanto, o
ciclo de vida corresponde desde o projeto básico até o descomissionamento (Figura 4).
Além disso, o ambiente de construção da solução deve levar em consideração os interesses do
usuário que, no Projeto TDSpool, refletem os interesses da Petrobras enquanto relacionados com
as etapas de projeto detalhado, fabricação & inspeção e montagem de spools. Ao se adicionar a
abrangência desejada para o projeto foram moldadas as premissas do projeto que conduziram para
a definição da plataforma de desenvolvimento do TDSpool ser baseada em uma plataforma PLM.

Figura 4 - Plataforma de Desenvolvimento do Projeto TDSpool.

Neste ambiente, a transformação digital envolve a construção de uma base do conhecimento
através do mapeamento de todas as atividades envolvidas no negócio da empresa. Para cada
atividade, além de orientar o fluxo de circulação da informação a ser executada, os workflows
podem ser criados de forma a notificar automaticamente os usuários quando as informações
necessárias a uma atividade foram recebidas, processadas ou concluídas.
Ao ser conduzido através da plataforma PLM, além da agilidade, o gerenciamento dos workflows
confere maior segurança da informação, pois documentos e registros armazenados são protegidos
contra acesso não autorizado através de rígidos requisitos de segurança. Isto permite que as
informações sejam acessadas somente para leitura ou com permissão para leitura/ escrita
conforme definido pelas regras de autorização inseridas nos workflows. Como há controle sobre o
andamento dos workflows, existe o registro temporal de início e conclusão de todas as operações e
a rastreabilidade sobre o cumprimento da exigência da cronologia do processo.

The WSDL
Figura 5 – Plataforma PLM como ferramenta de transformação digital.

INTEGRAÇÃO DO PLM COM OUTROS AMBIENTES DIGITAIS

Ambiente Digital de Simulação de Processos de Fabricação de Spools
A simulação de processos é uma solução amplamente utilizada para análise e identificação de
pontos críticos nos mais variados sistemas do chão de fábrica. Aliada na transformação digital
permite a construção de modelos digitais com comportamento semelhante aos processos reais,
garantindo a visualização detalhada das operações e suas variáveis no ambiente fabril. Além disso,
assume o papel de condução para uma melhor tomada de decisão baseada em cenários que
contemplem os processos físicos e suas características, em um formato digital.
Os cenários simulados considerando diferentes características podem representar processos
produtivos, validar soluções para layout, avaliar movimentações sob a ótica da logística, identificar
e promover a distribuição de recursos ao longo do processo produtivo, além de trabalhar em busca
de melhorias que tornem as atividades e operações mais eficientes.

Certo de que a ferramenta possui capacidade de transmitir as melhores respostas, os dados
necessários para a elaboração dos modelos tornam-se elementos-chave nas etapas de construção.
Com base neles, a simulação tomará a forma dos processos físicos e a capacidade de
representá-los tal como operam. Desse modo, as informações permitem a realização de estudos
utilizando os conhecimentos do processo e as potencialidades do simulador para análises e
proposição de melhorias, trazendo benefícios que permitem:
●

Previsibilidade para a alocação dos recursos;

●

Otimização e acompanhamento diário da produção;

●

Redução do investimento na ampliação das instalações;

●

Visibilidade de todo o processo na cadeia de suprimentos;

●

Assertividade no atendimento das necessidades dos processos;

●

Acompanhamento das entregas e prazos junto aos fornecedores.

Figura 6: Modelo digital representativo de um pipe shop desenvolvido com base em um ambiente real de
chão de fábrica.

Ambiente Digital de Manufatura Aplicado à Fabricação de Spools
Os ambientes digitais para gerenciamento de ciclo de vida do produto são essenciais para a
integração dos dados mais relevantes do produto, além de serem um repositório único e
centralizado de todas as informações geradas ao longo da sua criação. Dentro deste contexto, os
ambientes digitais de manufatura permitem uma integração entre dados de produto e dados de
processo de fabricação, a fim de disponibilizar informações e análises essenciais para novas
melhorias e tomadas de decisões. Estes ambientes buscam identificar e detalhar os diferentes
aspectos envolvidos na fabricação dos spools, como requisitos de produto, variáveis de fabricação
(dados de corte, solda), detalhamento de processos e infraestrutura de fabricação, capacidades
produtivas, especificações de matérias primas, etc.
Uma vez que os dados de produto, processo e infraestrutura estejam localizados e disponíveis em
uma mesma plataforma, é possível construir uma sequência lógica de gerenciamento de dados que
simula um “gêmeo digital” do processo produtivo. As integrações criadas entre os diferentes
grupos de informações e o detalhamento dos fluxos produtivos possibilitam análises em outros
ambientes, como análises de custos, simulações de cenários produtivos, previsões macro de prazo
de fabricação.
Além disso, o ambiente produtivo digital e integrado traz um componente vital de rastreabilidade,
garantindo uma segurança maior para o processo, tanto para um cenário adequado, onde se busca
somente o armazenamento das informações adequadas, quanto para um cenário onde sejam
necessárias informações críticas para a correção de um erro de fabricação, para uma melhoria de
processo pontual ou para uma adequação normativa no fluxo produtivo.

Figura 7 - Detalhamento de fluxo produtivo e infraestrutura fabril no ambiente digital de manufatura do
spool.

Oportunidades Identificadas no Mapeamento Consideradas Convergentes com a
Transformação Digital dos Pipe Shops

Uma oportunidade identificada no mapeamento dos pipe shops envolve a implantação de
tecnologias que agilizem e garantam a integridade na troca de informações, não somente entre as
engenharias de projeto e de fabricação, mas também pelo pessoal de fabricação & inspeção,
montagem e comissionamento que atua no chão fábrica. Garantir que estas condições de acesso
rápido e a integridade das informações sejam cumpridas torna mais ágeis as atividades de
produção e reduz o risco de tomadas de decisão incorretas.

Como exemplo, levantamento conduzido ao longo do projeto TDSpool produziu uma estimativa do
impacto de retrabalhos em campo decorrentes de problemas de informação entre engenharia da
contratada, pipe shop e montagem.
Considerando o investimento em FPSOs, existe um potencial de economia de US$ 120 Mi no custo
de fabricação somente com problemas relacionados ao retrabalho de juntas que surgem devido a
falhas de comunicação. O potencial de redução em custos ainda pode se tornar maior quando se
considera que muitos dos documentos a serem acessados estão relacionados com a exigência de
precedências das operações, ou seja, o início de uma operação só pode ocorrer quando cumpridos
os requisitos necessários para a conclusão da operação antecedente.
A demora na comunicação contribui para o atraso da obra e gera custos adicionais para a
contratante, que se vê obrigada a arcar com despesas não previstas para manter equipes de
acompanhamento nos canteiros de obras e a própria perda de lucratividade pelo atraso no retorno
do investimento. Por melhorar a colaboração entre equipes, por criar a condição de fonte única da
verdade, por conferir maior rastreabilidade de processos (workflows) e informações, a utilização
das plataformas PLM contribuem de forma decisiva para a redução dos custos decorrentes de
problemas entre engenharia da contratada, pipe shop e a montagem.

Figura 8 – Impacto referente ao custo dos retrabalhos nas tubulações devido a problemas na comunicação
entre engenharias de projeto e de fabricação.

Nos últimos anos, a utilização dos aplicativos em dispositivos móveis, como smartphones e tablets,
vem sofrendo forte expansão, deixando de ser de uso exclusivo dos ambientes de comunicação e
entretenimento para exercer funcionalidades de alta complexidade e valor agregado.
Como era de se esperar, a utilização destes equipamentos em chão de fábrica e canteiros de obra
não poderia ficar de fora, pois são muitos os benefícios que podem trazer para as atividades
relacionadas a estes ambientes.
A integração de dispositivos mobile aos fluxos dos processos amplia a funcionalidade dos PLM e
permite explorar as vantagens dos dispositivos de uso móvel uma vez que o acesso a informações
sobre produtos e processos sob demanda traz benefícios tanto para a atualização das pessoas
envolvidas nas operações de fabricação & inspeção, montagem e comissionamento quanto a
atualização das informações sobre os equipamentos.

Figura 9 – Situação em que dispositivo móvel é utilizado para consulta sobre dados de componentes.

Além disso, a digitalização da informação através dos dispositivos mobile permite o upload/
download de arquivos com o usuário no ambiente do chão de fábrica sem a necessidade de longos
deslocamentos para utilizar o servidor de acesso tipo desktop. Entretanto, para alcançar estes
benefícios devem ser tomadas medidas como a construção de uma base de dados eficiente, de
modo que todos os documentos da indústria sejam centralizados em uma única fonte, seja baseada
em servidor local ou em nuvem.
Assim como existem os controles de acesso físico aos diferentes ambientes da instalação industrial
ou da sua rede interna, é muito importante que sejam implementados procedimentos rígidos de
controle de acesso aos documentos integrados ao sistema da fábrica. Uma das soluções mais
fortes para atender a esta demanda envolve a utilização dos recursos de uma plataforma PLM
através da criação de workflows envolvendo todas as atividades relacionadas com o ciclo de vida
do spool, em particular aquelas relacionadas com a fabricação & inspeção, montagem e
comissionamento.

Utilização dos workflows para comunicação de conclusão de atividade através de mensagem e do
envio de documentos (ex. imagens, textos).
Os materiais desempenham um papel vital no sucesso de um projeto de construção industrial. Para
um FPSO, o CAPEX com tubulação representa aproximadamente 30% do custo da unidade
(TDSpool, 2021). Além disso, estima-se que os materiais controlam 80% do cronograma do
projeto (Kerridge, 1987).
A má gestão de materiais provoca atrasos por componentes que se perdem ou são danificados,
materiais necessários que não são comprados a tempo da sua utilização, componentes que não são
entregues, materiais que não são encontrados ou enviados para as frentes de trabalho e não
utilizados ou instalados (CII, 1988).
Os processos manuais tradicionais de troca e processamento de informações agravam ainda mais
as questões relacionadas à má gestão de materiais (Vorster e Lucko, 2002). Esses incluem
registros de armazém imprecisos, armazenamento impróprio, entregas sequenciadas
incorretamente e grandes sobras de materiais (Thomas et al., 2005). Todos esses fatores
contribuem para a baixa produtividade da obra, estouros de custo, tempo ocioso, atrasos na
construção e planejamento e execução ineficientes (Kaming et al., 1998).

Para evitar a ocorrência destas falhas, as atividades de almoxarifado relacionadas com o
recebimento, separação, alocação e o despacho para as frentes de trabalho de tubos, flanges,
conexões, válvulas e demais componentes e acessórios utilizados na fabricação e montagem de
spools devem ser gerenciadas por um sistema digital de gerenciamento de almoxarifado
(Warehouse Management System - WMS).
Embora a prática de utilizar WMS seja disseminada nos pipe shops, ainda é frequente que a
transferência das informações do recebimento para o WMS ocorra de forma off-line. Isto porque as
informações do recebimento são registradas em planilhas de dados preenchidas manualmente
para, em uma segunda etapa, serem transferidas para o WMS.
Embora esta seja uma prática comum, para garantir a integridade da rastreabilidade de todos os
itens utilizados na fabricação dos spools é essencial que a coleta dos dados dos componentes e o
registro das informações no WMS seja executada de forma automática. Assim são evitados erros
no registro das informações, algo mais fácil de ocorrer quando a operação é feita de forma manual
e off-line.
Nesta configuração de operação é necessário que todos os itens que chegam ao recebimento
tenham um código de identificação individual através de tecnologias de AIDC (ex.: código de
barras, QR Code ou RFID) que deverá ser utilizado na rastreabilidade do item desde a compra até a
sua montagem no spool. Para agilizar o acesso às atividades de almoxarifado, o WMS deverá ter a
capacidade de leitura de dados através de dispositivos móveis de captura compatíveis com as
tecnologias de identificação utilizadas de forma a permitir a consulta (leitura) por pessoal

autorizado nas frentes de trabalho nas quais se realizam as atividades de fabricação e
montagem de spools.

