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RESUMO

O cenário atual, de grande competitividade e onde novos produtos e soluções são lançados a todo
momento, exige cada vez mais agilidade e flexibilidade das empresas e de seus colaboradores. As
empresas buscam reduzir seus custos e se adaptar às condições mutantes do mercado, os clientes
buscam produtos e soluções mais individualizados, a cadeia de fornecedores quer se manter
competitiva garantindo a melhor relação custo-qualidade. Esse desafio requer pensar soluções
que sejam integradas e num formato ágil de decisão. Mas, apesar do desenvolvimento de muitas
tecnologias que podem auxiliar na tomada de decisão e no monitoramento de processos, ainda
se observa uma visão departamentalizada e hierarquizada dos processos, com sistemas pouco
flexíveis que não acompanham o dinamismo necessário aos dias atuais.

Esse trabalho tem o objetivo de propor uma nova abordagem para a gestão de sistemas de
produção em perspectiva distribuída em contraponto a abordagens centralizadas e hierarquizadas
prevalecentes. A proposta considera uma perspectiva integrada com variáveis operacionais e
econômicas que impactam no resultado global da operação, e auxilia na gestão dos ativos de
produção simulando o impacto das possíveis decisões em termos do negócio. Toda a lógica
do sistema é embasada pela abordagem de sistemas multiagentes, na qual agentes inteligentes,
distribuídos e autônomos auxiliam na realização de tarefas específicas.

Para a validação do modelo foi realizado um estudo de caso em um campo de petróleo on-shore,
um sistema de produção tipicamente complexo e distribuído, e criado o protótipo de um sistema
que apoia o processo de tomada de decisão pelo gestor do campo, utilizando dados de produção,
custos operacionais, logística e suprimentos. A proposta auxilia na identificação dos pontos
de baixa eficiência, oferece uma visão integrada e auxilia no monitoramento dos sistemas de
produção, podendo ser extrapolada para outros negócios e indústrias. Desse modo, o trabalho
oferece como uma das suas principais contribuições o desenvolvimento e a aplicação de uma
sistemática, traduzida em um método, associada a uma forma integrada de pensar a tomada de
decisão, porém com a flexibilidade, agilidade, colaboração e a possibilidade de aprendizagem
proporcionadas pela abordagem distribuída com o uso de multiagentes.

Palavras-chave: Sistemas multiagentes, sistemas de produção distribuídos, gestão da produção,
indústria de petróleo.
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ABSTRACT

The current scenario of great competition where new products and solutions are launched at
an increasing rate, requires increased agility and flexibility of companies and their employees.
Companies seek to reduce their costs and to adapt to dynamic scenarios, customers seek greater
customization of products and solutions, and the supply chain wants to remain competitive to
ensure the best cost-quality relationship. This challenge calls for integrated solutions that support
agile decision making and systems that support the development of knowledge and processes
in the companies. Despite the development of many technologies to aid decision making and
monitoring processes in the industry, a departmentalized and hierarchical view still dominates,
with inflexible systems that do not come with the necessary dynamism to cope with the present
situation.

This work proposes a new approach for managing production systems, in a distributed perspective,
in opposition to existing centralized and hierarchical approaches. The proposal considers an
integrated approach with operational and economic variables that impact the overall result of
the operation. It also assists in the management of production assets simulating the impact
of possible decisions in terms of business. The whole logic of the system is grounded by a
multi-agent system approach, in which distributed and autonomous intelligent agents assist in
carrying out specific tasks.

A case study was carried out in an on-shore oil field, a typical complex and distributed production
system, and resulted in the prototype of a system that supports the decision-making process using
data about production, operating costs, logistics and supplies. The proposal helps to identify
inefficiencies, offering an integrated view and monitoring of the production systems; and can be
extended for other business and industries. Thus, the work offers as one of its main contributions
the development and application of a methodology, that embodies an integrated way of thinking
about the decision process in distributed systems, but with the flexibility, agility, collaboration
and learning possibility provided by the multi-agent system approach.

Keywords: Multiagent system, distributed production systems, production management, oil
industry.
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1 INTRODUÇÃO

Essa introdução apresenta a proposta do trabalho sintetizada em 5 partes fundamentais,
a contextualização do problema de pesquisa, o cenário escolhido para a análise do problema,
os objetivos do trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada e por fim, a estrutura do trabalho,
onde é feita uma síntese sobre cada um dos capítulos da tese.

1.1 CONTEXTO DO PROBLEMA

Na era da informação e conectividade a disponibilidade de dados para a realização do
gerenciamento da produção nas empresas é cada vez maior. Com mais dados e mais tecnologias
disponíveis, existe uma grande tendência para a automatização dos processos produtivos, ofere-
cendo ao usuário, em última instância, o monitoramento dos processos em tempo real e o uso
de sistemas especializados que apoiam a tomada de decisão, com vantagens inequívocas para o
desempenho do sistema de produção. Mas isso tem um preço.

Os profissionais têm cada vez mais à sua disposição relatórios e painéis em salas de
controle, cada um deles com suas respectivas programações de alarmes, e quantidades massivas de
dados num ambiente que muitas vezes beira o caos. Também é comum a situação onde processos
e empresas ficam completamente dependentes de alguns poucos profissionais especializados
que conseguem conectar dados, gerar informações e transitar entre diferentes sistemas para uma
tomada de decisão que envolva uma melhor solução para o processo produtivo como um todo.

Associado a isso, existe um cenário de grande competitividade nas empresas onde novos
produtos e soluções são lançadas a cada dia exigindo uma certa flexibilidade dos processos pro-
dutivos em se adaptar a uma condição de curto ciclo de vida dos produtos e serviços oferecidos.

A necessidade em reunir diferentes competências com uma combinação entre variáveis
técnicas e econômicas para o apoio à tomada de decisão também é um desafio. Geralmente nas
empresas os profissionais não dispõem de informações adequadas. Por exemplo, operadores
no chão de fábrica não dominam custos, ou profissionais das áreas de compras, financeira ou
contabilidade não conhecem as implicações das suas decisões no dia a dia da operação.

Uma melhor organização e a gestão dessas informações entre os ativos de produção
de modo descentralizado podem contribuir para um melhor resultado global da operação. Em
geral, a vantagem da descentralização está na distribuição do processo decisório. A tomada de
decisão fica mais próxima do objeto controlado, reduzindo o tempo de atuação no processo e
sistematizando algumas decisões antes tomadas de forma empírica.

A descentralização também oferece mais flexibilidade para a operação, definida nesse
contexto como a facilidade de se modificar os sistemas de forma a melhorar a qualidade dos
produtos e serviços e a capacidade de personalizar os itens a serem produzidos.
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Para a obtenção desta flexibilidade é necessário que os sistemas possam adaptar-se a
mudanças; algo possível quando as suas funcionalidades são estruturadas de forma modular,
independente e, ao mesmo tempo, com elevado grau de cooperação (WADA; OKADA, 2002).

O sistema computacional baseado em agentes é um paradigma da área da tecnologia da
informação e comunicação que oferece uma resposta a necessidade de flexibilidade, independên-
cia e cooperação nos sistemas. Eles são adaptáveis a mudanças e rupturas, exibem inteligência e
são por natureza distribuídos.

Os agentes são vitais no contexto da globalização, já que esta se refere a um mundo
inerentemente distribuído tanto a partir de perspectivas geográficas como na perspectiva do
processamento de informação (MONOSTORI; VÁNCZA; KUMARA, 2006).

O cenário atual da Internet das Coisas ou, em inglês, Internet of Things (IoT) também
contribui nessa direção. Esse novo paradigma tecnológico sugere uma rede global que conecta
máquinas e dispositivos capazes de se comunicarem entre si (IKRAM et al., 2015). Uma realidade
típicamente distribuída que precisa ser pensada dentro de uma lógica que permita a comunicação,
a flexibilidade e uma dose de autonomia aos sistemas de produção industriais.

O uso de Sistemas Multiagentes (SMA) na perspectiva do gestor de produção significa
gerir o processo produtivo com auxílio computacional de forma distribuída e inteligente. Os
agentes representam as entidades físicas e podem executar atividades como a coleta de dados,
extração de conhecimento através de informações agregadas de produção, emissão de relatórios,
diagnósticos, solicitações de serviço e aquisições, negociação nos critérios ou regras para a
execução de um serviço, dentre outras possibilidades.

Na perspectiva de otimização de processos, os SMAs podem ajudar no entendimento das
propriedades e padrões gerais de todo um cenário que não pode ser deduzido ou previsto pela
observação de cada agente individualmente, devido a complexidade das interações que ocorrem
entre os elementos do sistema (BARBATI; BRUNO; GENOVESE, 2012).

Na perspectiva de evolução dos processos, espera-se que os SMAs, com seus agentes
inteligentes, possam aprender, melhorando seu comportamento futuro a partir das suas expe-
riências passadas e possam evoluir, contribuindo para a minimização de falhas nos processos
(CERRADA, 2014)

Desse modo, este trabalho apresenta uma proposta para o gerenciamento dos ativos de
produção numa indústria de forma distribuída, com variáveis econômicas e técnicas associadas
e que integram diversas competências como operação, manutenção, logística e suprimentos,
utilizando a abordagem de SMA. Esse paradigma da computação oferece grandes oportunidades
para a gestão de operações no desenvolvimento de soluções mais dinâmicas, flexíveis e inteligen-
tes bem adaptadas ao cenário atual de integração, automação e conectividade dos processos de
produção.
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1.2 CENÁRIO ESCOLHIDO

O cenário escolhido para validar o modelo proposto foi a indústria de petróleo por ser um
caso bastante representativo e multifacetado, interessante para validar os conceitos preconizados
na tese. Essa escolha representa uma oportunidade para contribuir com novos avanços na direção
dos campos de petróleo digitais e também propor algumas alternativas para problemas que ainda
persistem e carecem de novas contribuições nessa área. Cabe ressaltar que o modelo proposto
pode ser extrapolado para outras indústrias e processos, a exemplo das inúmeras propostas de
utilização dos SMAs no gerenciamento e coordenação de atividades na manufatura, sistemas
logísticos e na cadeia de suprimentos em geral, e que serão detalhadas posteriormente.

Um campo de petróleo terrestre, em inglês on-shore, consiste num ambiente distribuído
e heterogêneo no que tange às unidades de produção. Composto por uma grande quantidade
de poços de produção, injeção, estações de tratamento de óleo, unidades de armazenamento
e de compressão de gás, todos dispersos territorialmente, bem como a atuação de equipes de
suprimentos e intervenção. Esta última pode ainda ter a participação de diferentes empresas na
prestação de serviços numa grande cadeia de suprimentos.

A complexidade inerente a este sistema precisa ser bem gerenciada já que os investimen-
tos no desenvolvimento de um campo de petróleo para o aumento ou manutenção da produção
são crescentes. O custo com os projetos sempre aumenta, enquanto a receita obtida com a
recuperação de óleo adicional diminui à medida que a idade do campo avança. Em campos de
petróleo considerados maduros, quando o campo atinge o seu limite econômico após esforços
de recuperação primários e secundários (BABADAGLI, 2007), isso é bastante crítico já que
pressupõem-se que o ponto de inviabilidade econômica da operação se aproxima.

Para a indústria, inclusive a de petróleo, é de extrema relevância a monitoração do seu
negócio. A questão que se apresenta é como analisar corretamente a rentabilidade da operação,
com rapidez e agilidade na tomada de decisão, usufruindo dos conhecimentos já existentes e
dos profissionais especialistas e experientes que são cada vez mais escassos. O desenvolvimento
de uma sistemática de análise da rentabilidade do negócio e a aplicação desta em campos de
petróleo permite, além do diagnóstico, o rastreamento dos pontos de baixa produtividade do
sistema. É necessário aos gestores do campo de petróleo a tomada de decisão de forma integrada,
envolvendo várias competências no campo, e não isolada, considerando apenas um ou poucos
fatores e competências.

Desse modo, o modelo multiagente para gerenciamento do campo de petróleo abrange
os sistemas de produção (poços, estações de coleta e tratamento, unidade de injeção, unidade de
movimentação, unidade de armazenamento e unidade de compressão), suprimentos (fornecedores
internos e externos), de manutenção (prestadores de serviço internos e externos), bem como
as relações que ocorrem entre estes e incluem variáveis técnicas e econômicas, a exemplo dos
custos associados as operações de produção.
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1.3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

O objetivo geral da tese é apresentar uma proposta para a gestão integrada que per-
mita a análise, o diagnóstico das condições operacionais do sistema de produção e a renta-
bilidade do negócio, num sistema flexível que forneça a base para a evolução dos processos
e o aprendizado.

Parte-se da hipótese de que os Sistemas Multiagentes oferecem as funcionalidades e
recursos adequados para essa finalidade dentro de 3 perspectivas principais: (1) o monitoramento
dos processos de produção, (2) a gestão das intervenções, e (3) a gestão da cadeia de suprimentos.

Para tanto, a proposta inclui como objetivos específicos:

• A estruturação de um modelo multiagente (arquitetura e regras) e a construção dos
diagramas para a sua correta representação;

• A elaboração da ontologia para o campo de petróleo, que dará o suporte com a base de
conhecimento para o agente;

• A realização de um estudo de caso com uma indústria de petróleo, mais especifica-
mente com uma empresa de petróleo situada na região do recôncavo baiano;

• O desenvolvimento de um protótipo com base no estudo de caso realizado para validar
os conceitos decorrentes da tese dentro das 3 perspectivas propostas.

Mais uma vez, ressalta-se que o sistema, com uma visão mais abrangente do campo de
petróleo, possibilita uma melhor análise de rentabilidade, não se restringindo às análises indivi-
duais das partes que o compõem. Também possibilita a visualização de pontos de ineficiência na
cadeia e o melhor direcionamento de recursos para saná-los.

A utilização da abordagem multiagente, associada a técnicas de inteligência artificial no
modelo proposto, permite aos agentes, participantes na cadeia de suprimento ou elementos do
sistema de produção no campo, atuarem com independência e autonomia na análise dos seus
problemas operacionais e na interação com os demais agentes para buscar uma melhor condição
de operação e de rentabilidade.

Permite também, com desenvolvimentos futuros, a evolução do sistema para uma condi-
ção de plantas desabitadas. Nesse caso, os operadores especialistas e demais gestores do campo
diminuem a sua presença física na gestão e monitoramentos dos ativos, apenas realizam o moni-
toramento remoto do resultado proveniente da ação dos agentes. Além disso, há uma mudança
de uma condição onde se monitora variáveis isoladas para o monitoramento de um conjuntos de
variáveis já traduzidas em uma indicação de ação a partir da inteligência dos agentes.
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1.4 METODOLOGIA

Nas pesquisas acadêmicas, a metodologia ou método científico é de fundamental impor-
tância para que resultados consistentes e defensáveis sejam alcançados. Sem o uso de metodologia
adequada os resultados das investigações seriam de difícil aceitação. O método científico é,
simplesmente, a forma encontrada pela sociedade para legitimar um conhecimento adquirido
empiricamente. Ou seja, qualquer pesquisador que repita a investigação nas mesmas circunstân-
cias, obterá o mesmo resultado, desde que os mesmos cuidados sejam tomados (CAMPOMAR,
1991). Pode-se dizer que o método científico de pesquisa é um conjunto de passos específica
e claramente determinados para a obtenção de um conhecimento, passos estes aceitos pelas
pessoas que estudaram e militaram na área em que foi realizada a pesquisa. A Figura 1 sintetiza
os principais passos que caracterizam o método científico e destaca os elementos que embasaram
essa pesquisa.

Figura 1 – A metodologia da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora

Para a investigação sobre os processos de gestão das operações na indústria de petróleo
foi utilizada a pesquisa de natureza aplicada, que busca gerar conhecimentos para a aplicação
prática dirigidos à solução de um problema específico (GIL, 1991). Segundo Marconi e Lakatos
(2006), a pesquisa aplicada trabalha com informações recentes e que podem ser utilizadas por
outros pesquisadores.

A pesquisa aplicada pode ter duas abordagens: a abordagem qualitativa, quando a
relação entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em
números; e a quantitativa, que considera que tudo pode ser quantificável, o que significa
traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las (SILVA; MENEZES,
2005).
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As abordagens qualitativa e quantitativa foram utilizadas no trabalho. A primeira, para a
definição e validação de conceitos dentro da perspectiva da empresa pesquisa e a segunda, para a
coleta de dados que serviram de base para a construção de um protótipo de software.

Quanto aos seus objetivos, esta é uma pesquisa exploratória que, segundo GIL (1991),
proporciona maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito. E para isso,
a pesquisa envolveu o levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado e a análise de exemplos que estimulam a
compreensão do pesquisador. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, trata-se de uma
pesquisa documental, experimental e com um estudo de caso associado.

A pesquisa documental foi elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento
analítico, basicamente os relatórios e informações fornecidas pela empresa pesquisada. Essa
pesquisa também incluiu a análise da literatura, a partir de material já publicado, constituído
principalmente de livros, artigos de periódicos e material disponibilizado na Internet, algo
fundamental para a elaboração do estado da arte.

A pesquisa experimental é quando se determina um objeto de estudo e selecionam-se as
variáveis que seriam capazes de influenciá-lo. Definem-se as formas de controle e de observação
dos efeitos que a variável produz no objeto. Essa etapa foi necessária para a definição dos dados
que reproduzem o processo de produção na empresa e fornecem a base para o desenvolvimento
do protótipo.

E por fim, a pesquisa tipo estudo de caso, quando envolve o estudo profundo e exaustivo
de um ou poucos objetos (GIL, 1991), foi necessária para o entendimento do contexto da indústria
de petróleo onde o modelo proposto foi testado.

A Figura 2 traz uma síntese dos aspectos considerados para a execução do estudo de
caso: a observação participativa da autora, as entrevistas por pauta, os fluxogramas para registro
das informações e o protótipo de software utilizado.

Figura 2 – Algumas ferramentas e aspectos considerados para a execução do estudo de caso

Fonte: Elaborado pela autora
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Observação participativa

O método de observação participante consiste num processo no qual a presença do
observador numa situação social é mantida para fins de investigação científica (MARTINS,
2000), e dentre as principais vantagens oferecidas estão: a facilidade de acesso sobre situações
habituais em que os membros se encontram envolvidos, a possibilidade de acesso a dados
considerados de domínio privado e a possibilidade de captar palavras de esclarecimento que
acompanham o comportamento dos observados (GIL, 1999). A pesquisadora beneficiou-se
dessas vantagens por ter atuado junto a empresa no desenvolvimento do projeto de pesquisa
durante 1 ano, porém, com um cuidado especial na tentativa de não influenciar respostas e
prejudicar o resultado pretendido.

Entrevista

O método da entrevista associada à observação participante foi utilizado para facilitar o
registro das informações e obter frases, citações, dos entrevistados que pudessem ser utilizados
para uma melhor compreensão do trabalho. Considerando que os tipos de entrevista diferem
quanto ao seu nível de estruturação, optou-se pela entrevista por pautas. Esta entrevista é semi-
estruturada e guiada por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando
ao longo de seu curso. A relação com cada um dos pontos explorados durante as entrevistas na
empresa pode ser consultada no Apêndice D.1.

Fluxogramas

Durante as entrevistas com representantes da empresa buscou-se mapear as principais
atividades e os relacionamentos entre as diferentes áreas da empresa. Esse mapeamento resultou
nos fluxogramas que podem ser consultados no Apêndice D.3:

• Monitoramento dos sistemas de produção pela equipe de Operações, quando é diagnosti-
cado um problema (Figura 70);

• Execução da programação de intervenções nos poços pela equipe de Sondas (Figura 71);
• Programação dos serviços pelo setor manutenção (Figura 72);
• Solicitação de materiais e equipamentos disponíveis em estoque (Figura 73);
• Processo de solicitação de compras (Figura 74).

Protótipo de software

Para exemplificar o modelo proposto e validar os conceitos decorrentes da tese, também
foi utilizado um protótipo de um sistema multiagente, na linguagem de programação JAVA
(GOSLING et al., 2005), utilizando os recursos JADE (BELLIFEMINE; POGGI; RIMASSA,
2007), para testar e melhor representar o modelo e a solução pretendida. O sistema, denominado
de SAID - Sistema de Agentes Inteligentes Distribuídos, representa uma evolução de uma 1a

versão apresentada por Oliveira, Tanajura e Lepikson (2013) e foi customizado para atender às
especificidades dos sistemas de produção existentes na empresa pesquisa.
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

A tese está dividida em 6 partes principais: a introdução, a fundamentação teórica que
também traz o estado da arte com as aplicações de sistemas multiagentes para o gerenciamento
de sistemas de produção, uma breve descrição da indústria de óleo e gás, o modelo multiagente
proposto, os resultados, que incluem o estudo de caso realizado com a indústria, e por fim as
considerações finais; conforme descrito abaixo.

A introdução apresentou o contexto da pesquisa com o cenário escolhido para a análise,
os objetivos gerais e específicos e a metodologia utilizada, visando apresentar a proposta e definir
os limites da pesquisa. Os demais capítulos foram organizados conforme descrito abaixo.

O capítulo 2, fundamentação teórica, traz uma análise sobre os conceitos relacionados
aos sistemas de produção e seus desafios, o tema sistemas distribuídos dentro da perspectiva
de apoio aos sistemas de produção, os sistemas multiagentes, apresentado na sequência em 3
sub-tópicos principais: definição de agentes, os tipos de agentes e arquitetura de agentes. Este
ainda traz o estado da arte na aplicação de sistemas multiagente para o gerenciamento de sistemas
de produção, apontando algumas oportunidades nessa direção.

O capítulo 3 apresenta o tema a indústria de óleo e gás, com uma breve introdução sobre
esta, apresentando o campo de petróleo on-shore (campo de petróleo terrestre) e suas instalações,
e o conceito de Campos de Petróleo Digitais, do inglês Digital Oil Fields, bastante relevante para
apoiar o desenvolvimento do modelo aqui proposto.

O capítulo 4, o modelo multiagente, traz o núcleo da tese e está organizados em 4
tópicos principais: definições gerais, modelagem do sistema, a construção do sistema multiagente
e o Protótipo SAID. A modelagem do sistema consiste na definição das principais variáveis
e relacionamentos considerados no estudo, definidos através dos mapeamentos e análise de
entradas e saídas dos processos investigados. A construção do sistema multiagente traz as etapas
sugeridas e implementadas pela autora que abrangem a decomposição de tarefas, ontologia, a
definição e descrição dos agentes. Por fim, é apresentado o protótipo SAID (Sistema de Agentes
Inteligentes Distribuídos), a ferramenta de software desenvolvida para testar a solução proposta.

O capítulo 5 traz os resultados principais dentro de 3 diferentes perspectivas: o mo-
nitoramento da produção, a gestão das intervenções e a gestão da cadeia de suprimentos; e
para isso apresenta o estudo de caso realizado na empresa com a contextualização do cenário
utilizado. As 3 perspectivas apresentadas nesse capítulo respondem às 3 hipóteses que guiam
o desenvolvimento do trabalho onde a abordagem multiagente ofereceria as funcionalidades e
recursos adequados para cada um dos aspectos investigados.

E por fim, o capítulo 6 traz as considerações finais, os projetos e as publicações reali-
zadas que são parte dos requisitos para a conclusão do programa de doutorado e lista algumas
possibilidade de trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esse capítulo apresenta uma contextualização extendida do problema, com avaliação
de fundamentos e trabalhos recentes em cada um dos tópicos abordados, mas com o objetivo
principal de analisar alguns conceitos básicos, necessários a compreensão da proposta da tese
(Figura 3).

Figura 3 – Arcabouço teórico utilizado para embasar a tese

Fonte: Elaborado pela autora

Como o trabalho trata de uma proposta para o gerenciamento integrado da produção, são
apresentados conceitos básicos sobre sistemas de produção e uma discussão sobre as pressões
para a flexibilização e agilidade nos processos. Também são apresentados alguns conceitos
relacionados a logística e a cadeia de suprimentos, que expandem os limites da produção
e oferecem uma perspectiva ampliada para o monitoramento dos processos de produção. O
conceito de gerenciamento de ativos complementa essa análise trazendo a perspectiva econômica
e de maximização de resultados no desempenho dos sistemas de produção.



28

O aspecto de distribuição dos sistemas é discutido no tópico seguinte e aqui faz-se
algumas considerações, já que existem perspectivas diferentes para o conceito de sistemas
distribuídos. Serão discutidas duas abordagens: a visão da engenharia, que trata os sistemas
distribuídos como uma alternativa aos sistemas de controle centralizados e hierarquizados,
tradicionalmente utilizados nas indústrias para a automação e controle de processos, e a visão da
computação, que define os sistemas distribuídos como componentes de hardware ou software,
localizados em computadores interligados em rede, que se comunicam e coordenam suas ações
enviando mensagens entre si. Nesta última se inserem os sistemas multiagentes, paradigma da
computação que é detalhado adiante com os conceitos principais, tipos de agente e arquitetura.

Uma vez apresentados os conceitos básicos que auxiliam a compreensão da tese, na
sequência serão apresentados alguns trabalhos onde a abordagem multiagentes, aplicada ao
gerenciamento da produção e à cadeia de suprimentos, oferece novas oportunidades para
sistemas mais flexíveis, ágeis, autônomos e inteligentes. Essas mesmas oportunidades serão
exploradas no capítulo seguinte, focado na indústria de óleo e gás, juntamente com alguns
conceitos básicos, que auxiliarão no estudo de caso sobre o gerenciamento da produção num
campo de petróleo terrestre utilizando a abordagem multiagente.

2.1 SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Um sistema pode ser aqui entendido como um conjunto de elementos interconectado de
modo a formar um todo organizado. Um conjunto de partes unidas entre si onde as relações entre
as partes e o comportamento do todo é o foco de atenção (RAMAGE; SHIPP, 2009). Nos sistemas
de produção, esses elementos representam máquinas, pessoas, informações, equipamentos, e as
relações entre eles. Como todo sistema tem um objetivo geral a ser atingido, a integração dos
seus elementos em prol desse objetivo é o que irá garantir o seu bom funcionamento.

A compreensão dos tipos de processo em operações de manufatura se apoia no entendi-
mento sobre a integração entre os elementos que compõem os sistemas de produção, e também
sobre a definição de metas locais e globais para o sistema. Por exemplo, pode-se compreender as
dependências entre os estágios numa linha de produção em massa, a liberdade para a customi-
zação dos produtos numa produção por projeto e o compartilhamento de recursos de produção
numa organização do tipo oficina.

São várias abordagens existentes para a organização dos sistemas de produção (MO-
REIRA, 1998). As abordagens mais tradicionais focam no fluxo do produto (Bens ou Serviços)
e em como os elementos de produção são organizados para atendê-lo. As abordagens mais mo-
dernas valorizam a importância da flexibilidade na organização dos processos, beneficiando-se
dos avanços das novas tecnologias para atender demandas cada vez mais individualizadas (NOF,
2013).
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2.1.1 Os processos de produção

Tradicionalmente, os sistemas de produção são definidos em função do fluxo do produto
e são agrupados em três grandes categorias (MOREIRA, 1998):

• Sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha, onde estão alocados a produção
contínua propriamente dita que tende a um alto grau de automatização e produtos altamente
padronizados, e a produção em massa com linhas de montagem em larga escala de poucos
produtos com grau de diferenciação relativamente pequeno.

• Sistemas de produção intermitente, onde se encaixa a produção por lotes e a por enco-
menda, onde o cliente pode apresentar seu próprio projeto do produto com as especificações
a serem seguidas na fabricação.

• Sistemas de produção de grandes projetos sem repetição: produto único, não há rigo-
rosamente um fluxo do produto, existe uma sequência predeterminada de atividades que
deve ser seguida, com pouca ou nenhuma repetitividade.

Existe ainda, segundo os autores, a perspectiva de atendimento ao consumidor que coloca
os sistemas de produção em duas classes:

• Sistemas orientados para estoque - onde o produto é fabricado e estocado antes da
demanda efetiva do consumidor, este oferece atendimento rápido e a baixo custo (MTS –
Make To Stock – Produção para Estoque);

• Sistemas orientados para a encomenda - as operações são ligadas a um cliente em parti-
cular, discutindo-se preço e prazo de entrega e uma maior flexibilidade para o consumidor, e
podem ser iniciadas em diferentes etapas como montagem, produção ou projeto/engenharia
(ATO – Assemble To Order – Montagem sob Encomenda; MTO – Make To Order – Produ-
ção sob Encomenda; ETO – Enginnering To Order – Engenharia sob Encomenda).

Slack, Chambers e Johnston (2013) sugerem uma classificação dos processos de produção
segundo os critérios de volume e variedade, numa relação que é inversamente proporcional. Neste
caso, processos com grandes volumes de produção estariam associados a uma baixa variedade, e
processos com baixo volume de produção, a uma alta variedade.

Essa lógica posiciona as operações de acordo com suas características de volume-
variedade, e classifica os tipos de processo por ordem de volume crescente e variedade de-
crescente como: processos por projeto, processos de oficina ou jobbing, processos por lote ou
batelada, processos de produção em massa e processos contínuos (Figura 4).
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Figura 4 – Tipos de processos em operações de manufatura.

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Slack, Chambers e Johnston (2013)

Desse modo, segundo Slack, Chambers e Johnston (2013):

• Os processos por projeto ficam caracterizados pelo baixo volumes de produção e a
alta variedade, que resultam em produtos únicos e personalizados, com longo tempo de
fabricação e recursos exclusivos;

• Os processos do tipo oficina ou jobbing , também com características de alta variedade
e volumes baixos, diferem dos anteriores por utilizar um compartilhamento os recursos
produtivos (máquinas, dispositivos, ferramentas e pessoas);

• Os processos em lotes ou bateladas operam com menor variedade do que os de jobbing

e produzem os mesmos itens mais de uma vez, geralmente em lotes com quantidades
predefinidas, em operações que se repetem enquanto o lote está sendo produzido;

• A produção em massa tem características de alto volume e variedade relativamente
estreita. Nesse tipo de processo as atividades das operações são repetitivas e bastante
previsíveis;

• Os processos contínuos geram produtos inseparáveis, em um fluxo ininterrupto. Produzem
volumes maiores e variedade menor do que os processos de produção em massa, exigindo
normalmente tecnologias inflexíveis e bastante investimento de capital.

O que se observa atualmente é uma tendência ao rompimento dessa lógica de se pensar os
processos de produção. O que se busca atingir é uma produção com alto volume e alta variedade.
O alto volume para beneficiar-se de uma economia de escala e conseguir um menor custo de
produção podendo ser competitivo globalmente, e alta variedade para atender as necessidades dos
clientes que, em muitos setores, anseiam por diferenciação a níveis unitários. A alta variedade
nos processos assumirá diferentes formatos a depender do negócio ou indústria, mas sempre
estará centrada na agilidade ou flexibilidade em responder às necessidades dos clientes.
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Para Váncza et al. (2011), as empresas já perceberam que a forma de sobreviver e res-
ponder a essas necessidades dos clientes é reagir rápido às mudanças e para isso elas precisam
ter processos flexíveis. Empresas que possuem seus processos altamente automatizados e tecno-
logia no processamento de informação avançadas, podem falhar se não tiverem responsiveness,
conceito apresentado pelos autores que representa a capacidade do sistema de reagir a mudanças
externas através da transformação adequada do comportamento ou da estrutura.

De acordo com Koren (2010), o próximo paradigma da manufatura aponta na direção dos
produtos personalizados, com os clientes participando do processo de criação desde a concepção
da idéia. Com as facilidades proporcionadas pela internet, a personalização tem sido cada vez
mais adotada para produtos de consumo. Diferente da customização, que visa atender exigências
explícitas de segmentos de mercado definidos, a personalização visa, de forma eficaz e eficiente,
a satisfação das necessidades individuais com base em requisitos implícitos e expressão de
auto-identidade (TSENG; JIAO; WANG, 2010).

Ueda et al. (2009) ainda ressalta que os clientes compram produtos para resolverem
seus problemas e atingirem suas metas, ao invés de apenas adquirir produtos. Desse modo, as
empresas devem pensar não apenas em produto, mas numa combinação de produto e serviço de
modo a atender desejos específicos e individuais do cliente, fidelizando-o através da agregação
de valor proporcionada pelo serviço.

O desafio está na organização da manufatura de modo que esta consiga visualizar as
necessidades do cliente, traduzir essas necessidades em requisitos de processo, incorporá-los
ao chão de fábrica e atender a customização ou personificação desejada. Considerando que as
necessidades e desejos do cliente são mutantes, todo o processo de produção precisa se organizar
rapidamente sempre que mudanças ocorrem, além disso é necessário antecipar tendências e saber
aproveitar as vantagens oferecidas pelo uso da tecnologia.

Temas como a manufatura holônica (VALCKENAERS; Van Brussel, 2005), manufatura
ágil (JIN-HAI; ANDERSON; HARRISON, 2003), manufatura flexível ou reconfigurável (EL-
MARAGHY, 2006) trazem novas possibilidades para organização dos recursos produtivos no
chão de fábrica e relacionamento com fornecedores e clientes, de modo que as empresas se
beneficiem das vantagens da flexibilidade com baixo custo.

Nesse cenário, é muito difícil de imaginar que processos de produção em massa, consi-
derados de alto volume, precisem necessariamente estar associados a baixa variedade ou serem
pouco flexíveis. Muitas tecnologias também já apoiam e apontam nessa direção a exemplo dos
sistemas cyber-físicos, a integração do computador com sistemas físicos, onde computadores
embarcados e redes de conexão monitoram e controlam os processos físicos, numa malha onde
os processos físicos afetam os computadores e vice-versa; e a internet das coisas, que permite a
integração, interação e cooperação entre diferentes dispositivos no chão de fábrica para alcançar
metas únicas (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2015).
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Criado na Alemanha em 2012, o projeto Indústria 4.0 abrange esses conceitos e tem como
foco pesquisas sobre o que se convencionou chamar de fábricas inteligentes. Nelas, linhas de
montagem e produtos “conversam” ao longo do processo de fabricação. Unidades em diferentes
lugares também trocam informações de forma instantânea sobre os processos de compras e
estoques.

Numa fábrica inteligente, trabalhadores, máquinas, produtos e matérias-primas
se comunicam de forma tão natural quanto pessoas numa rede social (HER-
MANN; PENTEK; OTTO, 2015).

Para Henning Kagermann, diretor da Academia Alemã de Ciência e Engenharia, uma
das entidades que lideram o projeto Indústria 4.0, a estimativa é que, em 20 anos, boa parte da
indústria alemã tenha adotado esse padrão de produção(HERMANN; PENTEK; OTTO, 2015).

Fora da Alemanha existem outras perspectivas globais que caminham na mesma direção.
Por exemplo, o conceito de Internet Industrial, em inglês Industrial Internet, propõe a integração
de dispositivos e máquinas físicas complexas com sensores e software em rede, com a finalidade
de prever, controlar e planejar melhores resultados de negócio. Segundo Evans e Annunziata
(2012), que lidera a diretoria de Global Strategy and Analytics da GE (General Electric Co),
a internet industrial surge como uma 3a onda que integra, dentro da perspectiva industrial, os
benefícios proporcionados pela revolução da internet - poder computacional e a ascensão das
redes de informação distribuídas - com as necessidades trazidas pela indústria de conexão de
redes físicas e de pessoas, análises de dados, instrumentação de máquinas industrias, vizualização
de dados, dentre outras (Figura 5).

Figura 5 – O surgimento da internet industrial e a rede de integração de dados

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Evans e Annunziata (2012)
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Ainda idéias similares podem ser encontradas sob os termos Indústria Integrada, em
inglês Integrated Industry (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2015) e Indústria Inteligente ou
Manufatura Inteligente, em inglês Smart Industry or Smart Manufacturing (DAVIS et al., 2012).
Todos trazem exemplos de aplicações voltadas, principalmente, para as indústrias de manufatura
contribuindo para um aumento da flexibilidade dos processos através das novas tecnologias.

Para os processos de produção contínua, especialmente o caso de commodities como
o petróleo, a flexibilidade não se apresenta na mudança da sequência de máquinas, operações
unitárias, ou no tipo de produto produzido, ela está na programação de produção, na alocação
dos recursos, monitoramento e controle dos processos e na agilidade para tomada de decisão
nos diferentes cenários possíveis. É importante ser proativo, ao invés de reativo, para antecipar
situações antes que elas se tornem críticas, e para isso, é necessária a integração entre as diferentes
competências, fornecedores e a organização, com a combinação de dados, redesenho de processos
e ambientes colaborativos de modo a se alcançar decisões melhores e mais eficientes.

2.1.2 A logística e a cadeia de suprimentos

A logística e a cadeia de suprimentos são aspectos importantes a serem considerados
para uma gestão integrada dos sistemas de produção. Não se pode pensar melhorias na produção
sem se considerar os aspectos logísticos e de suprimentos dos recursos necessários aos processos
de transformação que ocorrem na produção.

A cadeia de suprimentos, em inglês Supply Chain Management (SCM), abrange o
planejamento e gerenciamento de todas as atividades envolvidas no fornecimento, aquisição e
processamento de produtos, e todas as atividades do gerenciamento logístico num conjunto de
empresas que vai desde de o fornecedor da matéria-prima, passando pelas etapas de fabricação
e distribuição, até chegar no consumidor final (Figura 6). Inclui também a coordenação e
colaboração entre cada um dos parceiros na cadeia: fornecedores, intermediários, operadores
logísticos e clientes.

Figura 6 – A cadeia de suprimentos

Fonte: Elaborado pela autora

A logística por sua vez é a parte do SCM que planeja, opera e controla os fluxos (direto e
reverso), armazenagem de bens, serviços e informações, do ponto de origem ao ponto de destino;
com eficiência e eficácia, e satisfazendo as necessidades e preferências dos clientes.
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O conceito de logística integrada criado para integrar operações logísticas no âmbito
interno da empresa estimulou o surgimento do conceito de SCM (OLIVEIRA; LEITE, 2010).
Para os autores, a origem do SCM partiu da observação de que os processos de negócios entre os
participantes da cadeia de suprimentos necessitavam de integração. Essa integração foi buscada
visando melhorar o fluxo de produtos e materiais, da extração da matéria-prima, passando pela
entrega do produto final ao cliente e acabando no fluxo de retorno de materiais e produtos
retornáveis.

Sendo vista como competência que vincula a empresa a seus clientes e fornecedores, o
conceito SCM tem sido empregado para melhorar a eficiência na gestão da cadeia de suprimentos
e aumentar o nível de serviço demandado por todos os atores do arranjo, incluindo fornecedores,
consumidores, atacadistas, varejistas, operadores logísticos, clientes finais, plantas industriais,
entre outros.

Segundo Novaes (2004), a cadeia de suprimentos é formada por uma sequência de
cadeias de valor, cada uma correspondendo a cada uma das empresas que formam o sistema.

O incremento na eficiência de uma cadeia de suprimentos passa necessariamente pela
análise do valor gerado entre os elos do arranjo. Nesse sentido, avaliar as cadeias de valor dos
membros tem sido uma alternativa ainda pouco usada na gestão da cadeia de suprimentos. No
entanto, pode tornar-se uma ferramenta valiosa para verificar se as competências centrais dos
integrantes do arranjo estão alinhadas para gerar valor aos diversos interessados (OLIVEIRA;
LEITE, 2010).

De acordo com Koh e Nam (2005), uma cadeia de valor é uma série de atividades pelas
quais se promove o valor, com ênfase no planejamento e coordenação dos negócios para se
obter o melhor desempenho. Portanto, o projeto e a gestão de uma cadeia de suprimentos devem
considerar a integração das cadeias de valor no âmbito dos elos do arranjo.

Scott e Westbrook (1991) e New e Payne (1995) descrevem o gerenciamento da cadeia
de suprimento como a cadeia ligando cada elemento do processo de fabricação e fornecimento
de matérias-primas até o usuário final, englobando várias fronteiras organizacionais. De acordo
com essa definição ampla e ainda atual, a gestão da cadeia de suprimentos engloba a cadeia de
valor, a destinação de materiais e a gestão dos suprimentos, desde a extração de matérias-primas
até o fim de sua vida útil.

De acordo com Sinha et al. (2011), a indústria do petróleo é normalmente dividida
entre os segmentos up-stream e down-stream. Exploração, produção e transporte de petróleo
bruto e de gás, constituem as atividades up-stream. As atividades a down-stream lidam com o
processamento de petróleo bruto em refinarias e as atividades de distribuição e comercialização
dos derivados de petróleo obtidos. A exploração de petróleo é o mais alto nível nesta cadeia de
abastecimento, este pode ser produzido ou fornecido a partir de fontes internacionais (Figura 7).
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Figura 7 – Cadeia produtiva do petróleo

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Sinha et al. (2011)

Analisando com mais detalhe o segmento up-stream, mais especificamente o campo
de petróleo, o conceito de cadeia de suprimentos e de geração de valor é aderente com as
etapas que ocorrem ao longo de cada operação. Há uma agregação de valor ao longo da cadeia,
desde a retirada do óleo e do gás do reservatório até a disponibilização deste, em condições de
processamento, para a refinaria de petróleo (processamento de petróleo).

Apesar de o campo de petróleo ser normalmente administrado por uma única organização,
existem empresas externas atuantes como prestadores de serviços e fornecedores de material que
caracterizam a existência de uma complexa e extensa rede de fornecedores.

De acordo com Lau, Pang e Wong (2002), parceiros numa cadeia de suprimentos buscam
garantir a qualidade do produto e a efetividade da cadeia em si, através da criação de uma
situação ganha-ganha. Estes citam alguns passos para o desenvolvimento de um parceiro efetivo:

1. Selecionar o grupo de fornecedores baseados em reputação industrial e históricos de preço
e qualidade;

2. Escolher fornecedores cujas estratégias SC (Supply Chain ou, em português, cadeia de
suprimentos) sejam alinhadas com as estratégias da empresa;

3. Formar parceiros no SC através da negociação e compromisso entre as partes;
4. Criar canais para garantir que o conhecimento e as informações da produção sejam

compartilhadas entre as partes em tempo real e com tecnologia que permita a redução do
ciclo de vida da produção.

De acordo com os autores, o SCM deve garantir um sistema que disponibilize informa-
ções com o tempo e custo adequados para uma tomada de decisão e que beneficie a todos os
integrantes da cadeia. Essa tecnologia deve permitir o compartilhamento de informações e o
envolvimento dos fornecedores nos estágios iniciais de desenvolvimento do produto, bem como
no monitoramento dos custos.
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Além disso, um sistema de monitoramento deve para acompanhar e medir o desempenho
das alianças (parcerias e acordos estabelecidos entre as empresas), processo considerado mais
crítico segundo os autores.

Para Ono e Botter (2007) as decisões que envolvem a integração na cadeia de suprimentos
do petróleo envolvem uma série de subsistemas que interagem entre si nos processos de explora-
ção, transferência do petróleo para terminais, armazenagem e transferência para as refinarias.
Tais subsistemas devem ser estudados de modo a elucidar as principais características que regem
cada um dos processos, buscando identificar condições ideais e, principalmente, as interferências
que ocorrem dentro de cada um deles. A análise dos autores envolveu os principais subsistemas
do segmento upstream, cujo escopo abrange desde o subsistema de produção das plataformas até
o envio do petróleo para as refinarias, com destaque para o subsistema de transporte marítimo,
identificado como o maior gargalo no escoamento de petróleo produzido off-shore.

Liang (2011), entendendo que os problemas de integração na cadeia de suprimentos
muitas vezes possuem informações imprecisas, incompletas ou mesmo ausentes, propôs um
trabalho onde aplica conjuntos difusos (fuzzy) às decisões de planejamento de produção e
distribuição MDPD (Manufacturing Distribution Planning Decision) na cadeia de suprimentos.
A proposta dos autores sugere minimizar os custos totais de produção e distribuição a partir de um
estudo de caso numa indústria levando em consideração: inventários, subcontratações, pedidos
em espera, capacidade das máquinas, funcionários, demandas e espaços disponíveis em cada
destino. Os autores concluem a viabilidade da utilização de uma metodologia de programação
matemática fuzzy para solucionar problemas desse tipo.

A questão de como integrar as decisões de planejamento de produção e distribuição para
obter a eficiência global da cadeia de suprimentos já vem sendo discutida e atrai bastante o
interesse tanto das empresas quanto dos pesquisadores mais acadêmicos, segundo Liang (2011).

Na prática, de acordo com Liang (2011) nos problemas de integração em Supply Chain,
uma tomada de decisão em relação ao planejamento de produção e distribuição envolve atingir
os seguintes objetivos:

1. Definir níveis de produção global para cada categoria de produto, para cada origem
(fabricante) para atender às demandas flutuantes ou incertas para destinos diferentes
(distribuidores) ao longo do horizonte de planejamento intermediário;

2. Gerar estratégias adequadas à produção regular e de horas extras, subcontratação, inven-
tário, e os níveis de distribuição, determinando assim os recursos adequados para serem
utilizados.

Muitas técnicas e algoritmos foram criados para solucionar esse tipo de problema como
os trabalhos de Bilgen e Ozkarahan (2004), Erengüç, Simpson e Vakharia (1999), porém, de
acordo com Liang (2011), esses métodos convencionais geralmente analisam a estratégia de
produção global, estratégia de inventário e o fluxo de produção através da simplificação de um
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único período onde se busca minimizar o custo total ou maximizar os lucros, e em muitos casos
assumem que as metas e as entradas do modelo são determinísticas. O que é crítico neste caso,
segundo o autor, é o fato de existirem incertezas em torno dos problemas e dados imprecisos, o
que torna as técnicas convencionais de solução determinística inapropriadas. Neste caso, o autor
também sugere a lógica fuzzy como uma eficiente metodologia que considera o fato de muitas
decisões humanas serem baseadas em possibilidades ao invés de probabilidades.

De acordo com Ludwig et al. (2009), além da lógica fuzzy, técnicas como redes neurais
e algoritmos genéticos também são utilizadas na área de engenharia de petróleo e podem ser
usadas com sucesso na previsão dos números de produção. Motivo pelo qual, considera-se
nessa proposta a possibilidade de incorporação de diferentes técnicas de inteligência artificial, a
exemplo das técnicas citadas, para representar a inteligência dos agentes.

Por exemplo,Tupac, Vellasco e Pacheco (2002) utilizaram a aplicação de algoritmo
genético para o desenvolvimento de um campo de petróleo, que consiste na definição da melhor
localização dos poços de injeção e de produção no campo. Para os autores, a melhor configuração
é a que maximiza a produção e, consequentemente, o VPL (Valor Presente Líquido) da operação,
calculado com base no preço do petróleo e no perfil de produção obtido a partir de um simulador
de reservatório para cada configuração sugerida pelo algoritmo.

2.1.3 Gerenciamento de ativos

Gerenciamento de ativos, em inglês Asset Management, é um termo derivado da área
financeira, aplicado a carteiras de investimento - ações, títulos, dinheiro, opções e outros ins-
trumentos financeiros. Para o gerenciamento de ativos financeiros é fundamental o trade-off

entre risco e retorno. Os investidores definem o nível de risco aceitável e usam as técnicas de
gerenciamento de ativo para obter o maior retorno no limite do risco estabelecido, buscando
balancear desempenho, custo e risco (BROWN; HUMPHREY, 2005).

As técnicas de gerenciamento de ativos são baseado em três perspectivas principais
(Figura 8):

• a do acionista, onde se estabelece a estratégia corporativa com as metas do negócio;
• a dos gestores dos ativos, que planejam operações, investimentos e manutenção;
• e a dos gerentes, que orienta os provedores de serviços que atuarão nos ativos de manu-

tenção, monitoramento, inspeção e operações.

De acordo com Woodhouse (2007), o gerenciamento de ativos físicos (sua seleção,
manutenção, inspeção e renovação) desempenha um papel fundamental na determinação do
desempenho operacional e na lucratividade das indústrias. Um objetivo comum, segundo eles,
é o de minimizar o custo dos ativos, mas que podem estar associados a outros fatores críticos
como risco ou a continuidade do negócio a ser considerada na tomada de decisão.
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Figura 8 – As três funções básicas do gerenciamento de ativos

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Brown e Humphrey (2005)

No contexto industrial, Schneider et al. (2006) destacam alguns aspectos considerados
no gerenciamento de ativos:

• o alinhamento estratégico e operacional com valores e objetivos dos stakeholders;
• o equilíbrio entre confiabilidade, segurança e considerações financeiras;
• e os benefícios por desempenho baseados nos resultados econômicos e financeiros.

Por esta razão, as tarefas de gerenciamento de ativos fundamentais abrangem aspectos técnicos,
como o planejamento de uma rede de operações, questões mais econômicas como aspectos de
orçamentação, chegando ao planejamento estratégico (SCHNEIDER et al., 2006).

Para o alinhamento entre metas corporativas, desde os aspectos mais operacionais até
os mais estratégicos, é necessária uma cultura, processos de negócio e sistemas de informações
capazes de fornecer dados que dêem suporte a decisão (BROWN; HUMPHREY, 2005). Nesse
ponto, são sugeridos níveis do gerenciamento de ativos, com seus respectivos objetivos e visões
(Figura 9):

• O gerenciamento de portfólio de ativos - com foco na compra e venda de empresas
buscando a otimização do capital investido e planejamento da sustentabilidade;

• O gerenciamento do sistema de ativos - com foco na maximização de todo o ciclo de
vida e retorno sobre os investimentos numa empresa específica, buscando um performance
sustentável e otimização de custos e riscos;

• O gerenciamento de ativos em si - com foco na otimização do ciclo de vida das atividades,
mais ligado às atividades de manutenção e garantia da continuidade operacional do ativo.



39

Figura 9 – Os diferentes níveis em um sistema de gerenciamento de ativos

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Woodhouse (2007)

Segundo Woodhouse (2007), a visão hierarquizada supõem a possibilidade de gerenciar
os ativos em diferentes níveis, por exemplo, gerenciar o sistema de ativos buscando a maximi-
zação de todo o ciclo de vida, na perspectiva do gerenciamento de portfólio, ou simplesmente,
buscar o gerenciamento dos ativos na base da pirâmide otimizando o ciclo de vida das atividades
de manutenção.

Swartz e Vysniauskas (2013) ressaltam a importância dos softwares como um ativo e
sugerem que estes estejam incluídos na perspectiva de gerenciamento de ativos nas organizações,
no terceiro nível mostrado na Figura 9. Um gerenciamento bem feito pode proporcionar a redução
de custos com a reutilização de licenças de softwares existentes, previsões e planejamentos mais
assertivos, e a facilidade oferecida durante os processos de auditoria na empresa.

Independentemente do nível em que esta seja realizada, a atividade de gerenciamento de
ativos deve possuir uma colaboração interdisciplinar. Isso pode contribuir para que se alcance um
melhor resultado com escolhas de valor econômico sustentável, no projeto ou aquisição de novas
operações, e na manutenção ou renovação da infraestrutura física de equipamentos existentes.
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Segundo o IAM - Institute of Asset Management (IAM, 2008), uma estrutura robusta
de gerenciamento de ativos é suportada por três pilares de competência, conforme mostrado na
Figura 10:

1. Administração - foco na estratégia de negócio, planejamento organizacional, análise de
risco financeiro e gerenciamento de performance do ativo;

2. Engenharia - foco nos processos de planejamento de produção, operação do ativo, manu-
tenção e confiabilidade operacional, segurança e riscos técnicos associados;

3. Informação - foco das escolhas referentes a arquitetura e integração de sistema, gestão do
conhecimento e demais sistemas de comunicação e controle operacional.

Figura 10 – Os três principais pilares que suportam o gerenciamento de ativos.

Fonte: Elaborado pela autora baseada em IAM (2008)

Para IAM (2008), a dificuldade está em desenvolver, ou permitir a troca transversal, do
conhecimento entre os pilares. É comum observar nas organizações áreas específicas que tratam
da administração, engenharia e informação de forma isolada. Por exemplo, a gestão de estoques
sendo conduzida pela área financeira da empresa, que integra o pilar da administração, sem
considerar os aspectos dessa atividade que implicam no dia a dia operacional em processos que
compõem o pilar engenharia.
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Outro exemplo a ser citado são as diversas aquisições de softwares e sistemas de comu-
nicação que não traduzem as reais necessidades das empresas para o gerenciamento dos seus
ativos nas perspectivas de administração e engenharia.

Na área de petróleo e gás, o gerenciamento de ativos tem evoluído de uma simples
tomada de decisão de quando abandonar uma operação para avaliações integradas complexas
dos poços de petróleo, reservatórios e performance dos sistemas que incluem coleta e análise de
dados em tempo real (HINKLE, 2011). Mas essa não é uma tarefa fácil.

Segundo Al Meshabi et al. (2010), existe uma complexidade associada ao gerenciamento
de um ativo operacional na indústria de petróleo e gás. Para os autores a atividade é complexa
devido a vários fatores, dentre os quais destacam-se: a necessidade do controle físico ao mesmo
tempo que regras físicas e químicas de processo são respeitadas, as mudanças frequentes de
operação de acordo as necessidades econômicas, sociais e estratégicas, e que devem respeitar a
viabilidade técnica, confiabilidade dos equipamentos e critérios de integridade; e a segurança
do pessoal que trabalha no ativo e do ambiente natural e social em que o ativo está inserido. Os
autores ressaltam que a gestão do ativo operacional é o esforço conjunto de várias disciplinas
e hierarquias. Exige a coordenação de pessoas e de seus conhecimentos, de procedimentos
incorporados no trabalho e a coordenação de processos de negócio; esforço que só é bem
sucedido se for guiado por uma estratégia clara.

Cabrera et al. (2007) chamam a atenção para necessidade de se integrar informações entre
os demais profissionais atuantes no campo de petróleo para a tomada de decisões econômicas
mais sólidas. O trabalho desenvolvido pelos autores apresenta uma abordagem holística global
para o gerenciamento de ativos. Segundo estes, a indústria do petróleo e do gás tem feito grandes
progressos nas aplicações individuais das tecnologias inteligentes de campo de petróleo mas,
ainda carece de uma integração das partes individuais em uma solução completa, que transforma
os processos de trabalho para atingir saltos de eficiência no desenvolvimento de operações.

Tradicionalmente, segundo Cabrera et al. (2007), os esforços para aumentar a capacidade
final de recuperação de hidrocarbonetos têm resultado em competição e muitas vezes incompatí-
vel com planos e propostas das várias disciplinas da equipe de gestão de ativos. Cada disciplina
tem se concentrado em questões nas suas respectivas áreas, mas não houve capacidade para
compreender as ramificações para outras disciplinas ou o ativo como um todo.

A complexidade do problema é agravada ainda pelas restrições decorrentes da força de
trabalho atual para se aposentar funcionários seniores reduzindo profissionais experientes na
área de produção e exploração de petróleo. Uma equipe reduzida significa que menos pessoas
entendem a complexidade e as implicações das propostas concorrentes, e poucas pessoas estão
qualificadas para avaliá-las e fazer recomendações. Os autores ainda lembram que o objetivo
final de todos os membros da equipe de um conjunto de ativos deve ser decisões que beneficiam
todo o negócio, não apenas suas respectivas disciplinas ou domínios (CABRERA et al., 2007) .
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Yero e Outros (2010) corroboram Cabrera et al. (2007) no aspecto da dificuldade da
formação de um corpo técnico. A partir da experiência dos autores na área de Produção e
Exploração da empresa Shell, constatou-se na área técnica a dificuldade de transmissão de
conhecimento e ausência de métodos para compartilhamento de informações, o que torna
imperativo a implementação de sistemas que otimizem o tempo das pessoas, padronizem o
trabalho, capturem o conhecimento e automatizem atividades de supervisão.

No aspecto de desenvolvimento de sistemas para o gerenciamento integrado de ativos,
Soma, Bakshi e Prasanna (2007) ressaltam o desafio da integração entre diferentes sistemas
e dados nas empresas. Para estes, uma solução de IAM (Integrated Asset Management) deve
integrar sistemas, pessoas, dados; conectar múltiplas organizações e classes de usuários; dar
suporte aos engenheiros de produção para decisões em tempo real; e ter extensividade - poder
integrar novas aplicações de software, módulos de análises e fluxos de trabalho (que usam essas
aplicações e análises), características que podem ser assumidas por um sistema distribuído.

Al Meshabi et al. (2010), Cabrera et al. (2007) e Yero e Outros (2010) alertam para
as possibilidades, ainda existentes na industria de petróleo e gás, de se obter vantagens com a
gestão integrada de ativos. Seja pela falta de comunicação entre as diferentes áreas, seja pela falta
de integração entre os sistemas, seja pela carência de procedimentos e métodos padronizados,
ou mesmo pela ausência de profissionais capacitados, ainda existem oportunidades para novos
desenvolvimento.

Alguns trabalhos recentes mostram desenvolvimentos nessa direção, análises de bases
de dados integradas visando soluções globais (SOUSA et al., 2015), sistemas automatizados
para apoio a decisão em tempo real (FERREIRA et al., 2015) e modelagem do conhecimento do
especialista em plataformas colaborativas para antecipação de falhas e atendimento remoto, a
exemplo dos trabalhos de Santos et al. (2015) e Campos et al. (2015).

Campos et al. (2015) ressaltam a importância do monitoramento de processos, anteci-
pação de falhas e planejamento de intervenções para grandes componentes em plataforma de
petróleo off-shore. Para os autores, um centro para monitoramento remoto com uma equipe
multidisciplinar, capacitada e um ambiente colaborativo que interage com demais times especia-
lizados na empresa pode gerar maior segurança, confiabilidade e economias significativas no
custo de operação desses ativos.

Ursin-Holm et al. (2014) destacam a importância de ferramentas de otimização para
auxiliar a decisão no dia a dia operacional. Segundo os autores, durante a última década, o
número e a qualidade das ferramentas baseadas em computador para apoiar os engenheiros de
produção em sua decisão, aumentaram exponencialmente, e a contribuição de tais ferramentas
pode ser dividida em duas:
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1. O estado atual do sistema - oferecem informações valiosas sobre o estado atual do sistema
de produção, por exemplo, um software capaz de estimar as taxas de fluxo de cada poço
com precisão aceitável e em tempo real;

2. Melhorar o desempenho dos sistemas - além de conhecer o estado atual do sistema de
produção, ele age como uma plataforma para melhorias.

Porém, os autores ressaltam que apenas saber o estado atual não é suficiente. Também
precisa-se conhecer como, por exemplo, a mudança de uma válvula afeta os demais pontos do
sistema. Estes efeitos podem ser complexos e só depender de interpretação humana para definir
a melhor estratégia pode ser perigoso. Os autores sugerem que sistemas computacionais para
otimização que são capazes de auxiliar o engenheiro de produção nestas decisões são de alto
valor.

No contexto atual, onde a exigência do mercado na maximização da produção de petróleo
é cada vez maior, os desafios mencionados pelos autores, citados acima, na área de Exploração e
Produção precisam ser vencidos. Em um campo de petróleo, é comum surgirem questionamentos
quanto a viabilidade ou não de uma operação.

A ausência de sistemas integrados que apoiem a decisão, permitindo uma análise ampli-
ada de determinadas intervenções no campo, podem impactar significativamente a lucratividade
do ativo. A incorporação do conceito de gerenciamento de ativo em um campo de petróleo, com
a devida aplicação dos três pilares que o compõem - administração, engenharia e informação,
embarcados em ferramentas computacionais apropriadas dá ao gestor do campo a possibilidade
de tomadas de decisão mais racionais.

2.2 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

As soluções para o gerenciamento e monitoramento da produção passam pela análise
dos tipos de sistemas computacionais adequados para essa tarefa. Em última instância, o que se
deseja são soluções computacionais que sejam flexíveis, que integrem diferentes competências
e sistemas já existentes, com capacidade de customização e de fácil atualização, seguras e
confiáveis.

No contexto industrial, essas soluções passam pelos sistemas de gerenciamento, controle
e automação dos processos, aplicações estas que conectam diferentes dispositivos de chão de
fábrica entre si ou com um computador central, compartilham dados e geram informações. E é
nesse ponto que surge o debate entre as arquiteturas de controle utilizadas, que podem assumir o
conceito de centralizada ou distribuída na perspectiva da engenharia de controle e automação.
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2.2.1 A abordagem distribuída versus centralizada

Nas últimas décadas o mundo mudou para uma economia global, com os mercados
exigentes por produtos com alta qualidade a custos mais baixos, altamente personalizados e
com ciclos de vida cada vez mais curtos. Um cenário que impõem novas exigências às empresas
de manufatura em termos de qualidade, comprometimento, agilidade e flexibilidade, que são
cruciais para uma empresa permanecer no mercado.

Neste ambiente, onde se compete em escala mundial, as empresas acabam sendo forçadas
a reconsiderar a forma como estão organizadas para aumentar a sua competitividade. Por um
lado, as empresas tendem a se dividir em pequenas sub-empresas, cada uma com um negócio
específico, com foco na produção de algumas cadeias especializadas de produtos. Por outro
lado, as empresas tendem a compartilhar habilidades e conhecimentos, trabalhando em conjunto
para alcançar a produção global. Porém, os sistemas de controle de produção tradicionais não
são projetados para expor estas capacidades de resposta, flexibilidade e re-configurabilidade
necessárias para as empresas dentro desse cenário.

Os sistemas de controle de produção tradicionais são construídos sobre estruturas de
controle centralizadas e hierárquicas que simplificam a gestão da produção configurada para ser
em massa, mas com uma fraca resposta a alterações devido à rigidez e à centralização das suas
estruturas de controle. Tal organização hierárquica centralizada normalmente leva a situações em
que todo o sistema está sendo desligado por falhas individuais em um ponto da hierarquia do
sistema (LEITÃO, 2009).

A arquitetura centralizada é caracterizada por um único nó de decisão onde todas as
funções de planejamento e processamento de informação estão concentradas. Essa arquitetura
apresenta uma melhor otimização do controle mas traz importantes desvantagens em termos de
velocidade de resposta, tolerância a falhas e expansividades, especialmente em grandes sistemas
(LEITÃO, 2009).

A Figura 11 traz uma representação da abordagem de controle convencional (a), ou
o que se convém chamar centralizada , e a abordagem cooperativa (b), onde se observa uma
distribuição das funções de controle e decisão.

A abordagem tradicional de sistemas de controle de produção com base em estruturas de
controle centralizados ou hierárquicos, apresenta boas características em termos de produtividade,
essencialmente devido às suas capacidades de otimização intrínsecas. No entanto, respostas
dinâmicas e adaptativas à mudança são, atualmente, a chave para a competitividade, e as
abordagens tradicionais de controle de produção geralmente caem em grandes pacotes de
software monolíticos e centralizados que são desenvolvidos e adaptadas caso a caso, o que requer
um grande esforço e alto custo para implementar, manter ou re-configurar (LEITÃO, 2009).
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Figura 11 – Abordagem convencional e distribuída nos sistemas de controle da produção.

Fonte: Leitão (2009)

A arquitetura monolítica é a arquitetura de sistema operacional mais comum e antiga,
onde cada componente do sistema operacional está contido no núcleo do sistema. Ela é uma
aplicação formada por vários módulos que são compilados separadamente e depois conectados
entre si, onde a complexidade é proporcional ao tamanho do código. Organizada em camadas,
agrupa tarefas similares em cada camada, com níveis sobrepostos onde camadas inferiores
oferecem funções para camadas superiores e cada camada comunica-se exclusivamente com as
camadas acima e abaixo (DAGGER et al., 2007).

De acordo com Leitao e Colombo (2006), uma nova classe de sistemas de controle
de produção inteligentes e distribuídos devem cumprir a lacuna deixada pelas abordagens
centralizadas:

• Usando uma abordagem distribuída, um problema complexo pode ser dividido em vá-
rios pequenos problemas, cada um mapeado em um bloco de construção inteligente, ou
unidades de controle;

• Cada unidade de controle é autônoma, com os seus próprios objetivos, conhecimentos
e competências, e encapsulam funções inteligentes; no entanto, nenhum deles tem uma
visão global do sistema;

• As decisões de controle globais (por exemplo, o agendamento, monitoramento e diag-
nóstico) são determinadas por mais de uma unidade de controle, ou seja, as unidades de
controle precisam trabalhar juntas, interagindo de forma colaborativa para chegar a uma
decisão de produção;

• Algumas unidades de controle estão conectadas a dispositivos de automação físicas, tais
como robôs e máquinas CNC - Comando Numérico Computadorizado;
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• As unidades de controle devem apresentar várias características importantes, tais como
re-configurabilidade, robustez, conectividade, interoperabilidade, portabilidade, aprendiza-
gem e re-usabilidade.

Um sistema de controle de produção que satisfaz os requisitos acima opera de uma
maneira totalmente diferente quando comparada com os sistemas tradicionais de comando
centralizado. A alteração a partir da abordagem tradicional centralizada para uma nova abordagem
distribuída e inteligente é ilustrada na Figura 11(b).

Neste cenário, as empresas, para se manterem competitiva, devem melhorar a sua flexi-
bilidade e agilidade, mantendo a sua produtividade e qualidade, utilizando-se das tecnologias
disponíveis. Nestas circunstâncias, o desafio é desenvolver sistemas de controle que exibem
inteligência, robustez e adaptação às mudanças do ambiente, algo possível com a introdução de
sistemas multiagentes. Este traz as vantagens da modularidade, descentralização, autonomia,
escalabilidade e usabilidade (LEITÃO, 2009).

De acordo com Lepikson (1998), o tema manufatura distribuída traz um elenco de concei-
tos voltados para o gerenciamento e controle distribuído da manufatura que surgiu como tentativa
de diminuir a complexidade dos sistemas centralizados visando torná-los mais competitivos, e
um importante elemento habilitador da manufatura distribuída foi o desenvolvimento das tecno-
logias de informática, particularmente a evolução dos sistemas de processamento distribuídos e
das redes de computadores (TANENBAUM; VAN-STEEN, 2007), perspectivas tratadas pelos
cientistas da computação que serão abordadas na sequência.

2.2.2 As características principais dos sistemas computacionais distribuídos

O número de dispositivos móveis que estão sendo conectados aos sistemas de modo geral
é crescente. Isso se deve, entre outros fatores, pela expansão das soluções de redes e conexão,
barateamento dos microprocessadores e a tendência mundial no estabelecimento de comunicação
entre máquinas e entre máquinas e usuários, dentro do contexto da Internet of Things (IoT)
(IKRAM et al., 2015; ROUSE, 2014).

Sejam dispositivos móveis para o acompanhamento da produção ou o envio de informa-
ções de campo durante as etapas de inspeção dos processos, ou mesmo a comunicação entre
máquinas para balancear as linhas de produção e reconfigurar células de produção, diversas
possibilidades estão sendo propostas e testadas no contexto IoT. Nesse cenário, as indústrias
podem obter grandes vantagens através da adição de novas funcionalidades ou componentes
(VINOSKI, 2014).

De acordo Coulouris et al. (2013), a grande motivação para a construção de Sistemas Dis-
tribuídos (SD) está na busca por um melhor aproveitamento de recursos, além de escalabilidade,
flexibilidade e modularidade.
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Segundo Tanenbaum e Van-Steen (2007);

• Escalabilidade sugere que um sistema possa suportar um crescimento escalar do número
de usuários ou ainda do volume de dados processados;

• Flexibilidade consiste em produzir um sistema capaz de lidar com alterações em sua
estrutura, como a adição de novas funcionalidades ou componentes;

• Modularidade consiste em dividir um sistema em subpartes, permitindo, assim melhor
tratar problemas complexos.

Uma definição de SD mais abrangente é apresentada por Tanenbaum e Van-Steen (2007),
onde um sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que aparece para os
seus usuários como um único sistema coerente. Segundo os autores, esta definição tem vários
aspectos importantes. O primeiro aspecto é que um sistema distribuído consiste em componentes
que são autônomos. Um segundo aspecto é que os usuários pensam que estão lidando com um
único sistema, isto significa que de uma forma ou de outra os componentes autônomos precisam
interagir entre si e colaborar dando a idéia de unicidade para o usuário. O como estabelecer essa
colaboração está no cerne do desenvolvimento de sistemas distribuídos.

Outra definição, bastante aceita, é dada por Coulouris et al. (2013), onde um SD é
um sistema no qual os componentes de hardware ou software, localizados em computadores
interligados em rede, se comunicam e coordenam suas ações apenas enviando mensagens entre
si. Aqui o autor coloca a perspectiva de integração entre máquinas e demais dispositivos de chão
de fábrica como os softwares, coordenando suas ações através da troca de mensagem entre si o
que sugere a cooperação entre as diferentes partes do processo.

Segundo Tanenbaum e Van-Steen (2007), os sistemas distribuídos também deveriam ser
relativamente fáceis de expandir ou escalar, essa característica é uma consequência direta da
existência de computadores independentes. Outro aspecto é que o sistema será continuamente
disponível, embora algumas partes possam estar temporariamente fora de serviço. Usuários e
aplicativos não devem notar que as peças estão sendo substituídas ou consertadas, ou que as novas
peças são adicionados para atender mais usuários ou aplicativos. Por exemplo, adição de novas
funcionalidades ou capacidade de processamento ao sistema. Desse modo, para oferecer uma
visão de sistema único e apoiar os computadores e redes heterogêneas, os SD são frequentemente
organizado por meio de uma camada de software chamada middleware (Figura 12).

A camada middleware se estende por várias máquinas e oferece a cada aplicação a
mesma interface. Esta camada é logicamente colocada entre uma camada de alto nível composta
por usuários e aplicativos, e uma camada de baixo nível que consiste em sistemas operacionais e
instalações básicas de comunicação, como mostrado na Figura 12.

Tanenbaum e Van-Steen (2007) fazem uma distinção entre 3 tipos principais de sistemas
distribuídos: Sistemas computacionais distribuídos; Sistemas de informação distribuída; e os
Sistemas pervasivos distribuídos.
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Figura 12 – Um sistema distribuído organizado como middleware.

Fonte: Tanenbaum e Van-Steen (2007)

Sistemas computacionais distribuídos

Essa é uma importante classe de sistemas distribuídos utilizada para atividades de
computação de alto desempenho, e que é dividida em dois grandes grupos, computação em
cluster e computação em grid.

No cluster, o hardware consiste numa coleção de recursos computacionais ligado por
meio de uma rede local de alta velocidade. Além disso, cada nó executa o mesmo sistema
operacional. A computação em cluster é utilizada para programação paralela onde um único
programa é executado paralelamente em múltiplas máquinas.

A situação é bem diferente no caso da computação em grid. Este subgrupo é constituído
por sistemas distribuídos que muitas vezes são construídos como uma federação de sistemas
computacionais, onde cada sistema pode ser abrangido por um domínio administrativo diferente,
e pode ser muito diferente quando se trata de hardware, software e tecnologia de rede.

A computação em grid tem um alto grau de heterogeneidade, não há restrições acerca
do hardware, sistemas operacionais, redes, domínios, políticas de segurança, etc. Os recursos
de diferentes organizações são reunidos para permitir a colaboração de um grupo de pessoas
ou instituições. Tal colaboração é realizada sob a forma de uma organização virtual, onde as
pessoas que pertencem à mesma organização virtual tem direitos de acesso aos recursos que
são fornecidos para essa organização. Normalmente, os recursos consistem em servidores de
computação (incluindo supercomputadores, possivelmente implementados como computadores
de cluster), sistemas de armazenamento e bancos de dados.

Sistemas de informação distribuída

Considerando que o foco no tipo anterior foi em vários computadores, aqui o foco está
em vários programas (aplicativos) que trabalham em conjunto. Uma maneira de perceber isso é
ter os programas funcionando numa mesma base de dados a fim de trocar informações. É possível
monitorar o processamento das transações com múltiplas aplicações aos usuários utilizando
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o mesmo banco de dados sem problemas. Uma abordagem mais flexível e moderna integra
aplicações de forma independente a partir de suas bases de dados. Tanenbaum e Van-Steen
(2007) chamam essa integração de Enterprise Application Integration, e centram-se em permitir
que diferentes aplicações existentes troquem informações diretamente. O software que permite
isso é o middleware. Tais middlewares variam em quão intimamente as diferentes aplicações
necessitem saber sobre as outras, que vão desde simples envio de mensagens (Message Oriented

Middleware) até a possibilidade de acessar a funcionalidade de outros aplicativos diretamente
com procedimentos de chamadas remotas.

Sistemas pervasivos distribuídos.

Esta é uma caracterização utilizada em sistemas distribuídos com um menor nível de
controle administrativo que os demais, muitas vezes consiste em muitos pequenos dispositivos,
alimentados por bateria, conectados com uma rede sem fio. Devido à mobilidade de tais sistemas,
eles podem ligar-se e desligar-se de diferentes sistema (ou rede) com frequência, o que requer
desta classe a habilidade de manipular de forma flexível as mudanças no seu ambiente. Por
exemplo, quando um telefone celular entra em uma nova área e pode procurar automaticamente
novas redes sem fio e conectar-se a uma delas. Outros dispositivos que interagem em uma
rede doméstica também podem ser citados como exemplo (smartphones, ipads, smart tv, etc.),
onde não há nenhum controle central, e as unidades precisam interoperar com flexibilidade sem
configurações ou procedimentos complicados.

Clouds, Grids e Sistemas Distribuídos

Ainda dentro da perspectiva de sistemas distribuídos, Foster et al. (2008) traz o conceito
de Cloud Computing, um termo mais atual, que não é apresentado por Tanenbaum e Van-Steen
(2007), e que vale ser contextualizado dentro das classes apresentadas até aqui.

Foster et al. (2008) compara a Cloud Computing com o conceito de Computação em
Grid em diferentes ângulos, trazendo características essenciais de ambos. Para os autores,
Cloud Computing não é um conceito completamente novo, ele tem uma conexão intrincada
ao relativamente novo, mas treze anos estabelecido, paradigma de Grid Computing e outras
tecnologias relevantes como a Utility Computing, Cluster Computing e sistemas distribuídos em
geral.

Os autores argumentam que Cloud Computing de fato evoluiu a partir de Grid Computing,
e depende desta como sua espinha dorsal. A evolução tem sido o resultado de uma mudança de
foco de uma infra-estrutura que oferece armazenamento e recursos de computação (como é o
caso em Grids) para uma lógica baseada em oferecer recursos e serviços mais abstratos (como é
o caso em Cloud).

Quanto a Utility Computing, não é um novo paradigma de infra-estrutura de computação;
ao contrário, é um modelo de negócio em que os recursos de computação, tais como computação
e armazenamento, são empacotados como serviços e medidos de forma semelhante a um
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serviço público, tais como eletricidade e rede telefônica. Utility Computing é tipicamente
implementada usando outras infra-estruturas de computação como Grid, por exemplo, com
adicional de monitoramento dos serviços e contabilidade. A infra-estrutura de Cloud pode ser
utilizada internamente por uma empresa ou exposta ao público como uma Utility Computing

(FOSTER et al., 2008).

Kaur e Rai (2014) trazem uma análise comparativa mais atual entre Grid, Cluster e
Cloud Computing. Para os autores a grande diferença está no fato de que Cloud se concentra
na provisão de computação, armazenamento e serviços de dados para o usuário sem que este
tenha consciência sobre a partir de onde esses recursos estão sendo disponibilizados. Com o uso
em larga escala da internet em todo o globo, tudo pode ser entregue utilizando o conceito de
computação em nuvem (RAJKUMAR et al., 2009).

2.3 SISTEMAS MULTIAGENTES

Um sistema multiagente (SMA) é um sistemas distribuídos, compostos por múltiplos
agentes, que exibem um comportamento autônomo ao mesmo tempo que interagem com outros
agentes através de mecanismos de comunicação. Dentre os tipos de SD sugeridos no item anterior,
para os fins dessa pesquisa, ele assume o papel de um Sistema de Informação Distribuída, porém
associado a técnicas de inteligência artificial conferindo maior autonomia e inteligência aos
agentes no processo de comunicação, e que também podem se utilizar dos serviços de Cloud

Computing acessando funcionalidades disponíveis on-line sempre que necessário.

Pelas suas características, alguns autores chegam a posicionar os SMA como uma subárea
da Inteligência Artificial (IA), um braço da chamada Inteligência Artificial Distribuída (IAD),
a exemplo de Stone e Veloso (2000). Tradicionalmente, a IAD tem sido dividida em duas
sub-disciplinas: Distributed Problem Solving (DPS) que foca no aspecto de gerenciamento
das informações dos sistemas com muitos dispositivos trabalhando por uma meta comum; e
SMA que lida com o gerenciamento do comportamento de diversas entidades independentes, ou
agentes (AVOURIS; GASSER, 1992).

Os agentes são softwares que exibem duas características fundamentais:

1. Capacidade de agir de forma autônoma tomando decisões levando à satisfação dos seus
objetivos;

2. Capacidade de interagir com outros agentes utilizando protocolos de interação social
inspirados nos humanos e incluindo pelo menos algumas das seguintes funcionalidades:
coordenação, cooperação, competição e negociação.
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Esses modelos têm sido aplicados recentemente para resolver problemas de otimização
onde os componentes apresentam muitas inter-relações em um ambiente distribuído e heterogê-
neo, bastante aderente com o cenário atual de conectividade trazido pela IoT e o gerenciamento
distribuído demandado, por exemplo, pela manufatura holônica, como nos trabalhos de Leitão
(2009), Monostori, Váncza e Kumara (2006) e Monostori et al. (2015). Nestes, os sistemas multi-
agentes surgem como um modelo ideal para os processo de controle e automação na manufatura
oferendo a flexibilidade e dinamismo necessários aos dias atuais.

Nos processos contínuos os sistemas multiagentes oferecem a possibilidade para o
monitoramento autônomo do desempenho e antecipação de falhas em grandes máquinas, como a
proposta apresentada no trabalho de (METZGER; POLAKóW, 2011); e no gerenciamento da
cadeia de suprimentos, oferece a possibilidade de negociação e cooperação com foco no melhor
resultado para toda a cadeia (JIAO; YOU; KUMAR, 2006; KWON; IM; LEE, 2007; EULALIA;
ANTONIO, 2009).

2.3.1 Definição de agentes

De acordo com Wooldridge (2002) p.15, um agente é um sistema computacional que
está situado em algum ambiente e que é capaz de executar ações de maneira autônoma neste
ambiente com o propósito de atingir seus objetivos. Eles são vistos como aplicações que podem
operar com robustez, em ambientes que se modificam rapidamente e que necessitam de respostas
precisas e rápidas a eventos que podem ser inesperados.

Os agentes conseguem reagir rapidamente e possuem características que os permitem
atuar em situações não programadas, além de possuir capacidade para interagir com outros, sejam
humanos ou agentes. O comportamento flexível e racional é alcançado através de processos-
chave, resolução de problemas, planejamento, tomada de decisão e aprendizado (WEISS, 2000).

2.3.2 Os tipos de agente

Existem algumas características esperadas de um agente inteligente, como: reatividade,
capacidade de perceber o ambiente e responder em um espaço de tempo a mudanças que nele
ocorrem satisfazendo os objetivos do projeto; proatividade, capacidade em tomar iniciativa para
satisfazer seus objetivos de projeto; habilidade social, capacidade de interagir com outros agentes
(e possivelmente humanos) de modo a satisfazer seus objetivos de projeto (WOOLDRIDGE,
2002). A partir dessas características, traduzidas em funcionalidades, os agentes podem ser
definidos em três tipos principais: agentes reativos, agentes cognitivos e agentes híbridos.

1. Os agentes reativos têm seu comportamento basicamente ligado às suas relações com o
ambiente em que atuam. Estes tomam decisões com base nas informações do presente
(WOOLDRIDGE, 2002).
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2. Os agentes cognitivos têm o controle e conhecimento sobre as ações que já executaram no
passado e buscam cumprir seus objetivos a partir de um plano de ação elaborado através
do seu raciocínio (ARAÚJO, 2011).

3. O agente híbrido apresenta uma arquitetura em camadas que combina os componentes dos
dois tipos de agentes já citados formando camadas reativas e cognitivas (WOOLDRIDGE,
2002).

Russel e Norvig (2009) fazem uma outra classificação, onde consideram quatro tipos
principais: agentes reflex simples, agente reflex baseado em modelo, agentes baseados em metas
ou objetivos, e os agentes baseados em utilidades. Nessa classificação os agentes se diferenciam
entre si pela forma como cada um deles reagem no ambiente e o tipo de informação que motiva
essa ação.

1. Os agentes reflex simples, similar aos agentes reativos, executam suas tarefas baseado em
sua percepção atual, ignorando as percepções do passado.Para os autores, um agente reflex
simples apenas trabalhará se a decisão correta pode ser tomada com base na percepção
atual, isto é, apenas se o ambiente é totalmente observável.

2. Os agentes reflex baseado em modelo são agentes reflex simples que levam em conside-
ração algumas informações que dizem respeito ao passado. Para que um agente desse tipo
seja implementado, é preciso elaborar um modelo do mundo em que ele atua. Primeiro,
com algumas informações sobre como o mundo evolui independentemente do agente, e
segundo, com algumas informações sobre como as próprias ações dos agentes afetam o
mundo. Para que um agente possa agir de forma racional, ele deve levar em consideração
o passado e o futuro quando for escolher uma ação. O passado se refere ao que o agente
percebeu e quais ações ele tomou até determinado momento t, e o futuro referencia o que
o agente espera perceber e fazer a partir desse momento t.

3. Os agentes baseados em metas ou objetivos, além da descrição do estado atual do
ambiente, utilizam alguma ordem das informações-objetivo que descrevam situações
desejáveis que possam orientar a ação do agente. Embora o agente baseado em objetivo
apareça menos eficiente, ele é mais flexível, pois o conhecimento que suporta suas decisões
é representado explicitamente e pode ser modificado.

4. Para os agentes baseados em utilidades é usada uma medida de quão útil será cada
decisão tomada pelo agente para alcançar um resultado. Uma função de utilidade do agente
é essencialmente uma internalização da medida de desempenho. Se a função de utilidade
interna e a medida de desempenho externa estão em concordância então um agente que
escolhe ações para maximizar sua utilidade será racional de acordo com esta medida.
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O agente reflex baseado em modelo representa o tipo principal escolhido para o trabalho
aqui proposto. Ele tem as características e arquitetura compatível com as necessidades de
desenvolvimento e o tipo de aplicação industrial que é feita nesta tese.

2.3.3 Arquitetura de agentes

A arquitetura de um software consiste na definição dos elementos que compõem uma
estrutura e como eles se organizam e se relacionam (PERRY; WOLF, 1992). Os elementos e a
sua organização são definidos por decisões tomadas para satisfazer objetivos e restrições e, neste
caso, representa uma metodologia particular de como construir os agentes.

A definição da arquitetura apropriada é um aspecto muito importante a ser considerado
na construção de modelos computacionais baseados em agente, e define como o agente pode ser
decomposto na construção de um conjunto de módulos e como esses módulos devem interagir.
O conjunto total de módulos e suas interações respondem como os dados de entrada e seu atual
estado interno determinam as ações e o estado interno futuro dos agentes (MAES, 1991).

O agente reflex baseado em modelo, proposto por Russel e Norvig (2009), tem uma
arquitetura que considera os sensores, a percepção de mundo, o modelo de mundo com as regras
de ação e o ambiente onde o agente atua a partir dos atuadores (Figura 13).

Figura 13 – Agente reflex baseado em modelos.

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Russel e Norvig (2009)

Segundo Russel e Norvig (2009), o sensor representa a forma pela qual a informação
chega para o agente, o estado é a representação de como um componente individual do campo
está em um determinado momento t. A análise do estado desse componente ocorre utilizando
a representação deste na forma de objetos instanciados de classes definidas na ontologia. As
informações vindas dos sensores são atribuídas às classes e às propriedades ontológicas, e
definem o atual o estado em que o componente se encontra.
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A ontologia fornece um conjunto de termos e conceitos, relacionados a representação de
mundo do agente, estabelecendo uma padronização na comunicação entre os agentes que torna
possível o entendimento do conteúdo passado nas mensagens trocadas entre eles. As regras
condição-ação, por sua vez, são um conjunto de condições e ações que devem ser tomadas pelos
agentes diante de determinadas situações. A inteligência do agente está diretamente ligada a
essas regras, e pode ser representada por técnicas de inteligência artificial que são embarcadas
no agente.

Vale ressaltar que as ontologias podem ser reaproveitadas, recicladas, e utilizadas em
domínios semelhantes, algo sugerido por Marquardt et al. (2010) com a aplicação da OntoCAPE
na área de engenharia em processos químicos, e também por Hai, en e Marquardt (2011) para a
modelagem de processos operacionais em geral.

Bilong, Fucai e Jing (2010) propõem uma ontologia para a área de exploração e produ-
ção de petróleo, Petro-Onto, com o objetivo de capturar conceitos e relações entre conceitos
automaticamente a partir de modelos de negócios e modelos de dados. O que motiva esses
desenvolvimentos são as muitas especialidades existentes no domínio de exploração e produção
de petróleo com diferenças entre os vocábulos especialistas. Segundo os autores, essas diferenças
resultam em problemas de compartilhamento de informações e integração de softwares entre as
diferentes especialidades na empresa.

Outros trabalhos com ontologia ainda na área de petróleo ressaltam a importância dessa
fase do projeto para a organização e gerenciamento de informações, a exemplo de Ge et al.
(2011) e Du et al. (2010).

2.3.4 Decomposição de tarefas para o agente

A definição das regras condição-ação estão bastante associadas às atividades específicas
que devem ser executadas pelos agentes, que também se relaciona com a forma como estes
devem colaborar. Na abordagem SMA adota-se que qualquer coisa que os agentes façam em
colaboração é definido como uma missão, ou simplesmente uma tarefa. Mais especificamente,
esta tarefa pode denotar uma instância de um problema, ou uma classe de problema, ou ainda
uma classe de um problema e uma descrição abstrata de um método para resolvê-lo.

Uma tarefa é descrita em termos de um objetivo e relaciona-se ao método de resolução
de problemas através do qual ela pode ser realizada. Desse modo, uma tarefa descreve o que
fazer, enquanto que os métodos de resolução de problemas descrevem como fazê-lo (FENSEL
et al., 1999). Métodos de resolução de problemas decompõem uma tarefa de maior nível em
sub-tarefas. As sub-tarefas a serem alcançadas são descritas através de um grafo dirigido, onde
os nós correspondem às sub-tarefas. Estas vão sendo decompostas de forma iterativa até atingir
as tarefas que se encontram no nó do grafo e que podem ser realizadas diretamente, sem mais
decomposição (GUNDERSEN; KOFOD-PETERSEN, 2005).



55

A Figura 14 mostra um processo de decomposição de tarefas onde a tarefa a ser executada
pelo agente é definida após o processo de decomposição. A tarefa T1 é decomposta em outras 3
tarefas T2, T5 e T6, e a tarefa T2 decomposta em T3 e T4. Tarefas fruto de uma decomposição
são chamadas de sub-tarefas. Observa-se que neste caso há uma relação entre as sub-tarefas
através das entradas e saídas necessárias para a execução de cada tarefa. Por exemplo, a tarefa
T5 precisa que a tarefa T2 seja concluída para que ela seja executada.

Figura 14 – Exemplo da alocação de agentes por tarefas.

Fonte:Elaborado pela autora baseada em Gundersen e Kofod-Petersen (2005)

O modelo de estrutura de tarefas pode ser integrado no âmbito do SMA de forma que
cada um dos agentes é responsável por uma ou mais tarefas específicas e têm função diferente
no sistema (ÖZTÜRK; ROSSLAND; GUNDERSEN, 2010). Os tipos de agentes são definidos
de acordo com as exigências do domínio e as características do problema em questão. A Figura
14 também traz a alocação dos agentes a cada uma das suas sub-tarefas, após a realização do
mapeamento completo.

No SMA, cada agente tem um conjunto de recursos com base em seu conhecimento (por
exemplo, a ontologia, ou uma base de regras) e habilidades como: coordenação, cooperação,
competição e negociação. Um agente deverá ter o conhecimento e informação necessárias para
a tarefa a qual é mapeado, de modo a ser capaz de realizar e executá-la da melhor maneira
possível. Isto é, um agente somente poderá ser designado a uma tarefa se tiver as capacidades
computacionais para produzir o tipo de saída desejada com as entradas disponíveis para tal. Além
disso, o agente deve compartilhar da mesma a ontologia especificada para a tarefa.
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Existe uma estrutura hierárquica onde as tarefas, métodos de resolução de problema e
ações são associados entre si de modo a facilitar a identificação e alocação dos agentes, conforme
demonstrado na Figura 15.

Figura 15 – (a) Estrutura hierárquica para resolução de problemas; (b) Representação esquemá-
tica das tarefas (T), método de resolução de problemas (M), ações (A) e agentes
(Ag); (c) Significado dos atributos

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Öztürk, Rossland e Gundersen (2010)
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Os autores Öztürk, Rossland e Gundersen (2010) sugerem que a task method-struture

tree, ou árvore estruturada de tarefas (AET), inicie um uma tarefa macro inicial que pode ser
decomposta em diferentes métodos de resolução ou em sub-tarefas. Essas sub-tarefas serão
vinculadas a ações específicas que serão ou não associadas aos agentes.

A Figura 15 mostra todas as informações que podem ser utilizadas para caracterizar o
método de resolução de problemas (MRPr), as tarefas e as ações; como por exemplo, o nome, a
descrição, as entradas, as saídas, as metas e o conjunto MRPr ou ações associados a cada uma
das tarefas.

Uma vez definido na empresa o processo que se quer analisar, parte-se para a definição
da tarefa principal ou problema que se quer resolver. Por exemplo, no processo de produção de
petróleo busca-se gerenciar os sistemas de produção de modo a obter um melhor resultado global.
Como essa é uma atividade bastante complexa, e os agentes são alocados para a realização
de tarefas específicas, é realizada a decomposição de tarefas para se chegar num nível de
complexidade que possa ser atribuída ao agente.

A execução do processo de decomposição de tarefas é útil na construção do SMA já
que consegue identificar de forma clara que atividades devem ser executadas pelos agentes.
Existem atividades que demandam ações semelhantes e podem ser executadas pela mesma classe
de agentes, o que simplifica o desenvolvimento do sistema já que algumas funções podem ser
replicadas. Além disso, a construção da árvore estruturada de tarefas dá uma visão de como as
tarefas e sub-tarefas se relacionam entre si, suas dependência e metas, facilitando a identificação
do que deve ser automatizado e atribuído ao agente computacional.

2.4 SISTEMAS MULTIAGENTES E O GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO

É fato que as novas tecnologias da informação, o barateamento dos microprocessadores e
o avanço da internet estão proporcionando uma quebra de paradigmas na indústria e oferecendo
diversas alternativas para a condução dos processos de forma mais inteligente e autônoma.
As soluções como o TQC -Total Quality Control (CAMPOS, 1992), STP - Sistema Toyota
de Produção (SHINGO, 1989), TOC - Theory of Constraints (GOLDRATT; COX, 1984) e a
reengenharia (DAVENPORT, 1994) apoiaram em décadas passadas e continuam apoiando a
organização dos processos e, principalmente, na formação de uma cultura para a condução
dos processos com desperdícios mínimos. Mas a grande transformação recente para continuar
no avanço em prol da produtividade está na aplicação das soluções e tecnologias como, por
exemplo, propostas no conceito Indústria 4.0 (HENNING; WOLFGANG; JOHANNES, 2013),
onde informações, softwares e máquinas se unem em prol da flexibilização e maior agilidade na
tomada de decisão.
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Alguns pesquisadores, como Ehrhart (2012) e Heutger (2014), já apontam tendências
mundiais na descentralização, colaboração entre cadeias de suprimento e virtualização de pro-
cessos para, por exemplo, apoiar na tomada de decisão em operações logísticas globais. E,
considerando que cadeias de suprimentos são compostas por subsistemas de produção hete-
rogêneos reunidos em grandes coalizões dinâmicas e virtuais (MOYAUX; CHAIB-DRAA;
AMOURS, 2006), sistemas inteligentes distribuídos, como por exemplo, sistemas multiagentes
(SMA), surgem como uma excelente alternativa para representar esse ambiente.

De acordo com Moyaux, Chaib-draa e Amours (2006) os SMA permitem a autonomia
necessária a cada membro da cadeia da suprimentos. Cada parceiro (ou subsistema de produção)
persegue metas individuais enquanto satisfaz restrições locais e externas. Portanto, um ou mais
agentes podem ser usados para representar cada um dos participantes na cadeia de suprimento
(oficina, planta, etc.). Além disso, o paradigma de agentes é uma metáfora natural para organiza-
ções em rede, já que as empresas individualmente preferem maximizar seus próprios lucros do
que o lucro da cadeia de suprimentos e não dispõem de mecanismos que o façam. De fato, as
unidades de produção distribuídas têm as mesmas características que os agentes:

• Autonomia - a empresa realiza as tarefas por si só, sem intervenção externa, e tem algum
tipo de controle sobre suas ações e estado interno;

• Habilidade social - a empresa na cadeia de suprimentos interage com outras empresas,
por exemplo, por meio de ordens de produtos ou serviços;

• Reatividade - a empresa percebe seu ambiente, ou seja, o mercado e as outras empresas, e
responde em tempo hábil para as mudanças que ocorrem nele. Em particular, cada empresa
modifica seu comportamento para se adaptar à evolução do mercado e da concorrência;

• Proatividade - a empresa não só simplesmente age em resposta ao seu ambiente, ela pode
também iniciar novas atividades, por exemplo, lançamento de novos produtos no mercado;

Dentre alguns exemplos de aplicação de SMA em cadeias de suprimentos, Ferreira (2009)
propõe um modelo de simulação composto por agentes genéricos e a utilização dos conceitos de
agentes normativos no contexto de cadeias de suprimento, o que permite a inclusão de entidades
externas que normalmente exercem influência na gestão, tais como órgãos do governo e agências
reguladoras. O modelo foi aplicado para cadeia de produção do biodiesel onde são descritas as
diversas interações que ocorrem entre os agentes fornecedores de matérias-primas, unidades de
produção, distribuidores, reguladores e legisladores, e orientações quanto a melhor configuração
da rede, condições de maior lucratividade do negócio. A abordagem de SMA, segundo o autor,
mostra-se apropriada para estudar cadeias de suprimento pois, de acordo com este, as diferentes
unidades de negócio envolvidas podem ser modeladas como agentes autônomos, assim como
suas regras de gerenciamento.
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Fu e Fu (2012) afirmam que, em tempos de globalização, é muito importante que as
empresas colaborem com seus parceiros de rede para atingir suas metas. Desse modo, os autores
desenvolveram uma ferramenta que reúne sistemas multiagentes e Case-Based Reasoning (CBR),
técnica de resolução de problemas e aprendizado, para melhorar o gerenciamento colaborativo
de custos na cadeia de suprimentos.

Na terminologia CBR, um caso geralmente denota uma situação-problema. Uma situação
anteriormente vivida, que foi capturada e aprendida de tal forma que ela pode ser reutilizada
na resolução de problemas futuros , é referido como um caso passado, caso anterior, caso
armazenado, ou caso retido. Correspondentemente, um novo caso ou caso não resolvido é a
descrição de um novo problema para ser resolvido. CBR, ou Raciocínio baseado em casos, é de
fato um processo cíclico e integrado de resolver um problema, aprendendo com esta experiência
e sempre resolvendo um problema novo que gera novos aprendizados (AAMODT; PLAZA,
1994).

O objetivo dos autores foi apresentar os benefícios de ter multiagentes e CBR simultane-
amente. No modelo proposto, os agentes são os fornecedores, produtores, clientes e um elemento
que atua como um gestor de custos. O mecanismo de CBR sugere um método adequado para o
gerenciamento colaborativo dos custos da cadeia de suprimentos em cada agente, baseado nas
informações compartilhadas entre eles e no aprendizado proporcionado pelo CBR.

Jin e Li (2008) propõem um Sistema Multiagente para o gerenciamento da Cadeia de
Suprimento de Construção com o objetivo de superar dificuldades de coordenação dos projetos
na área e melhorar o desempenho em toda a cadeia. Neste caso, seriam agentes, o proprietário, o
projetista, o contratado, os subcontratados e os fornecedores. Os autores apresentam algumas
dificuldades para o estabelecimento de um modelo integrado: o reconhecimento inadequado de
riscos e benefícios para a integração, o foco no curto prazo, a troca de informações inadequadas,
a comunicação limitada, as metas ocultas, as diferentes procedimentos e a baixa capacidade
colaborativa.

Para Jin e Li (2008), os benefícios em potencial da abordagem SMA seriam: o estabeleci-
mento de um mecanismo efetivo para negociação; a adoção de uma tecnologia para negociação
multi-atributo no gerenciamento da cadeia de suprimentos da construção, a adoção de tecnologia
multiagente para melhorar o gerenciamento da tomada de decisão na cadeia de suprimentos
da construção, oferecer um mecanismo efetivo para melhorar o desempenho em toda a cadeia,
oferecer novas perspectivas para a cadeia de suprimentos da construção e suportar a tomada de
decisão.

Para alcançar o nível de colaboração desejado, Álvarez e Díaz (2011) apresentam uma
abordagem descentralizada para a cadeia de suprimentos através de três subsistemas baseados
em agentes. O primeiro é o subsistemas de comunicação dentro das plantas (que irá gerenciar
eventos imprevistos que possam levar a necessidade de realizar nova programação de produção
da planta ou parte dela. O segundo é o subsistema de comunicação inter-plantas, que irá gerenciar
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eventos produzidos em uma planta que irão afetar outras plantas. E o terceiro é o subsistema de
comunicação da cadeia de suprimentos, que irá gerenciar eventos ocorridos na planta que afetam
fornecedores e/ou clientes externos.

Aqui surge um outro potencial bastante explorado com o uso de SMA que é a comu-
nicação dentro da planta. Engmo e Hallen (2007) utilizaram SMA para melhorar a qualidade
da decisão na área de produção e facilitar a atuação do operador em relação a informação
disponibilizada pelos sistemas de produção. As autoras sugerem que o controle e a automação da
produção na área de petróleo não forneçam apenas dados brutos em tempo real, mas permitam a
automatização da análise e do suporte a decisão. O operador deve receber um aviso concreto de
algo a ser realizado ou decidido em detrimento de uma grande quantidade de dados brutos. As
autoras utilizam SMA para monitorar o desempenho de um poço de petróleo no Gullfaks, campo
de petróleo da empresa Statoil localizado no Mar do Norte.

Engmo e Hallen (2007) consideram que as áreas de controle e automação da produção nas
empresas buscam automatizar mais a análise e o suporte a tomada de decisão. Nesse cenário, o
operador deve receber um aviso concreto e não uma grande quantidade de dados brutos. Ao invés
de enviar continuamente dados de um sensor para um repositório central, entidades inteligentes
situadas próximas aos sensores poderiam analisar os dados e apenas enviar uma informação
na forma de notificação quando uma anomalia ocorrer ou para uma solicitação de ação. Isso
remete a um sistema que possui comportamento flexível e autônomo. Segundo as autoras, deve
ter também a habilidade de aprender a partir de suas experiências e ajustar o seu comportamento.

Leitão (2009) também sugere a utilização de SMA para o controle dos sistemas de
produção e faz uma revisão com diversas iniciativas na área. Segundo o autor, as estruturas de
controle tradicionais com arquitetura de controle rígidas não atendem as demandas atuais por
processos mais dinâmicos e flexíveis. O atual desafio é desenvolver sistemas de controle de
manufatura que exibam inteligência, robustez e adaptação a mudanças e distúrbios no ambiente,
algo possível com SMA.

De acordo com Monostori et al. (2015) a abordagem SMA pode ser útil para empresas
que frequentemente precisam mudar sua configuração (fábricas, inventários, frotas, etc.) através
da adição de recursos em ambientes com dificuldade de previsão dos cenários futuros. Isso
explica a grande evolução do uso de SMA na industria de manufatura e processos discretos
conforme detalhado no survey publicado pelo autor.

Para Metzger e Polaków (2011) a automação das industrias de processo como indústrias
química, petroquímicas, refinarias e demais plantas intensivas em energia também oferecem
possibilidades para as aplicações de SMA. E dentre as principais aplicações para a indústria
química estão o apoio a tomada de decisão através do monitoramento on-line das grandes
máquinas e da detecção de falhas.
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Metzger e Polaków (2011) acredita que as aplicações do conceito de agentes no ambiente
industrial são mais difundidas na manufatura por 2 razões. A primeira é que processos discretos,
como é o caso das plantas de manufatura, são mais aderentes ao processo de agentification, onde
os agentes são definidos e atribuídos a partes e tarefas específicas da planta. A segunda é que a
aplicação da tecnologia de agentes no campo da manufatura é ativamente suportada por grande
empresas como: Rockwell Automation, Schneider Eletric Automation e Daimler-Benz.

Apesar das perspectivas promissoras para o uso de abordagens inteligentes e distribuídas,
Leitão (2009) considera muito lenta a adoção destes conceitos por parte da indústria, e apresenta
como possíveis razões a eficiência conceitual dos antigos paradigmas e os aspectos relacionados
com o desenvolvimento. Segundo o autor, a indústria é avessa ao uso de terminologias emergen-
tes normalmente associadas a novas tecnologias, como ontologias, auto-organização, análise
distribuída e aprendizado. Além disso, essas novas abordagens distribuídas requerem uma nova
maneira de pensar e abordar os problemas.

A tese reflete uma proposta de aplicação do conceito de SMA a um campo de petróleo
buscando explorar os benefícios e oportunidades apresentadas pela abordagem distribuída. Assim
como Álvarez e Díaz (2011), são sugeridos diferentes níveis para a atuação dos agentes, mais
especificamente, no monitoramento dos poços de produção de petróleo; na comunicação entre
diferentes áreas como a programação de serviços entre as áreas de produção e manutenção; e no
relacionamento entre diferentes empresas fornecedoras para a solicitação de materiais e serviços.

Ferreira (2009) e Fu e Fu (2012) exploram as regras e formas de negociação entre as
empresas numa cadeia de suprimentos e serviram de base para orientar a construção do agente
de suprimento no modelo proposto. A abordagem da cadeia de suprimento é útil por permitir
uma análise ampliada de decisão, similar a uma rede de operações integradas. Ao invés do
monitoramento por poços surge a análise da interação entre os poços e o compartilhamento de
recursos entre estes e com os demais membros da cadeia de suprimentos. Para a interação com
os demais prestadores de serviço no campo de petróleo, espera-se que uma relação ganha-ganha
seja estabelecida e uma evolução natural da melhoria dos serviços ocorra através de uma seleção
criteriosa dos prestadores de serviço.

Fu e Fu (2012), além da abordagem SMA, trouxe a proposta de utilização da técnica CBR
para armazenar informações que podem auxiliar a tomada de decisão do agente. Informações
como o perfil da empresa, tipo de relacionamento, característica do produto ou serviço oferecido
com os custos associados, dentre outros, são armazenados de modo que funcionem como uma
memória do agente evitando a reincidência de erros cometidos no passado.

Essa abordagem sugerida pelos autores motivou a proposta de avaliação e registro do
desempenho dos agentes na cadeia de suprimentos para a evolução do SMA na direção das
técnicas de aprendizado.
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O trabalho proposto por Engmo e Hallen (2007) foi ainda mais específico e aplicado a um
campo de petróleo. As perspectivas de monitoramento de um poço com o uso de agentes dentro
de uma abordagem distribuída, com análises e diagnósticos locais, inspiraram a proposta do
agente operacional, porém com uma ampliação do conceito proposto pelas autoras. A proposta
da tese é mais abrangente e sugere que o agente operacional pode assumir a posição de diferentes
elementos que compõem os sistemas de produção num campo de petróleo como a estação
coletora, compressores, unidades de separação e sistemas de injeção. Considera-se que cada um
desses elementos, assim como os poços, possuem variáveis a serem monitoradas que contribuem
com o desempenho geral do ativo.

Apesar dos trabalho de Monostori et al. (2015) e Leitão (2009) serem mais focados na
aplicação e benefícios dos SMA nas indústria de processamento discreto, os autores forneceram
muitas possibilidades que podem ser aproveitadas para as indústrias de processamento contínuo
como a tomada de decisão descentralizada através de uma nova proposta para o controle e
automação do chão de fábrica. Numa unidade de extração e processamento de petróleo, isso é
refletido no controle local na cabeça do poço, conforme apresentado por Engmo e Hallen (2007).
Um outro exemplo possível é o controle e monitoramento do nível dos tanques que compõem
a estação principal e outras menores. A principal recebe, por tubulação, a maior contribuição
de petróleo, e as estações menores conectam poucos poços mais distantes onde o petróleo é
transferido por caminhão para a estação principal. O monitoramento desses tanques juntamente
com a rede de transportadores através dos agentes, pode auxiliar na programação dos veículos,
incluindo os planos de inspeção e manutenção recorrentes dos tanques e veículos.
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3 A INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS

Este capítulo é dedicado a introdução de alguns conceitos sobre a indústria de petróleo
e gás, que é o objeto de estudo de caso dessa tese. Serão apresentados trabalhos recentes que
abordam diversas estratégias para o gerenciamento integrado na indústria de petróleo e gás,
destacando-se os desafios encontrados na perspectiva dos autores. Para isso, antes é realizada
uma contextualização sobre essa indústria apresentando as diversas etapas que a compõem.

O estudo do gerenciamento de sistemas produtivos com a utilização de sistemas multia-
gentes oferece várias possibilidades de análise e mesmo que o objeto se restrinja a campos de
petróleo, é importante posicionar a pesquisa dentre as demais vertentes dessa área. Além disso, é
importante destacar que existem trabalhos que abordam o gerenciamento integrado em diversas
etapas, desde a etapa de exploração do petróleo até a de produção e abandono das operações. É
foco desse trabalho (Figura 16) o gerenciamento integrado das operações na indústria de óleo e
gás na etapa de produção, mas especificamente em campos de petróleo terrestres, ou on-shore.

Figura 16 – Foco do modelo de análise no segmento upstream
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Fonte: Elaborado pela autora

Numa perspectiva mais ampla, a cadeia do petróleo divide-se em dois tipos de atividades.
As atividades upstream (exploração, desenvolvimento e produção) e as atividades downstream

(transporte, refino, distribuição e comercialização), Figura 16. As principais características destes
sistemas tecnológicos são:

• Uma grande complexidade, uma vez que inclui um grande número de tecnologias interde-
pendentes e emprega uma base de conhecimento muito extensa;

• Rápida evolução das tecnologias de exploração, produção e refino que se adaptam às
condições de produção mais difíceis e à evolução das características de derivados;

• Intensidade de capital dos investimentos em empreendimentos de alto risco e rentabilidade.
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Nesse cenário, a análise da rentabilidade de negócios, proposta neste trabalho, será
realizada no nível upstream, mais especificamente na etapa de produção em campos maduros,
campos que avançam para a etapa de produção marginal e abandono.

3.1 ETAPAS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Uma das principais características dos projetos de Exploração e Produção de Campos de
Petróleo e Gás (E&P) é o longo ciclo de vida esperado (em torno de 20 a 30 anos). Esse ciclo
divide-se em duas etapas principais, a etapa exploratória e a etapa de produção. A primeira etapa
abrange a pré-licença, perfuração de poços exploratórios e poços de avaliação. São realizadas
nessa etapa a interpretação de dados sísmicos, estudos de bacias sedimentares e a geração e
interpretação de modelos de acumulação, seguidos da perfuração dos poços exploratórios para a
confirmação do potencial. A segunda etapa é iniciada com o planejamento da produção. Nesta
etapa é realizado todo o planejamento das etapas subsequentes do ciclo de vida de um projeto
de E&P: desenvolvimento do campo, produção e operação até chegar à produção marginal e
abandono. O produto final desta fase seria o estudo de EVTE (Estudo de Viabilidade Técnica-
Econômica), onde um dos seus indicadores mais utilizados é o VPL (Valor presente líquido).
Com a aprovação do projeto básico, inicia-se a etapa de desenvolvimento do campo que consiste
basicamente em perfurar e completar os poços do campo, construir e instalar a Unidade de
Produção e todo o sistema de escoamento da produção (JACINTO, 2009).

A etapa de produção e operação corresponde a maior etapa do ciclo de vida do projeto
de E&P. É nela que a maior parte do investimento já foi realizada, os custos operacionais tornam-
se presentes e as receitas crescem com a produção. Nesse ponto, a eficiência operacional dos
sistemas instalados é o indicador principal e reflete a capacidade de realização de todo o potencial
de produção estimado. Caso os níveis de produção não se confirmem, uma análise consistente
da eficiência dos sistemas ou pontos de baixa produtividade podem sinalizar oportunidades de
maximização de resultados ou constatar a fase de declínio da produção, quando a produção é
marginal e poços e instalações começam a ser desativados.

Para Babadagli (2007) existem diferentes estágios de recuperação de petróleo que podem
ser assumidos como o início do período de maturidade do campo. Segundo o autor, tipicamente
considera-se o período de maturidade conforme indicado pela seta na Figura 17, quando o campo
entra em fase de declínio após atingir um pico de produção; ou quando o campo atinge seu limite
econômico após esforços primários e secundários de recuperação.

De acordo com Jacinto (2009), a etapa de produção marginal é caracterizada pelos custos
operacionais elevados, custos de capital (investimentos em desmobilização dos sistemas) cres-
centes e receitas marginais pouco ou nada suplantando os custos operacionais e de investimento .
É importante identificar o momento de abandono do campo devido a grande perda financeira
associada a esta fase, que pode se prolongar com o passar dos anos.
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Figura 17 – Diferentes estágios de recuperação de óleo e o período de maturidade

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Babadagli (2007)

Vale ressaltar que após a exaustão da energia natural do reservatório, entre a produção
marginal e o abandono, uma série de processos que visam à obtenção de uma recuperação
adicional são realizados (ALMEIDA, 2001). São os métodos ou tecnologias de recuperação que,
de uma maneira geral, interferem nas características do reservatório e favorecem o aumento da
produção em relação a aquela que se obteria caso apenas a energia natural do reservatório fosse
utilizada (THOMAS, 2004). Torna-se assim necessário investir para manter um nível estável
de produção durante um determinado período de anos, o chamado platô de produção. Uma vez
terminado o platô, a produção inicia seu declínio e deve ser iniciado o ciclo de revitalização
objetivando uma produção extra (ZAMITH, 2005).

Um diagnóstico sobre as condições operacionais do campo de petróleo e a relação dessas
condições com os níveis de produção esperados podem fornecer subsídios para a tomada de
decisão dos gestores de campo. Essas decisões podem envolver mudanças na configuração
operacional para o aumento da produtividade ou mesmo a sinalização para o abandono do campo
no médio prazo. A análise da rentabilidade do campo é realizada a partir dos dados de produção,
dos custos operacionais com cada um dos sistemas e subsistemas e despesas com fornecedores,
serviços logísticos e manutenção. Na seção seguinte serão abordados os principais elementos,
sistemas e subsistemas de produção, que compõem um campo de petróleo, mais especificamente
o campo terrestre ou on-shore, que foi foco para estudo de caso e validação da proposta da tese.

3.2 CAMPOS DE PETRÓLEO ON-SHORE

Nesse trabalho, o campo de petróleo consiste em um conjunto de poços cuja produção
pode ser coordenada a partir da atuação de alguns sistemas de produção como os equipamentos
de elevação artificial, estação de coleta, transferência, unidades de tratamento, movimentação,
compressão, injeção e armazenamento, conforme pode ser verificado na Figura 18.
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Figura 18 – Visão detalhada do sistema de produção.
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No contexto atual,  onde a exigência do mercado na maximização da produção de petróleo é 
cada vez maior, os desafios mencionadas pelos autores na área de Exploração e Produção - a falta 
uma integração dos sistemas para permitir o compartilhamento de informações entre as equipes e 
decisões econômicas mais sólidas (Cabrera et al , 2007) e  a ausência de  sistematização das 
decisões evitando-se decisões unilaterais por parte dos engenheiros (Yero e Moroney, 2010) – 
precisam ser vencidas. Decisões de intervenção no campo para manutenção ou investimentos  são 
frequentes e, se não forem feitas de modo adequado,  podem impactar significativamente a 
lucratividade do ativo. 

Para o gerenciamento de um único campo, na perspectiva do gestor desse campo, deve-se 
definir que indicadores mensurar e que variáveis medir, dentro de cada uma das camadas de 
informação disponível. Na sequência serão abordadas os conceitos, automação, possiveis decisões e 
intervenções.....   

 
3.1. Campo de Petróleo  

 
Um campo de petróleo consiste em um conjunto de poços cuja produção pode ser coordenada a 

partir da atuação dos seguintes sistemas: Elevação, Coleta, Transferência, Tratamento, 
Movimentação, Compressão, Injeção e Armazenamento, conforme pode ser verificado na figura 1 
abaixo. 

 

 

Figura 1 – Visão detalhada do sistema de produção. Fonte: Pacheco (2011). 

 
De forma sucinta, a elevação, extrai o petróleo das rochas sedimentares dos reservatórios pela 

coluna de produção até a superfície. Em seguida, o petróleo produzido é conduzido através de dutos 
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Parques de armazenamento da Produção (etapa de armazenamento), de onde é distribuído para as 
Unidades de Refino. A água produzida (etapa de movimentação) é bombeada às Estações de 
Injeção de Água (EIA), a partir das quais pode ser direcionada para poços injetores de água, de 
forma a aumentar a pressão de fundo nos reservatórios, ou para o descarte controlado (etapa de 
injeção) (PACHECO, 2011 apud BARRETO, 2008). 

Fonte: Pacheco (2011)

De forma sucinta, a elevação extrai o petróleo das rochas sedimentares dos reservatórios
pela coluna de produção até a superfície. Em seguida, o petróleo produzido é conduzido através
de dutos às estações de coleta (EC), onde é separado segundo suas fases líquida (mistura de
água e óleo) e gasosa (GNLP). A fase líquida é bombeada para as estações de tratamento (ETO),
enquanto a fase gasosa escoa para as estações de compressores.

Na estação de compressores, o GN é comprimido para envio às Indústrias, Refinarias,
Unidades Regeneradoras de Gás Natural (URGN), ou para as EC, para posterior distribuição para
Injeção em poços ou elevação em poços pelo método Gás-Lift. Nas ETO (etapa de tratamento),
a fase líquida é tratada e separada em tanques de óleo e em tanques de água produzida. Em
seguida (etapa de transferência), o óleo tratado é bombeado para os Parques de armazenamento
da Produção (etapa de armazenamento), de onde é distribuído para as Unidades de Refino. A
água produzida (etapa de movimentação) é bombeada às Estações de Injeção de Água (EIA), a
partir das quais pode ser direcionada para poços injetores de água, de forma a aumentar a pressão
de fundo nos reservatórios, ou para o descarte controlado (etapa de injeção) (BARRETO, 2008).

Todas as instalações citadas contam com as atividades de intervenção para a manutenção
do ativo em condições operacionais e para a estimulação dos poços de petróleo implicando no
aumento ou manutenção da produção de petróleo. As primeiras são atividades que envolvem
obras de construção civil e reparos de infraestrutura, soldagem e usinagem de peças, serviços de
cabeamento e manutenção de equipamentos elétricos, instrumentação, manutenção e instalação
de equipamentos rotativos como bombas e compressores. Basicamente, atividades que envolvem
o dia a dia operacional das equipes de civil, caldeiraria, elétrica, instrumentação e rotativos numa
indústria.
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Os poços de petróleo contam ainda com serviços especiais para a manutenção e estimu-
lação da produção, serviços de wellservice e serviços de workover. O wellservice envolve os
serviços de limpeza nos poços e troca de componentes como bombas, hastes e tubos; o workover

foca na realização de projetos para estimular a produção do poço e podem envolver alterações
do projeto original do poço.

A complexidade no gerenciamento desses sistemas de produção (Figura 18) e seus
serviços associados está principalmente na disposição geográfica dos poços on-shore, na ausência
de medições e de integração das informações. Gerenciar de modo integrado os ativos que
compõem os sistemas descritos, significa tomar decisões avaliando o efeito de uma ou mais
variáveis em todo o campo. Uma mudança operacional, ou intervenção para manutenção, num
dado ponto do sistema pode comprometer o resultado de maneira global, e este efeito precisa
ser conhecido por parte do gestor para que melhores decisões sejam tomadas. Já existem alguns
esforços que vão nessa direção, a exemplo do conceito Campos de Petróleo Digitais que será
abordado na seção seguinte. Porém, essa proposta, quando implantada, ainda representa uma
solução de automação de processos de modo hierarquizado, centralizado e pouco flexível cujos
os esforço ainda têm muito o que avançar na direção da integração de competências com
a descentralização da tomada de decisão, numa solução de sistema de gestão autônomo e
inteligente.

3.3 CAMPOS DE PETRÓLEO DIGITAIS

Campos de petróleo digitais, ou Digital Oil Fields (DOF), são uma série de soluções
centradas em tecnologias que visam melhorias no modo de trabalho, tornando as operações mais
eficientes, seguras e com a maximização da produção de hidrocarbonetos (POPHAM, 2010),
através do gerenciamento e visualização adequada de dados e informações, lógicas de engenharia
e virtualização de processos.

A proposta do DOF é capturar o comportamento do campo de petróleo e suas instalações
no computador através de um sistema de gestão de ativos on-line, que representa todo o ciclo
de vida da companhia de petróleo e gás. As ferramentas DOF permitem a empresa capturar
mais dados e analisá-los em tempo real ou próximo do real para otimizar reservatórios, poços e
instalações (PETROLEUM EXPERTS, 2011).

De acordo com Steinhubl et al. (2008), a grande motivação para as empresas no uso
desse tipo de tecnologia está em retirar a responsabilidade da rotina de coleta e análise de dados
dos seus escassos engenheiros especialistas. Para os autores, existe uma demanda crescente por
profissionais qualificados e para reduzir os desequilíbrios entre a oferta e demanda, a indústria
está diante de duas opções: i) aumentar a força de trabalho por meio de estratégias de oferta
eficazes, tais como planejamento de sucessão mais rigoroso, programas de retenção, mentoring,
e uma compensação salarial adequada; ou ii) reduzir a necessidade de aumentar a equipe.
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Neste caso busca-se que menos pessoas façam mais trabalho e melhor alavanquem seus
conhecimentos e competências, o que implicaria numa combinação de aumento da automatização,
redesenho de processos, e até mesmo aumento da terceirização.

Geralmente os projetos de DOF abrangem tanto as ferramentas quanto o gerenciamento
de dados e informações em torno do processo. Mais especificamente, as tecnologias DOF
permitem às empresas capturarem mais dados, com maior frequência, de todas as partes da
cadeia de valor e analisá-los em tempo real ou próximo do real, otimizando o desempenho do
reservatório, poços e instalações em geral. E dentre essas tecnologias estão (STEINHUBL et al.,
2008):

• Monitoramento e controle remoto de instalações em tempo real. Controle off-site dos
processo através da rede SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) e sua
transferência para salas de controle on-shore, permitindo a captura de dados do campo,
controle de set-point e a manipulação de válvulas e bombas.

• Perfuração em tempo real. A coleta e integração de dados de perfuração em tempo real,
tais como rpm (número de rotações por minuto), sólidos em circulação, as pressões de
fundo de poço capturados através de MWD (Measurements While Drilling), e ferramentas
de fundo de poço remotamente direcionáveis.

• Monitoramento da produção em tempo real. A utilização de sistemas de alarme avan-
çados para desencadear uma análise de importantes tendências de integridade de produção
para ajudar a otimizar e manter os níveis de capacidade instalada.

• Poços inteligentes. Equipamentos de fundo de poço controlados na superfície, com o uso
de sensores de fibra óptica, permitindo o monitoramento contínuo de condições e respostas
do poço.

• Modelagem e visualização 4-D. Sucessivas análises sísmicas 3-D para rastrear movi-
mentos de fluidos, permitindo novas inferências sobre a produção e redirecionando as
estratégias para melhores mecanismos de recuperação de petróleo.

• Tecnologia de comunicação remota. Instalações remotas com visualização em tempo
real, comunicação de voz e dados mais rápidas com o campo , respostas analíticas por uma
mistura de profissionais que atuam remotamente e no campo.

• Fluxo de trabalho e de gestão do conhecimento. Sistema robusto para o registro de
dados de soluções e de gerenciamento de documentos históricos que permitem que os
ativos executem rapidamente os fluxos de trabalho e rotinas através do uso de análises
históricas completas com rapidez e precisão.
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• Sistemas para gerenciamento dos volumes de produção. Uma padronização dos dados
de produção e de alocação dos sistemas de produção, permitindo que as decisões em tempo
real sejam mais eficientes e com maior integridade operacional

Para Petroleum Experts (2011), os DOFs possuem 5 elementos ou características princi-
pais, conforme representado na Figura 19: a visualização, os processos de engenharia, organiza-
ção de processos, gerenciamento de dados e o campo em si.

Figura 19 – Estrutura para um campo de petróleo digital

Fonte: Elaborada pela autora baseada em Petroleum Experts (2011)

• A etapa de visualização promove uma visão coerente do campo com modelos de engenha-
ria, conjuntos de dados de produção e econômicos, de forma organizada.

• A lógica de gerenciamento de negócio e engenharia compõe um grupo de atividade e
procedimentos executados pelos times para monitorar, operar, otimizar e desenvolver o
campo automatizados através de workflows com as lógicas de negócio e engenharia.

• A etapa de organização e auditoria consiste no alinhamento dos times, processos e
tecnologia e a representação destes através de modelos que traduzem uma visão coerente
do ativo.

• O gerenciamento de dados traz as soluções para o armazenamento, gerenciamento e
filtragem de dados num ambiente com grande volume de dados provenientes dos poços e
inúmeros sensores.

• A etapa de virtualização do campo consiste na representação física do campo através de
conjuntos de modelos desde o reservatório, sistemas de produção e injeção, poços, até de
modelos econômicos e ferramentas de planejamento.
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Mas especificamente no aspecto de visualização, Petroleum Experts (2011) propõem a
criação de valor através do link de dados e informações com o mapeamento de atividades que
apoiam o entendimento da realidade de campo (Figura 20).

Figura 20 – Visão detalhada do sistema de produção.

Fonte: Elaborada pela autora baseada em Petroleum Experts (2011)

Para os autores, a visualização da informação cria valor conectando operações, grupos
de estudo, e apoia no gerenciamento global da organização em suas multi-disciplinas. Além
disso, propõem um sistema de visualização flexível, integrado com infraestrutura de rede dos
usuários, que permite o compartilhamento de informação entre instalações remotas e o trabalho
colaborativo.

A tradução dos dados em informações relevantes contribuem para no entendimento
da realidade do campo, apoiam a operação do ativo nos aspectos de segurança, integridade,
monitoramento, gestão do ciclo de vida dos equipamento e na garantia do fluxo de processo.
No aspecto de otimização, possibilita-se a maximização da produção e demais recomendações
operacionais como a programação de intervenções e os métodos de recuperação secundários.

A Shell International Exploration & Production desenvolveu um conceito próprio para
DOF chamado Smart Fields, em português, Campos Espertos ou Inteligentes. O projeto da Shell
considera 5 fatores principais (PERRONS, 2010):

1. Operações remotamente assistidas;
2. Monitoramento baseado em exceção;
3. Ambiente de trabalho colaborativo;
4. Ferramentas para desenvolvimento ou estimulação de hidrocarbonetos;
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5. Infraestrutura de TI de acordo com a Smart Foundation IT.

A IBM Corporation (2011) propõe um caminho com passos a serem seguidos para a
implantação dos smart oil and gas fields (Figura 21). Segundo essa proposta, cada novo passo
reforça aqueles que vieram antes e a chave de sucesso é alcançar o nível necessário de maturidade
nas etapas anteriores antes de avançar.

Figura 21 – A jornada para Smarter oil and gas fields.

Fonte: Elaborado pela autora baseada em IBM Corporation (2011)

Para Capgemini (2010) o tema DOF também pode ser encontrado como Smart Fields®,
eFields, iFields, Field of the Future™ ou Integrated Operations (IO) e, segundo os autores,
existem três pontos-chave para alcançar sucesso com estes programas: a tecnologia, as pessoas
e os processos.

• Tecnologia - Basicamente a disponibilidade de dados em tempo real, melhoria dos sis-
temas de gestão de dados, fazendo a distinção entre os dados críticos e não críticos. A
arquitetura de TI comum necessária para uma abordagem padrão que permite fluxos de
dados entre diferentes classes de aplicações. Arquitetura Orientada a Serviços para permitir
flexibilidade e integração.
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• Pessoas - As pessoas desempenham um papel crítico em programas de IO, já que estas irão
definir como e onde as demais equipes deverão trabalhar dentro do novo contexto. Muitos
treinamentos onshore e offshore são necessários, e novas habilidades e competências são
requeridas para adaptar-se às novas tecnologias e a proposta de trabalho colaborativo.

• Processos - As empresas estão se afastando de seus processos funcionais tradicionais a fim
de realizar o pleno potencial de IO e essa mudança precisa ser bem gerenciada.

Figura 22 – O valores principais para um programa de operações integradas

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Capgemini (2010)

Na Petrobras, o programa de operações integradas é conhecido como GIOp. Este é
definido como a integração de disciplinas, empresas de serviço e a organização, combinados
com a disponibilidade de dados numa frequência relevante, redesenho dos processos de traba-
lho, visando decisões melhores e mais eficientes, utilizando um ambiente colaborativo (LIMA;
GOMES, 2013). Para os autores, o GIOp irá permitir um aumento da segurança operacional na
Bacia de Santos, já que este é baseado num melhor controle e monitoramento dos processos e
instalações, através desses ambientes colaborativos que minimizam o transporte de pessoas, equi-
pamentos e materiais em grandes distâncias. E alguns trabalhos já foram publicados mostrando
avanços nesse direção a exemplo de Silva-Junior et al. (2005) e Lima et al. (2010) com maior
ênfase no controle e automação dos processos e Pereira et al. (2012), apresentando a metodologia
de implantação do programa proposta para a Bacia de Santos (Figura 23).

A proposta da empresa Petrobras, segundo Lima e Gomes (2013), é ter no futuro uma
nova filosofia de trabalho e o foco atual deve ser concentrado em alguns elementos fundamentais
que podem ser sintetizados em 4 componentes: pessoas, processos, tecnologia e governança.
O foco em pessoas é refletivo no trabalho integrado e colaborativo, removendo barreiras entre
disciplinas, um desafio importante segundo Siqueira et al. (2012) .



73

Figura 23 – Metodologia de implantação do GIOp na Bacia de Santos - Petrobras

Fonte:Pereira et al. (2012)

Segundo os autores, o foco em processo significa o redesenho e simplificação dos fluxos
de trabalho que estão conectados com a cadeia de valor. É necessário integrar disciplinas, realizar
o planejamento onshore e considerar a delegação de atividades e poder para realizar melhores
decisões.

Chan et al. (2008) ressalta que para ter sucesso, um programa DOF requer uma gestão
adequada através de três elementos: as condições dos ativos (requisitos de tecnologia, arquiteturas
estabelecidas, pessoas e cultura), a gestão de processos (previsão de produção, medidas, vigilância
da produção, contabilidade e produção de relatórios) e implementação (a visão, a justificativa, a
aceitação das partes interessadas estabelecidos , alinhamento fornecedor e gestão de projetos).

Os projetos de DOF mostram uma perspectiva interessante para o desenvolvimento de
novas soluções que ofereçam flexibilidade, dinamismo, integração de competência e descentrali-
zação nos processos decisórios. Apesar de alguns avanços em tecnologias para a obtenção de
dados a exemplo dos trabalho apresentados por Silva-Junior, Pinto e Izetti (2007), Lima et al.
(2010) e Silva-Junior et al. (2005), ainda há o que avançar no aspecto de integração entre pessoas
de diferentes setores ou disciplinas, comunicação entre diferentes sistemas, visualização das
informações, aprendizagem e evolução dos processos.

Nesse cenário, a abordagem de sistemas multiagentes pode oferecer uma maior agilidade
- pela atuação dos agentes inteligentes que transformam uma massa de dados em informações
relevantes tornando mais ágil a tomada de decisão. Segundo IBM Corporation (2011) os profissi-
onais técnicos gastam em torno de 60% do seu tempo gerenciando dados, tempo que poderia ser
investido em análises mais complexas e melhorias de processo. Os sistemas multiagentes são
mais flexíveis pelo aspecto de integração entre softwares existentes com os agentes inteligentes e
por permitir com maior facilidade conectar e desconectar soluções. Além disso, possibilitam a
evolução e aprendizagem do sistema com as técnicas de IA embarcadas nos agentes que orientam
sobre as melhores decisões e incorporam as confirmações obtidas pelas equipes aprendendo a
partir delas.





75

4 MODELO MULTIAGENTE PROPOSTO

Nesse capítulo é apresentado o modelo multiagente proposto para o gerenciamento de
sistemas produtivos distribuídos em 04 partes principais: definições gerais, modelagem para
o campo de petróleo, a construção do sistema multiagente e o protótipo SAID - Sistema de
Agentes Inteligentes Distribuídos, protótipo desenvolvido para apoiar na validação dos conceitos
desenvolvidos da tese.

Em definições gerais são descritos os principais conceitos e parâmetros utilizados na
construção do modelo. Na sequência, a modelagem do sistema traz a lógica proposta utilizando-se
dos conceitos de gerenciamento de ativos e da perspectiva oferecida pelos sistemas multiagentes
de aprendizagem e evolução, ambos no contexto do campo de petróleo. A construção do sistema
multiagente mostra as etapas principais utilizadas durante a construção do sistema que abrangem
desde a decomposição das tarefas e ontologia, até a definição dos agentes para o sistema. Por
fim, será apresentado o protótipo SAID com questões mais específicas sobre a arquitetura do
sistema, programação e técnica de inteligência artificial utilizada.

4.1 DEFINIÇÕES GERAIS

Sistemas produtivos visam a produção de bens, tangíveis e intangíveis. Este último
estende-se a sistemas de prestação de serviços, entendendo que a prestação do serviço implica
na alteração do estado do bem que recebe o serviço (MATSUSAKI, 2004). O gerenciamento
desses sistemas pressupõe a reunião de informações, a análise destas e a tomada de decisão com
base nas análises realizadas.

O gerenciamento integrado, nessa perspectiva, lida com 3 aspectos diferentes: o desafio
da integração de diferentes competências (engenharia, finanças, manutenção, logística, entre
outras), a integração de diferentes unidades de produção distribuídas territorialmente pertencentes
a uma mesma empresa e a integração entre diferentes empresas que compõem uma mesma cadeia
de suprimentos (fornecedores e clientes).

Para o gerenciamento integrado, o primeiro aspecto considerado é a visão global do
sistema de produção como partes individuais que compõem um todo. Esse entendimento é
importante para que os objetivos ou metas individuais existentes em cada parte do processo
possam ser definidas e, a partir disso, possam ser estabelecidas as relações entre cada uma das
partes e o objetivo global pelo qual todos devem cooperar.

O sistema de produção, com essa visão global, representado de forma simplificada na
Figura 24, é composto por unidades ou elementos que recebem matérias-primas e serviços de
fornecedores internos ou externos à empresa. Os fornecedores internos são as próprias etapas
intermediárias de produção. Cada fornecedor interno tem pelo menos um cliente interno e a
relação entre eles se estabelece através da troca de materiais ou serviços e informação.
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Figura 24 – Os agentes aplicados aos sistema de produção

Fonte: Elaborado pela autora

Pode ser observado na Figura 24 que, neste caso, as etapas de produção ocorrem de forma
sequencial, o produto vai sendo transformado à medida que percorre os estágios de produção
até alcançar o ponto onde está disponível para o cliente. Porém, fluxos paralelos ou sequências
distintas de produção também são possíveis, sendo o processo em linha apenas uma simplificação
na representação do modelo.

O fornecedor, elemento externo à empresa, fornece serviços, matérias-primas e insumos
necessários aos estágios de produção. Aqui faz-se uma distinção entre os fornecedores que
se relacionam diretamente com os estágios de produção, fornecendo matérias-primas que são
necessárias a produção; e fornecedores que são acionados por outras instâncias numa empresa
para fornecer serviços e materiais que participam indiretamente do processo de produção como
insumos e peças sobressalentes.

Equipes de manutenção, internas à empresa, atuam para garantir a continuidade das
operações de produção e, se necessário, buscam o suporte de equipes de manutenção externas à
empresa. Sempre que necessário, a equipe de suprimentos, é acionada pela equipe de manutenção
para disponibilizar os materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços. Caso
não haja disponibilidade interna, um agente de suprimentos externo poderá ser acionado.

Ressalta-se que, nesta representação, para efeito de simplificação, os estágios de produção
estão em linha mas podem assumir diferentes configurações a depender do negócio ou tipo de
indústria investigada. Além disso, apesar de existirem situações onde os estágios de produção
podem solicitar diretamente fornecedores de serviços externos à empresa, assume-se aqui
preferencialmente o contato através do Agente de Manutenção interna. Isso favorece a condição
de negociação interna e busca por apoio mútuo entre os agentes antes de contratar qualquer
serviço externo.
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Para a análise de rentabilidade de cada parte da operação existe uma lógica onde os
materiais ou serviços são trocados mediante a transferência de uma receita. O valor do serviço
ou material produzido numa etapa inicial do processo de produção é sempre inferior quando
comparado ao valor do produto no final do processo de produção, ou seja existe uma agregação
de valor ao longo do processo, mesmo que algumas etapas agreguem valor igual a zero ou
negativo.

A análise da rentabilidade do sistema de produção como um todo considera os custos
diretos relacionados a produção, que geram um custo médio do produto em estoque, e uma
receita hipotética calculada com base no volume transferido no mês corrente e o preço pago pelo
cliente a valor presente.

As equações para a análise de resultado de cada etapa do processo consideram os custos
com a aquisição do serviço ou matéria-prima da etapa anterior, mais os custos com energia,
mão-de-obra, manutenção e suprimentos (Equação 4.1), sendo o custo total igual a soma de
todos os custos em cada parte do processo (Equação 4.2).

CTi = Cmpi + Cei + Cmoi + Cmai + Csupi (4.1)

CT =
n∑

i=1

CTi (4.2)

O lucro operacional é calculado com base na receita total menos o custo total (Equa-
ção 4.3), que é um somatório dos custos em cada parte da operação como mostrado na Equa-
ção 4.2.

L = R− CT (4.3)

A receita, dentro desse contexto operacional, será o resultado da multiplicação do volume
transferido V e o preço pago pelo cliente a valor presente Equação 4.4).

R = V × P (4.4)

Onde:

i - indicativo da parte do processo
Cmp - Custo com matéria-prima
CT - Custo Total
Ce - Custo com energia
Cmo - Custo com mão de obra
Cma - Custo com manutenção
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Csup - Custo com suprimentos
L - Lucro
R - Receita
V - Volume transferido ao cliente
P - Preço do produto pago pelo cliente

Observa-se que os custos na Equação 4.1 são aqueles considerados como operacionais,
custos associados diretamente com a produção. A depender do tipo de indústria ou negócio outros
custos podem ser incorporados nessa categoria. Aqui, de forma simplificada foram considerados
apenas matéria-prima, energia, mão-de-obra, manutenção e suprimentos.

Para o cálculo da receita total do ativo (Equação 4.4) não é realizada qualquer diferenci-
ação entre entrega e faturamento, ou seja, se o produto físico chegou no cliente final a receita
referente a essa transferência é apontada independente de ter sido emitida uma nota fiscal de
faturamento do produto.

As equações para o cálculo da rentabilidade assumem algumas particularidades da
depender do processo analisado, e serão definidas a partir de uma análise de entradas e saídas
de cada unidade de produção do sistema específico estudado, conforme proposto em (TANG;
WANG; DING, 2012). As metas para cada etapa do processo produtivo também serão específicas
depender do processo analisado. Desse modo, para avançar na análise, foi escolhido o caso
particular de sistema de produção: o campo de petróleo, também utilizado no estudo de caso.

4.2 MODELAGEM PARA O CAMPO DE PETRÓLEO

No caso específico do campo de petróleo, desaparece o fornecedor de matérias-primas em
cada estágio de produção já que o reservatório exerce esse papel (Figura 25). O petróleo que está
na rocha reservatório é extraído pelos poços e representa a matéria-prima que o processo necessita
para cumprir a sua função. Apenas fornecedores de insumos como: detergentes, químicos em
geral, peças sobressalentes, energia; e de serviços como: segurança patrimonial, limpeza, serviços
especializados e de consultoria; são mantidos na análise.

Dessa forma, o primeiro estágio de produção será o poço produtor de óleo e os demais
estágios se sucedem de acordo com as funções exercidas no processamento de óleo, gás e
água residual: estação de coleta, compressão de gás, injeção de água, separadora de óleo/água,
tratamento de água e armazenagem. O cliente é a refinaria de petróleo que recebe o óleo na
condição adequada para processamento, ou uma unidade intermediária do cliente onde o óleo
será acondicionado com o produto de demais fornecedores.

Para cada etapa do processo foi realizado um mapeamento visando identificar as variáveis
de entrada e saída, segundo a análise proposta por Tang, Wang e Ding (2012). Esse mapeamento,
em cada um dos estágios de produção, é útil para identificar as relações de dependência de cada
agente na realização de serviços e a agregação de valor ao óleo e gás processados.
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Figura 25 – Representação simplificada para um campo de petróleo.

Fonte: Elaborado pela autora

A partir dessa análise, foi possível verificar as informações que são trocadas entre os
agentes e determinar o valor do óleo e gás na saída de cada agente operacional. Por exemplo, a
separadora tem a finalidade de separar a água e o óleo. Na entrada desta, chega uma emulsão
como uma mistura desses dois componentes proveniente da estação de coleta, com um valor e
volume associados.

A unidade separadora adquire essa emulsão e realiza o seu serviço, assumindo custos com
energia, mão-de-obra e manutenção para tal. Na saída da estação esses custos serão repassados
para a água e óleo produzidos e os preços na saída são definidos (Figura 26).

A relação de todas as equações para o cálculo dos custos na saída de cada agente
operacional pode ser verificada no Apêndice A - Modelagem do campo de petróleo, onde na
tabela 3 estão listadas todas as variáveis consideradas no modelo para cada um dos elementos
de produção. Nessa análise, buscou-se identificar variáveis associadas aos fluxos que chegam e
saem do elemento de produção analisado, e variáveis associadas diretamente a ele, como por
exemplo, os custos associados a execução de suas atividades.

A função Lucro pode ser obtida a partir da diferença entre Receitas e Custos, para o
todo o sistema bem como para os agentes individualmente. O agente que realiza o serviço terá
uma receita paga pelo agente que o solicitou tornando possível a análise do resultado. Entre os
agentes operacionais, que representam estágios da produção, também é possível apurar o Lucro
da sua operação. O agente operacional que disponibiliza o produto com um valor agregado para
o outro agente operacional terá uma receita paga por aquele que a adquiriu.
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Figura 26 – Entradas e saídas na unidade de produção separadora.

Fonte: Elaborado pela autora

Considera-se no modelo, por simplificação, que não ocorrem perdas físicas e nem
acúmulo em cada um dos estágios de produção, a quantidade de produto que chega na etapa
inicial do processo é igual a quantidade que sai. Esses volumes de produção serão transferidos
entre os agentes iniciando com a quantidade de óleo, água e gás produzida pelos poços.

O agente Injeção fornece um importante serviço ao campo de petróleo: pressurizar o
reservatório nos locais adequados a partir da injeção de água com o objetivo de aumentar a
produção de óleo. Os poços beneficiam-se de forma diferente a estímulo para a recuperação
do óleo, e por simplificação, considerou-se que o custo total com a injeção de água deve ser
distribuído entre os poços produtores de petróleo proporcionalmente ao volume de água produzida
nestes. Existem fatores geológicos que exercem influência na produção e consequentemente nos
resultados das ações de injeção, mas que não serão tratados nesse modelo.

4.2.1 A perspectiva do gerenciamento de ativos

No âmbito do gerenciamento de ativos, segundo a proposta apresentada por Brown e
Humphrey (2005) e discutida anteriormente no Capítulo 2 (Figura 8), o modelo contempla
principalmente os aspectos relacionados: i) aos provedores de serviço e ii) aos gerentes:

• O primeiro, na perspectiva do informe de dados para o monitoramento dos sistemas de
produção, manutenção, inspeção e demais atividades ligadas a operação como compras e
aquisições;
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• O segundo, na perspectiva do planejamento do ativo que abrange o planejamento ope-
racional e de manutenção, algo possível com o suporte a decisão proporcionado pelo
agentes.

A perspectiva de análise do acionista com as possíveis decisões tomadas nesse âmbito
não é algo contemplado no modelo, já que este apenas se utiliza da estratégia corporativa como
uma entrada que irá orientar as suas demais ações. A Figura 27 destaca os aspectos considerados
no modelo dentro da perspectiva do gerenciamento de ativos.

O modelo também se baseia nos três pilares propostos por IAM (2008): informação,
engenharia e administração; também representados na Figura 27.

• A informação é a base para o monitoramento executado pelos agentes, por isso a impor-
tância do uso de tecnologias para garantir o fornecimento de dados;

• A administração fornece os objetivos estratégicos e demais orientações que guiam as
ações da engenharia;

• A engenharia, por sua vez, auxilia em decisões, por exemplo, sobre a aquisição de novos
campos, perfuração de novos poços e sobre terceirizar ou não uma operação.

Figura 27 – O modelo dentro da perspectiva do gerenciamento de ativos.

Fonte: Elaborado pela autora
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Os três pilares (informação, engenharia e administração) são contemplados no modelo e
aplicados dentro de diferentes perspectivas representadas na Figura 28 através de 04 módulos
principais: a visualização da informação, o monitoramento dos processos, o suporte a tomada de
decisão nas atividades do dia a dia operacional e a negociação na cadeia de suprimentos.

Figura 28 – As perspectivas consideradas para o gerenciamento do ativo industrial

Fonte: Elaborado pela autora

Visualização da informação

A visualização da informação é importante para uma visão integrada e global do sistema,
extrapolando disciplinas. Ao invés de uma análise de demandas e prioridades por departamento
(comercial, logística, manutenção, setor de produção A ou B) surge uma visualização macro do
negócio onde as prioridades podem ser definidas e esforços direcionados a partir do impacto
global no negócio.

Monitoramento dos processos

O monitoramento dos processos de produção é proposto dentro de duas perspectivas, a
técnica e a econômica:

• O monitoramento técnico sugere a modelagem do conhecimento dos especialistas de
modo que os processos na empresa incorporem o conhecimento dos seus profissionais.
Decisões recorrentes não serão decididas da mesma forma que na primeira vez. As experi-
ências e lições aprendidas com a tomada de decisão poderão ser registradas e incorporadas
aos modelos. Isso eleva o conhecimento da organização e a sua representação no sistema
computacional. Essa ação facilita a introdução de novos profissionais, dinamiza as ati-
vidades antes consideradas de rotina e gera menos impacto durante a aposentadoria de
profissionais seniores.
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• O monitoramento econômico busca basicamente, cruzar as informações técnicas com
informações de custo e receitas em cada estágio de produção de modo a garantir uma
tomada de decisão que de fato impacte positivamente em resultado. Esse monitoramento
precisa ser feito de forma local porém com uma meta global de resultado, ótimos locais
não refletem o melhor resultado para as organizações.

Apoio a tomada de decisão

O apoio à tomada de decisão no dia a dia operacional consiste em dotar de inteligência
os processos nas empresas de modo que as decisões entre diferentes áreas ou departamentos
busquem um melhor resultado global e não apenas local. Ou seja, para a priorização de um
serviço de manutenção devem ser analisados os serviços já solicitados, o impacto no negócio
em termos custos, o ganho com a realização da intervenção e a disponibilidade dos recursos
necessários. Se organizado num formato adequado e com suporte tecnológico, essa atividade
pode ser realizada com rapidez economizando o tempo dos profissionais especialistas e também
com melhores resultados devido ao número de variáveis que podem ser analisadas por um
sistema computacional.

Negociação na cadeia de suprimento

A perspectiva da negociação na cadeia de suprimento implica em estruturar uma base
para a comunicação entre as partes, na solicitação de materiais e serviços, que leve a um melhor
resultado em termos de custo, qualidade e prazo nas solicitações. Através do cadastramento de
fornecedores e do estabelecimento de uma plataforma para negociação, a entrega dos pedidos e
atendimento a solicitações de serviço podem ser realizados com maior rapidez e uma evolução
natural do desempenho dos fornecedores ocorrerá a partir dos indicadores de desempenho.
Serão escolhidos os fornecedores que atendam ao melhor conjunto de indicadores definidos pela
empresa e esses indicadores irão variar a depender do processo, produto e objetivos da empresa.

A base para que essas 4 perspectivas possam acontecer e evoluir, dentro de cada um
dos módulos, deve estar organizada numa estrutura que permita o aprendizado e a evolução
do sistema. Os dados devem ser organizados em um formato útil e relevante de decisão, e
a comunicação do sistema com as equipes no campo deve permitir a incorporação de novas
informações ao modelo. Os sistemas com a abordagem multiagente oferecem essa possibilidade
de aprendizado e apoio a tomada de decisão, como será apresentado na sequência.

4.2.2 Aprendizagem e evolução dos sistemas

Existe um aprendizado organizacional que pode ser alcançado a partir da incorporação
de informações que são geradas com as análises realizadas pelos engenheiros e operadores no
dia a dia operacional (Figura 29). Trata-se de um registro das decisões tomadas, raciocínios ou
interpretações feitas através das informações apresentadas pelo sistema que podem ser no futuro
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incorporadas ao agente inteligente e autônomo. Essa é uma grande vantagem na utilização dos
SMAs: permitir que os sistemas evoluam incorporando o conhecimento do especialista. Para
isso, deve estar previsto em que direção essa evolução e aprendizado deve ocorrer para que a
base do sistema contemple essa possibilidade.

Figura 29 – As possibilidades de aprendizado a partir de cada módulo

Fonte: Elaborado pela autora

A primeira direção está na incorporação de tendências futuras a partir dos padrões
observados nas análises de dados, que devem ser customizadas para permitir as diferentes visões
no negócio e comunicar com as diferentes áreas e competências

A segunda trata da detecção de problemas operacionais a partir das variáveis monitoradas.
Este é um grande desafio devido à complexidade de possibilidades e de variáveis existentes,
além do fato que nem todas as variáveis que são necessárias para um diagnóstico mais preciso
estão sendo monitoradas ou monitoradas da forma adequada. O agente deve ser projetado para
ler esses dados, gerar informações e ter inteligência para interpretá-las, independentemente da
forma com que essas informações chegam até ele. Sensores instalados na planta industrial, base
de dados, planilhas e relatórios devem estar previstos como potencial fonte de dados.

A terceira direção trata da indicação de soluções a partir de problemas detectados. Uma
vez identificado, através do sistema, o problema que está ocorrendo, e com a confirmação
feita pelos operadores e gestores do campo, parte-se para a identificação da solução. O que se
pretende enfatizar nesse ponto é a importância do registro pelas empresas das ações tomadas para
resolver os problemas operacionais que com frequência deixam de ser registrados e as soluções
implementadas ficam na memória de poucos engenheiros que atuaram na época. Quando é
visualizada a possibilidade de um sistema que indique soluções de forma mais automatizada, isso
remete à necessidade de armazenar as decisões tomadas para que um aprendizado seja possível.

A quarta ressalta que as solicitações a fornecedores externos pela empresa devem ser
feita por critérios claros e que contribuam com os objetivos da organização. Não há tempo a se
perder na escolha do melhor parceiro e, para isso, dados sobre desempenho precisam ser gerados
e aprendidos pelos agentes, de modo que estes indiquem os melhores fornecedores e os acionem.
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Os pontos aqui apresentados mostram possibilidades reais de evolução dos sistemas
nas empresas com o uso dos SMA. Neste trabalho, nem todas as soluções conseguem ser
implementadas na ferramenta computacional já que isso requer mais trabalho de pesquisa para
coletar dados e informações e equipe especializada para o desenvolvimento. O que é mostrado na
sequência são os passos realizados para a construção do protótipo onde algumas dessas soluções
conseguem ser implementadas para a validação do conceito.

4.3 A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA MULTIAGENTE

Para a construção do sistema multiagente foram utilizadas 5 etapas principais em 2 fases,
conforme descrito na Figura 30.

Figura 30 – As etapas utilizadas durante a construção do modelo e sistema multiagente

Fonte: Elaborado pela autora

• Fase 1 - Modelagem do conhecimento do especialista, que compreende: i) definição do
processo e objetivos; ii) construção da ontologia;

• Fase 2 - Desenvolvimento do sistema: i) criação dos agentes; ii) protocolos de comunicação;
iii) SMA - Sistema Multiagente.
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Para conhecer o processo e as principais atividades de monitoramento e tomada de
decisão que justifiquem a alocação dos agentes, foram realizados o mapeamento dos processos,
estudo sobre os relacionamentos entre as áreas e departamentos da empresa e a identificação dos
indicadores de desempenho. Em seguida, a definição dos objetivos e atividades, onde a etapa de
decomposição de atividades exerceu um papel importante na definição da atribuição dos agentes.

Em seguida foi realizada a construção da ontologia para representar o conhecimento do
processo mapeado e que representará o ambiente do agente. Essa é uma etapa que tem bastante
interação com a etapa de criação dos agentes já que a representação do conhecimento deve
ser feita de acordo com o que se pretende de comunicação e ação dos agentes, que estarão
executando os protocolos de comunicação e os objetivos do SMA como um todo. Cada uma
dessa etapas é apresentada com mais detalhes na sequência.

4.3.1 Definição do processo e objetivos

Nessa etapa utilizou-se duas ferramentas que foram importantes para a definição de
atividades, objetivos e metas: o mapeamento de processos e a decomposição de tarefas. Este
último realizado segundo a metodologia proposta por Öztürk, Rossland e Gundersen (2010) para
identificar as tarefas que devem ser atribuídas aos agentes após uma processo de decomposição
de tarefas complexas em sub-tarefas mais simples.

O uso do mapeamento dos processos, na forma de fluxogramas, teve o objetivo de
entender e comunicar o fluxo das atividades e as transformações que ocorrem no interior do
processo, identificando os processos essenciais para análise sistêmica da organização.

O mapeamento estruturado com a definição de padrões de documentação permite analisar
todo o potencial de integração e otimização existente. De forma complementar, são identificados
os atributos dos processos, o que permite realizar estudos de custeio ou dimensionar o tamanho
da equipe que deverá realizá-lo (KIM; JANG, 2002). Os mapas gerados são um meio para
visualizar oportunidades e subsidiar melhorias graduais e contínuas em uma operação, e sempre
deverão ser elaborados antes de qualquer automatização de processo ou atividade.

Mapear processos inclui: (i) análise de entrada e saída, que procura entender a transfor-
mação de bens e serviços ocorrida no interior do processo; e (ii) fluxogramas, que procuram
descrever o fluxo de informação e a tomada de decisão dentro da operação estudada. O fluxo-
grama procura identificar as atividades que compõem um processo, entender seu funcionamento
interno, entender as interfaces entre as atividades, identificar eventuais gargalos e descrever as
relações existentes entre processos que se comuniquem.

O fluxograma permite compreensão detalhada das etapas que as atividades percorrem, re-
gistrando estágios nas passagens de informação e de materiais, produtos ou serviços consumidos
e resultados produzidos pela operação (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2013).
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Figura 31 – Descrição das tarefas no método de decomposição

Fonte: Elaborado pela autora

Essa técnica foi explorada na realização do estudo de caso com a empresa de petró-
leo, onde foram elaborados os fluxogramas representados nas Figura 70, Figura 71, Figura 72,
Figura 73 e Figura 74, ambas disponíveis no Apêndice D.3, para os principais processos operaci-
onais que abrangem as áreas de operações, manutenção, suprimentos e engenharia.

O método de decomposição de tarefas contribuiu na direção de identificar as tarefas
principais que devem ser atribuídas aos agentes e que estão associadas ao gerenciamento do
campo de petróleo. As tarefas são fruto de uma decomposição da tarefa principal, que é descrita
conforme exemplo mostrado na Figura 31, e detalhado no Apêndice B.

O método proposto por Öztürk, Rossland e Gundersen (2010) sugere que cada uma das
tarefas listadas na Figura 32 sejam representadas com nome, descrição, entradas, saídas, metas e
o conjunto de ações ou métodos de resolução de problemas associados. Os métodos devem trazer
um nome, descrição, entradas, saídas, informações controladas e um conjunto de subtarefas. As
ações são representadas, de forma semelhante, com o nome, descrição, entradas, saídas e tipo. O
mapeamento completo está disponível no Apêndice B, Figura 32 e Tabelas 4, 5 e 6.
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Figura 32 – Decomposição de tarefas para o gerenciamento do campo de petróleo

Fonte: Elaborado pela autora

No contexto industrial, as capacidades dos agentes são representadas pelos recursos de
uma pessoa ou de um sistema computacional que está atualmente em uso. O plano gerado pelo
processo de decomposição de tarefas é útil para encontrar a melhor sequência de atividades a
ser realizada, bem como a melhor equipe, um conjunto de agentes na terminologia SMA, para a
execução dessas atividades.

As atividades complexas, onde se exige uma tomada de decisão envolvendo informações
distribuídas, diferentes atores, incertezas e tempo limitado para resolução, são bons cenários
onde os agentes podem contribuir. Seja através da decomposição das atividades em atividades
menos complexas ou unitárias, ou da identificação do executante correto para uma ação, ou
mesmo para resolver problemas específicos como o monitoramento de operações e o envio de
alertas para situações de risco.

4.3.2 Ontologia

Ontologia é a representação de conceitos abstratos como eventos, o tempo, objetos físicos
e crenças. Através desses conceitos torna-se possível fazer uma classificação de aspectos comuns
de objetos específicos e situações similares.
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A ontologia pode ser aplicada a qualquer domínio de conhecimento. Pode ser informal
utilizando vocabulário controlado, termos, glossário e taxonomia, e também pode ser formal
utilizando propriedades, restrições de valores e restrições lógicas arbitrárias. A importância da
ontologia para o SMA está na representação do conhecimento do agente no ambiente ao qual
este pertence. É através da ontologia que a comunicação se estabelece.

Desse modo, a ontologia foi considerada uma etapa importante para a construção do
modelo multiagente. No artigo de Leanderson et al. (2013) já foi apresentada uma proposta
inicial de abordagem e integração ao modelo proposto, onde foram consideradas as seguintes
etapas conforme sugerido por Wooldridge (2002):

1. Determinar o escopo do domínio;
2. Considerar o reuso;
3. Enumerar todos os termos relevantes;
4. Definir classes e hierarquias de classes.

Na definição do escopo, essa ontologia visa englobar o máximo possível de informa-
ções, em nível de gerenciamento da produção, a partir das partes que compõem um campo de
exploração de petróleo terrestre, desde o processo de extração do óleo, passando pelas instalações
de superfície até sua saída para refinaria.

Com relação ao reuso, foi realizada com um levantamento de algumas ontologias apli-
cadas a produção de petróleo, citadas anteriormente. Como a natureza dessa ontologia é reunir
informações sobre o monitoramento e detecção de falhas em processos produtivos apenas as
ideias de como estruturar os conceitos foram utilizadas.

A enumeração dos termos relevantes foi realizada conforme a Tabela 7, disponível no
Apêndice C, onde estão listados os principais termos utilizados para o campo de petróleo.

Nessa etapa, o software Protégé 4.21, por ser uma ferramenta já bastante utilizada nessa
área, de fácil assimilação e de código aberto, foi utilizado para fazer a edição e diagramação da
ontologia.

Considerando que o modelo foi embarcado num protótipo de software desenvolvido em
JAVA, com o framework JADE, utilizou-se a classe Ontology.java. Esta classe fornece a estrutura
básica para se fazer um dicionário elencando os conceitos pertinentes ao domínio de atuação
dos agentes, propriedades de relacionamentos entre esses conceitos e as ações que cada agente
realiza a partir destes relacionamentos. A Figura 33 mostra alguns exemplos da construção da
ontologia do campo de petróleo elaborada no software Prótegé .

1 O Protégé é um software livre e open-source desenvolvido para a construção de ontologias pela Universidade de
Stanford com acesso livre e disponível em <http://protege.stanford.edu/download/protege/4.2/installanywhere/
Web_Installers/>

http://protege.stanford.edu/download/protege/4.2/installanywhere/Web_Installers/
http://protege.stanford.edu/download/protege/4.2/installanywhere/Web_Installers/
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Figura 33 – Exemplo da ontologia incorporada ao SAID

(a) Os elementos que compõem o campo.
(b) A relação das variáveis consideradas no monito-

ramento do campo.

(c) Os problemas que podem ser detectados.
(d) A relação dos serviços que podem ser realizados

quando se dá a detecção de um problema.

(e) As relações nas diferentes categorias. (f) A relação das equipes que atuam nas intervenções.

Fonte: Elaborado pela autora

4.3.3 Criação dos agentes

A partir da representação apresentada na Figura 25, os agentes foram classificados de
acordo ao papel que exercem no sistema de produção. Foram propostos 3 tipos de agentes:
operacionais, de intervenção e de suprimentos. Os agentes operacionais, participam do fluxo de
produção; os agentes de intervenção, dão suporte às unidades de processamento e se dividem em
agentes de intervenção interna e externa, e os agentes de suprimentos, fornecem os equipamentos
e materiais necessários para as intervenções na planta, estes também se dividem em agente de
suprimento interno e externo. Desse modo temos:

Agente Operacional

São todos aqueles diretamente relacionados a produção, que fazem a transformação do
produto desde a extração do óleo e gás do reservatório até a transferência final para a refinaria.
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Estão incluídos nesta categoria: os poços, a estação de coleta, a unidade de compressão, unidade
de transferência de óleo, unidade de movimentação de água, unidade de injeção, unidade de
armazenamento.

O agente operacional monitora um determinado sistema de produção, a partir de variá-
veis de processo, que com uma modelagem específica representando a inteligência do agente,
identifica antecipadamente possíveis falhas ou problemas (Figura 34). Essa modelagem pode
assumir diversas variações que vão desde lógica fuzzy, a redes neurais, redes bayesianas ou
mesmo técnicas estatísticas que indicam quando um determinado evento está próximo a partir de
análises de tendências. Essa inteligência pode estar presente nos demais agentes.

Figura 34 – Representação do agente operacional

Fonte: Elaborado pela autora

Agente de Intervenção

Considera-se intervenção as atividades de manutenção preventiva ou corretiva nas ins-
talações industriais, pequenos reparos ou mesmos investimentos de maior porte. Os agentes
de intervenção são aqueles que se relacionam com essas atividades: recebendo solicitações
de serviço, identificando uma solução para um problema, antecipando falhas, realizando uma
programação de atividades, dentre outros.

São considerados dois tipos de agente de intervenção: os agentes de intervenção interna e
os agentes de intervenção externa. Os primeiro fazem parte da empresa, os últimos são empresas
parceiras que realizam serviços nas instalações do campo de petróleo e que são administrados
pelos agentes de intervenção interna.

Os agentes de intervenção monitoram as variáveis que dão suporte a execução dos
serviços oferecidos por estes. Ou seja, todos os recursos necessário para a solução de um problema
específico, fruto de uma solicitação do agente operacional, devem ser monitorados: peças
sobressalentes, equipe especialista, veículos, equipamentos industriais em geral, dispositivos de
segurança, dentre outros. A inteligência do agente de intervenção está em identificar a melhor
solução a partir dos recursos disponíveis. A Figura 35 ilustra essa relação entre os agentes.
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Figura 35 – A integração entre o agente operacional e o agente de intervenção interna

Fonte: Elaborado pela autora

Agente de Suprimentos

Realiza o fornecimento de insumos para a produção como peças de reposição, produtos
químicos e demais itens necessários para a condução dos processos operacionais. Esse agente é
acionado e coordenado pelo agente de intervenção interna, e entra em ação sempre que há uma
necessidade de recurso, conforme demostrado na Figura 36.

As demandas do agente de intervenção podem disparar solicitações de itens em estoque
ou ordens de compras. A inteligência do agente de suprimentos está na comunicação e negociação
com a cadeia de fornecedores para adquirir o recurso necessário com a melhor relação preço,
qualidade e prazo.

Figura 36 – Relacionamento entre agente de intervenção e de suprimentos.

Fonte: Elaborado pela autora
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A possibilidade de evolução do sistema está na capacidade do agente em incorporar as
informações recebidas da planta no dia a dia operacional. Basicamente, significa incluir nos cases

que geraram os seus modelos originais as confirmações obtidas na planta a partir das análises e
resultados exibidos pelos agentes. Por exemplo, uma vez que uma indicação de problema foi
feita, o operador deve checar na planta industrial se a informação se confirma.

Uma vez confirmada a informação, esta deve seguir alimentando o modelo, reforçando
as regras utilizadas no diagnóstico. Essa ação se repete para as indicações de solução a partir
da análise dos recursos disponíveis . Isso irá garantir que o sistema evolua juntamente com o
conhecimento das equipes, algo que será explorado no sistema futuramente (Figura 37).

Figura 37 – Possibilidade de aprendizado e evolução do agente.

Fonte: Elaborado pela autora

4.4 PROTÓTIPO SAID

O SAID - Sistema de Agentes Inteligentes Distribuídos teve protótipo desenvolvido com
o objetivo de validar o conceito e apresentar as funcionalidades da solução multiagente proposta
embarcadas numa ferramenta de software. Todo o desenvolvimento e configurações realizadas
respondem ao estudo de caso realizado com a empresa dentro dos aspectos de monitoramento da
produção, gestão das intervenções e gestão da cadeia de suprimentos. Onde, cada uma dessas
melhorias representam uma evolução do SGPC - Sistema de Gerenciamento de Campos de
Petróleo, proposto por Oliveira (2013), uma primeira versão desenvolvida pela nossa equipe.

A arquitetura do SAID, Figura 38, traz quatro níveis principais: a planta, a base de dados,
os módulos do sistema multiagente e a camada de visualização. No protótipo SAID os agentes
não se relacionam diretamente com a planta, os dados são armazenados numa base de dados que
simula essa relação com o chão de fábrica.
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Figura 38 – A arquitetura do SAID

Fonte: Elaborado pela autora

Não foi objetivo do projeto testar as comunicações do software com os dispositivos de
controle utilizados no chão de fábrica, e os aspectos de segurança associados a esta intervenção.
Numa situação real, os agentes poderiam coletar informações de um CLP (Controlador Lógico
Programável), de um sistema como o PI (Plant Information), que reúne as informações das
variáveis de processo numa planta industrial.

As informações para o SAID também podem ser provenientes de algum serviço dispo-
nibilizado por softwares legados da empresa, como os ERPs (Enterprise Resources Planning)
ou softwares de engenharia como o SIEM (Sistema de Engenharia e Manutenção) utilizado na
empresa pesquisada.

Para o sistema multiagente, são definidos os agentes, a linguagem de programação JAVA
/ JADE, a conexão com o banco de dados via JDBC (Java Data Base Connectivity) e a ontologia,
a representação do conhecimento do agente. A camada de visualização incluem os gráficos,
indicadores de desempenho e telas que são criadas para o acompanhamento do desempenho dos
agentes que atuam na planta industrial, individualmente ou coletivamente.
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Um exemplo desse monitoramento individual são as análises de custo operacional no
agente poço, ou os diagnósticos oferecidos por esse agente a partir da inteligência do MAICE2;
ou coletivo através da visualização das mensagens trocadas entre os agentes operacionais e
de intervenção durante a negociação de um serviço, por exemplo. A Figura 38 mostra uma
representação desses módulos do sistema.

O sistema MAICE (Metodologia de Armazenamento e Integração do Conhecimento
Especialista), apresentado em Oliveira et al. (2007), gera diagnósticos a partir da modelagem do
conhecimento do especialista. A integração do SAID com o MAICE foi testada, e teve resultados
positivos mostrando que existe a possibilidade de executar a atividade dos agentes acessando
novas regras e funcionalidades Oliveira (2013). Utilizou-se a lógica fuzzy ou lógica nebulosa
disponível no MAICE para o teste.

4.4.1 Programação

A programação dos agentes utiliza o padrão FIPA-ACL, (BELLIFEMINE; POGGI;
RIMASSA, 2007). Esse padrão é fundamentado na teoria dos atos de fala na qual afirma que
mensagens representam ações, ou atos comunicativos – também conhecido como atos de fala ou
performativos. São ao todo 22 atos comunicativos (mostrados em detalhe no Apêndice C, tabela
8), sendo os mais comumente utilizados: inform, request, agree, notunderstood, e refuse.

A FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) foi criado em 1996 como uma
associação internacional sem fins lucrativos com o objetivo de desenvolver uma coleção de
padrões relacionados a tecnologia de softwares baseados em agentes e tem o seguinte conjunto
de princípios:

• Tecnologias agentes fornecem um novo paradigma para resolver velhos e novos problemas;
• Algumas tecnologias de agentes alcançaram um considerável grau de maturidade;
• Para serem úteis, algumas tecnologias agentes requerem padronização;
• Padronização de tecnologias genéricas tem mostrado ser possível e fornecer resultados

efetivos por outros fóruns de padronização;
• A padronização dos mecanismos internos dos agentes em si não é o interesse primário,

mas a infraestrutura e linguagem requerida para interoperação aberta.

Durante a evolução de FIPA muitas ideias relacionadas a agentes foram propostas,
algumas evoluíram e outras não. De todas essas ideias, aquelas de maior importância para o
trabalho foram a comunicação de agentes, o gerenciamento de agentes e a arquitetura de agentes,
que levaram a definição do padrão FIPA-ACL.

2 Sistema desenvolvido pelo grupo de pesquisa na UFBA que, com técnicas de inteligência artificial e a partir
de uma base de conhecimento, modela o conhecimento especialista para o sistema de produção de petróleo,
ofertando análise e diagnósticos que podem ser integrados aos sistemas de produção.
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O protótipo SAID foi desenvolvido em JAVA e para cada um dos componentes de um
campo de exploração de petróleo foi criada uma classe Java para ser reconhecida e monitorada
pelo agente adequado. Essa classe é instanciada no momento em que o agente é iniciado.

Os agentes acessam as informações em um banco de dados que simula o ambiente real.
Essas informações são encapsuladas em classes Java que são instanciadas pelos devidos agentes
no decorrer da execução do sistema. Essas classes foram criadas de maneira a implementarem
a interface Java chamada IDataAccess.java, dessa forma, o agente não se responsabiliza pela
conexão e acesso direto ao banco de dados e suas informações.

Todas as classes que precisam acessar o banco de dados acessam a classe Connecti-

onManager.java. Esta classe fornece a permissão para a classe conectar ao banco e coletar
as informações necessárias. A estrutura dos agentes é definida por alguns métodos que são
utilizados para realizar tarefas.

Para os Agentes Operacionais foram construídos os seguintes métodos:

• receiveMessage(): encapsula o comportamento incorporado pelo uso de JADE CyclicBeha-

viour.java e realiza a tarefa de receber as mensagens que são enviadas por outros agentes
do sistema.

• sendMessage(): encapsula o comportamento OneShotBehaviour.java e realiza a tarefa de
envio de mensagens para outros agentes do sistema.

• sensor(): este método busca informações mensais do ambiente para serem monitoradas
pelo agente e a partir disso, tomar decisões ou não.

• calculateServiceCost(): este método implementa os cálculos matemáticos adequados para
cada agente do campo e retorna o custo mensal com a produção de óleo/gás/água.

• calculateLimits(): este método faz a atualização do histórico da produção dos componentes
durante a execução do SAID. A partir dele é feito o calculo dos limites de controle e
tolerâncias que são utilizadas pelo método checkRules().

• checkRules(): este método verifica as regras e a depender do resultado faz o papel de
atuador modificando a IHM com alertas e mensagens e acionando os AI através do método
findIntervention().

• findIntervention(): este método busca agentes de intervenção que estão registrados nas
páginas amarelas 3 do diretório de serviços do container.

3 Páginas amarelas é um serviço que apoia no registro das propriedades particulares dos agentes, bastante utilizado
na programação de sistemas multiagentes (JULKA; SRINIVASAN; KARIMI, 2002). Na cadeia de suprimentos
essa aplicação facilita a busca por fornecedores sempre que materiais ou serviços são necessários, já que as suas
propriedades e capacidades de atendimento estão publicadas.
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Os Agentes de Intervenção (AI) e Agentes de Suprimentos (AS) têm uma estrutura mais
simples do que os Agentes Operacionais e se utilizam dos métodos abaixo:

Agentes de Intervenção:

• registerService(): este método é acionado pelo agente logo que ele é iniciado. A partir dele
o AI registra o serviço que ele é capaz de realizar em páginas amarelas que podem ser
acessadas por todos os outros agentes do SAID.

• receiveMessage(): encapsula o comportamento incorporado pelo uso de JADE CyclicBeha-

viour.java e realiza a tarefa de receber as mensagens que são enviadas por outros agentes
do sistema requisitando serviços.

• sendMessage(): encapsula o comportamento OneShotBehaviour.java e realiza a tarefa de
envio de mensagens para outros agentes do sistema.

• findSupplier(): este método busca agentes de suprimentos que estão registrados nas páginas
amarelas do diretório de serviços do container.

• calculateServiceCost(): este método calcula o quanto deve ser cobrado pela realização de
um determinado serviço.

Agentes de Suprimentos:

• registerService(): este método é acionado pelo agente logo que ele é iniciado. A partir dele
o AS registra o serviço de aquisição de suprimentos que ele é capaz de realizar em páginas
amarelas que podem ser acessadas por todos os AI do SAID.

• receiveMessage(): encapsula o comportamento incorporado pelo uso de JADE CyclicBeha-

viour.java e realiza a tarefa de receber as mensagens que são enviadas por AI do sistema
requisitando suprimentos.

• sendMessage(): encapsula o comportamento OneShotBehaviour.java e realiza a tarefa de
envio de mensagens para os AI do sistema em resposta as suas requisições.

• calculateServiceCost():este método calcula o quanto deve ser cobrado pela realização de
serviço de aquisição de suprimentos.

A Figura 39 traz a representação dos protocolos de cooperação entre os agentes. O ciclo
se inicia quando um agente operacional detecta um evento inesperado, a partir desse momento,
ele envia mensagens para que os agentes de intervenção enviem propostas de prestação de
serviços. Estes agentes também podem recusar a requisição caso não tenham disponibilidade.

Seguindo o ciclo, os Agentes de Intervenção respondem enviando propostas que serão
avaliadas na base de conhecimento do Agente Operacional de onde será escolhida e contratada a
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melhor em detrimento das outras. Finalizando esse processo, o Agente de Intervenção envia uma
mensagem ao Agente Operacional confirmando o resultado.

Os Agentes de Suprimentos, por sua vez, recebem mensagens dos Agentes de Intervenção
e passam a participar de uma comunição com base no protocolo Request, também representado
na Figura 39, e respondem disponibilizando os suprimentos requisitados e o valor que cobrado
por estes, ou apenas recusando a proposta.

Figura 39 – Protocolos de cooperação utilizados entre os agentes

Fonte: Elaborado pela autora beseada em Bellifemine, Poggi e Rimassa (2007)

Neste caso, diferente do Contract-net, o Request envia uma solicitação para um agente
específico, que pode representar um fornecedor de equipamentos já cadastrado na empresa e
selecionado com base nos critérios de desempenho avaliados a partir de serviços anteriormente
prestados. Ao resolver o problema pelo qual foi requisitado, o Agente de Intervenção envia uma
mensagem ao Agente Operacional requisitante contendo o valor que foi gasto com suprimentos
e pelo serviço realizado, esse valor é somado aos custos com investimentos do mês.
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4.4.2 A utilização do MAICE

Muitos sistemas multiagentes são formados por agentes providos de inteligência, porém
modelar essa inteligência não é uma tarefa simples. É necessário desenvolver uma forma de
integrar o conhecimento a um agente ou a qualquer outro tipo de sistema computacional. A partir
dessa necessidade foi utilizado o MAICE – Metodologia de Armazenamento e Integração de
Conhecimento Especialista, apresentado por Oliveira et al. (2007), para representar as regras
condição-ação nos agentes.

O MAICE baseia-se em técnicas de inteligência artificial para registro, simulação e
armazenamento de modelos de sistemas a partir da concepção de especialistas que atuam na
empresa. Essa ferramenta apresenta alguns recursos para a modelagem de conhecimento tais
como lógica fuzzy, redes neurais artificiais e também permite a modelagem de modelos de
eletrônica digital. Uma vez modelado, o conhecimento pode ser facilmente integrado ao sistema
que o usuário esteja desenvolvendo. A ferramenta MAICE foi desenvolvida em um projeto de
pesquisa do Centro de Tecnologia em Automação Industrial (CTAI) da Universidade Federal da
Bahia (UFBA) em parceria com a PETROBRAS.

No sistema SAID, ao detectar, através do MAICE, que o nível de produção não é
satisfatório, conforme regras mostradas na Figura 40, inicia um processo de verificação de um
possível problema ocorrido.

Figura 40 – Modelagem para o agente operacional utilizando o MAICE

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Oliveira (2013)
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O agente poço recebe as informações de produção (QTD PRODUZIDA), calcula os
limites de controle e tolerâncias máximas e mínimas e através do modelo construído no MAICE
verifica se há ocorrências de violações a partir das leituras do nível de produção (GATILHO
POÇO 1 e GATILHO POÇO 2).

Com a detecção do problema, os agentes operacionais trocam mensagens com os agentes
de intervenção informando sobre a ocorrência. Os agentes de intervenção recebem as mensagens
e as direcionam para os agentes de suprimentos, por sua vez, recebem e confirmam o envio dos
equipamentos e materiais necessários. O agente de intervenção envia uma mensagem com a
programação do serviço em forma de ordem de serviços. Assim que o problema é resolvido os
agentes de intervenção enviam mensagens com os custos para os agentes operacionais e estes
somam estes custos às suas despesas mensais.

O MAICE também participa na escolha dos agentes. Os agentes de intervenção, que
participam do protocolo de cooperação Contract-Net juntamente com os agentes operacionais,
podem ser escolhidos por critérios de custo e qualidade, que são julgados através de lógica
nebulosa disponibilizada na ferramenta MAICE e acoplada ao SAID.

A figura 41 traz essa representação demonstra para a escolha do prestador de serviços
baseada em qualidade e preço. Estão representados os blocos criados vinculando os dados de
custo e qualidade para a escolha do fornecedor e também a tabela com as regras definidas para o
modelo.

Figura 41 – Modelagem para o agente de suprimentos utilizando o MAICE

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Oliveira (2013)
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5 RESULTADOS

As primeiras iniciativas para validação do conceito SAID foram com a maior empresa
brasileira de petróleo, Petrobras. No início de 2014, foram realizadas várias reuniões com
gestores da empresa para discutir conceitualmente a proposta e visualizar oportunidades de
aplicação na indústria de petróleo. Basicamente os setores de automação, engenharia e operação
foram os mais envolvidos nas discussões. Essas reuniões foram úteis para perceber o potencial
de aplicação da solução proposta pelo SAID, principalmente no que se refere ao monitoramento
da produção, emissão de alertas, comunicação entre diferentes áreas, identificação de perdas de
produção e integração de sistemas.

Dentre as visitas técnicas realizadas estão a Central de OPerações (COP) da Fazenda
Bálsamo no município de Entre Rio e a Base de Taquipe no município de São Sebastião do
Passé na Bahia, a maior base de monitoramento dos poços da região, ambas em nov/2014.
Todas ofereceram excelentes oportunidades para amadurecer o conceito, tangibilizar a pesquisa
inicialmente realizada em uma solução aderente a indústria de óleo e gás, e visualizar novas
oportunidades. Dentre essas oportunidades está a submissão de um projeto de pesquisa em
parceria com a UFBA e esta empresa para o desenvolvimento do conceito SAID e demais
soluções dentro do conceito de campos de digitais.

Ainda em nov/2014 uma outra empresa de petróleo, que também explora campos maduros
na região do recôncavo baiano, mostrou-se interessada em colaborar com essa pesquisa. A
empresa passou a servir de base para o aprofundamento do conceito e a construção de um estudo
de caso. Além de reuniões com representantes da empresa, foram verificados procedimentos
operacionais, sistemas computacionais existentes, bases de dados e um contrato formal no
período de 1 ano para a realização da pesquisa foi assinado. O objetivo foi testar a solução
proposta com o uso de sistemas multiagentes simulando o ambiente da empresa e as suas rotinas
operacionais através da customização e aplicação do SAID, algo considerado relevante para
a validação do conceito proposto na tese. Apesar da empresa não oferecer um ambiente com
sistemas de automação, medições em tempo real e bases de dados, que permitam de fato o
avanço para um nível superior com a aplicação de sistemas multiagentes, as informações obtidas
contribuíram para o amadurecimento do conceito e a identificação de soluções valiosas para essa
indústria que podem posteriormente ser implementadas por uma equipe de desenvolvedores.

Por questões de sigilo e confidencialidade o nome real da empresa foi omitido, sendo
atribuído a esta apenas o nome Empresa ABC. Também serão utilizadas apenas siglas para o
nome dos campos de petróleo investigados. O próximo tópico, Estudo de caso, é dedicado a
apresentar mais detalhes sobre a empresa, e destacar como os sistemas multiagentes podem
auxiliar com algumas soluções para a comunicação, visualização e monitoramento dos processos
e na tomada de decisão na Empresa ABC. Algumas dessas soluções foram desenvolvidas e
implementadas computacionalmente, principalmente a parte de monitoramento da produção para
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variáveis como BSW, a produção de óleo e gás, e os custos por poço a partir de um critério de
rateiro assumido nas equações propostas no modelo. Outras soluções foram apenas indicadas
já que estas requerem um maior tempo de pesquisa e desenvolvimento, principalmente para a
coleta de dados e programação dos agentes.

Foram escolhidas 3 aplicações do sistema multiagente, demonstradas através do SAID,
para comprovar as implementações feitas. Essa escolha também foi feita de modo a confirmar a
hipótese de que os Sistemas Multiagentes oferecem as funcionalidades e recursos adequados
dentro das 3 perspectivas investigadas na tese: (1) o monitoramento dos processos de produ-
ção, (2) a gestão das intervenções e (3) a gestão da cadeia de suprimentos. Cada uma dessas
perspectivas foram organizadas e explorada num tópico específico neste capítulo.

5.1 ESTUDO DE CASO

A empresa ABC iniciou suas atividades em fevereiro de 2000. Atualmente é a maior
operadora independente de exploração e produção de petróleo e gás (setor E&P) onshore do
Brasil, em termos de produção diária em BOE (barril de óleo equivalente), e especializada no
desenvolvimento e revitalização de campos maduros e marginais. Os 17 campos operados pela
empresa estão localizados na Bacia do Recôncavo, no Estado da Bahia, que contém as maiores
reservas de petróleo onshore do Brasil de acordo com dados da ANP.

Um total de 12 de seus 17 campos são explorados através do Contrato de Produção, o
qual tem previsão de vencimento em 2025 podendo ser renovado por prazo adicional de 27
anos. A empresa estima que os Campos Operados contêm volume bruto significativo de Petróleo
Original in situ de aproximadamente 499 milhões de barris de petróleo, dos quais apenas 17,3%
foram produzidos até 31 de dezembro de 2014. O objetivo de longo prazo é ser a mais segura,
eficiente e lucrativa operadora independente de petróleo onshore do Brasil.

Dentro das áreas onde já operam, a empresa espera em 5 anos ter todos os principais
campos/ reservatórios plenamente desenvolvidos em termos de recuperação secundária com
injeção de água. Num horizonte de 10 anos almejam expandir as operações para outros campos
de petróleo na Bacia do Recôncavo e para ao menos duas outras bacias maduras terrestres no
Brasil.

A empresa ABC se apresenta como especialista na operação de campos maduros e/ou
marginais terrestres que apresentem significativo potencial para aumento na recuperação de suas
reservas de petróleo e gás natural através da implementação de metodologias de recuperação
secundárias e terciárias com eficiente estrutura de custo operacional. Para tal ela opta por
internalizar algumas atividades que usualmente são terceirizadas, tais como a operação de
sondas, inspeção de tubos, oficina de bombas, etc. A preferência é por ativos com histórico de
taxas de declínio baixas e previsíveis e reservatórios convencionais.
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5.1.1 Descrição do ambiente

Para o estudo de caso do sistema SAID foi escolhida a Estação SR por oferecer todos os
sistemas de produção desejados para a análise como unidades de tratamento de água e sistemas
de compressão. São ao todo 2 campos de petróleo conectados com esta estação que tem área
aproximada de 54.000m2, os campos RO e MJ. Outros dois campos menores contribuem com
2% do volume total de petróleo que chega a estação SR e, pelo baixo volume, o transporte é
feito de caminhão já que a instalação de uma tubulação para conectar os campos a estação seria
inviável economicamente.

Na Estação SR a coleta da emulsão de óleo proveniente dos poços é realizada em
tanques, e o óleo, depois de separado, é transferido com auxílio de 02 bombas alternativas com a
capacidade de 110m3/h cada e 01 com capacidade de 80m3/h, para a Estação Parque Recife da
Petrobras (Figura 42).

Figura 42 – Sistemas de produção que atendem aos poços dos campos MJ e RO, na empresa
ABC.
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Fonte: Elaborado pela autora

A estação possui 01 tanque lavador de 20.000 bbl1, 02 tanques de armazenamento com
capacidade de 20.000 bbl, 01 tanque pulmão para água de injeção de 2.000 bbl. Além disso,
consta de 02 tanques de teste com volumes de 2.000 bbl, 01 tanque de teste com capacidade
de 410 bbl, 01 tanque de teste com capacidade de 500 bbl, 01 tanque pulmão para água de
caldeira de 491 bbl e 01 tanque pulmão para armazenamento de água industrial com capacidade
de 20.000 bbl.

1 A unidade americana considera 1 m³ = 6.2898 bbl
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Com exceção dos tanques de água industrial, água de injeção e de água para caldeira,
cada tanque está equipado com serpentina de vapor para aquecimento da emulsão. Além disso,
alguns tanques possuem chave de nível, transmissor de temperatura e medidor de nível tipo radar.
Apenas o tanque pulmão possui medidor de nível tipo radar de onda livre (LT).

A estação também possui diques de contenção nas áreas de tancagem, 01 bomba de
recuperação, 03 bombas de retratamento, 01 bomba de desemulsificante, 01 bomba de inibidor
de corrosão, 02 caldeiras, 03 separadores bifásicos, 01 scrubber, 06 separadores de condensado,
flare, caixa de recuperação e casa de bombas que contém 03 bombas booster e 03 bombas
injetoras do tipo centrífuga multi-estágio, 3 bombas de transferência de óleo do tipo alternativa.
Para o sistema de combate a incêndio, existe 01 bomba elétrica e 01 bomba a diesel. Para
o sistema de compressão de gás natural, existe 04 compressores, sendo que 03 estão fora de
operação atualmente.

5.1.2 Informações utilizadas

A pesquisa na empresa foi direcionada para o objetivo de compreender os aspectos
ligados a operação dos campos de petróleo e suas instalações, visando o desenvolvimento de
um modelo que fosse aderente a essa indústria, e também para a coleta de dados que pudessem
simular o ambiente do campo de petróleo. Como ponto de partida, foram conduzidas entrevistas
com alguns profissionais na empresa (Tabela 1).

Tabela 1 – As entrevistas realizadas

Entrevistado Área de atuação Tempo de
empresa

Registro

Diretor Diretoria Operacional 5 anos 06/12/15, áudio 32min 22s

Coordenador A e B Operação 5 anos cada 18/08/15, áudio 64min 58s

Operador Operação área Centro-
Norte

15 anos 24/04/15, áudio 70min 19s

Engenheiro A Engenharia de Reser-
vatório

10 anos 05/10/2015, áudio 20min 49s

Gerente A Sondas 15 anos 10/02/15, áudio 71min 55s

Técnico Sondas 5 anos 18/08/15, áudio 35min 13s

Coordenador B Manutenção 3 anos 24/04/15, áudio 42min 39s

Analista Informática 3 anos 28/10/15, áudio 112min 2s

Controlador Controladoria 5 anos 21/10/15, áudio 38min 58s

Coordenador Suprimentos 10 anos 24/04/15, áudio 37min 36s
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Cada uma das entrevistas foi conduzidas fazendo uso de um roteiro básico de perguntas,
disponível no Apêndice D.1, que visava compreender o processo na visão dos colaboradores na
empresa e obter informações sobre cada uma das áreas consideradas mais próximas ao que se
queria investigar. Foram priorizadas as seguintes áreas:

• Operação;
• Manutenção;
• Sistemas de informação;
• Suprimentos;
• Sondas;
• Engenharia de reservatório;
• Controladoria.

Além das entrevistas, buscou-se identificar e incluir na análise procedimentos de trabalho,
relatórios e demais arquivos utilizados para apoiar nas atividades das equipes. A Tabela 2 traz
uma síntese das informações utilizadas nessa etapa da pesquisa. A lista detalhada desses arquivos
está disponível no Apêndice D.2 juntamente com a relação de variáveis utilizadas para simular o
ambiente do campo de petróleo: produção por poço, tipos de poços, custos com manutenção,
volume de água produzida e injetada no campo, a localização dos poços, custo com energia
elétrica, dentre outras.

Tabela 2 – Documentos e informações pesquisadas

Categoria Tipo Descrição
Internet Website da empresa Missão, visão e objetivos de longo prazo

Base de dados Caracterização dos po-
ços

Número de poços, tipo de poço (produtor ou
injetor), localização, método de elevação, limite
de bateria, status do poço

Base de dados Volume de produção Dados poço a poço de 2000 até 2014, BSW 2,
volume de óleo, gás e água produzidos

Documentos Estratégico Plano de desenvolvimento do campo de petróleo
com a estratégia de produção

Documentos Gerencial Relatório gerencial com os 10 indicadores de
desempenho medidos pela operação

Procedimentos Operacional Lista com principais serviços de wellservice e
workover e procedimentos de trabalho

Padrão gerencial Suprimentos Um total de 5 documentos que orientam as ati-
vidades de compras, recebimento e gestão de
estoques

2 BSW - Basic Sediments and Water, indica o percentual de água produzida comparada com a produção total
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Procedimentos Operacional Atendimento a suprimentos e recomendação de
estoque, e orientação sobre a movimentação de
ferramentas para sondas

Custos Planilha em excel Arquivo gerado pela controladoria com custos
operacionais alocados por campo de petróleo no
período de set/14 a out/15

5.1.3 As áreas operacionais

As principais atividades realizadas na empresa foram mapeadas no que se chamou áreas
operacionais, equipes envolvidas diretamente na produção do ativo. O objetivo foi compreender
prioritariamente os setores ligados a operação, suprimentos e intervenções, sendo que este último,
no campo de petróleo, corresponde às atividades das equipes de sondas e manutenção. Esse tipo
de mapeamento foi fundamental para a etapa de definição e construção do modelo proposto, de
modo que as ações dos agentes possam representar o que de fato acontece no campo, e oferecer
as melhorias necessária sempre que uma oportunidade for identificada.

De forma simplificada, a empresa é composta por cinco áreas operacionais principais
(Figura 43): Engenharia de Reservatório, Operações, Manutenção, Sondas e Suprimentos;
distribuídas entre as diretorias operacional e financeira, onde também estão a Controladoria,
gerando resultados e apurando custos, e a Informática, dando suporte técnicos aos sistemas
computacionais utilizados .

Figura 43 – Áreas operacionais e principais atividades

Fonte: Elaborado pela autora

Para cada uma das áreas pesquisadas buscou-se identificar as principais atividades, os
relacionamentos entre elas, os principais documentos e sistemas existentes. Além disso, para cada
uma das atividades realizadas por essas equipes, consideradas como atividades principais, foi
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feita uma correspondência com o tipo de contribuição que pode ser dada pelo sistema multiagente,
seja em termos de disponibilização da informação de uma forma mais rápida ou mesmo na
conexão entre diferentes sistemas.

No geral, existem poucos sistemas na empresa, muitas informações são controladas e
armazenadas através de planilhas Excel. Excluindo os sistemas de análise utilizados pela equipe
de Reservatórios, apenas dois sistemas são utilizados pelas equipes operacionais:

• o ERP da TOTVS® com módulos de compras, estoque, gestão pessoal, contabilidade
gerencial e financeiro;

• um sistema dedicado ao gerenciamento de serviços de manutenção, o Sistema de En-
genharia e Manutenção (SIEM), onde os demais setores solicitam serviços e o setor de
manutenção gera a programação de atividade.

• além disso, todas as informações geradas e visualizáveis nos softwares são armazenadas
em um banco de dados Oracle®.

As atividades executadas pelas equipes na empresa ABC estão associadas com alguns
documentos, onde são feitos os registros das estratégias utilizadas na empresa, dados de produção
e demais informações sobre as intervenções que são realizadas nos poços ou na estação de
tratamento. Segue abaixo uma descrição sucinta dos principais documentos:

• Plano de Desenvolvimento, onde a Engenharia de Reservatório apresenta todo o histórico
do campo e uma análise do potencial futuro de exploração da área. Traz as metas de médio
e longo prazo da organização que servirão como uma orientação para o agente;

• Planilha de potencial dos poços, com as informações mais atuais sobre a produção
esperada e o BSW de cada poço. Traz as informações mais atuais geradas a partir dos teses
de produção nos poços, e que foram utilizadas como histórico de produção para a base de
dados do sistema SAID ;

• Dados de produção dos poços, planilha com dados de produção e injeção, que incluem
volumes de emulsão, óleo, gás e água produzidos, e volume de água injetada;

• Programação do poço, guia dos serviços a serem realizados nos poços pelo setor de Son-
das, este traz a análise de viabilidade econômica, histórico das intervenções já realizadas,
bem como a descrição do serviço a ser realizado.

Cada um dos documentos citados estão representados abaixo, associados a cada uma das
áreas com uma breve síntese das principais atividades realizadas na empresa ABC. Além disso,
buscou-se representar como o sistema multiagente (SMA), proposto através da implantação
do SAID, se relaciona com essas atividades. Esses relacionamentos podem se dar, em geral,
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através da troca de informações entre os agentes softwares que realizam parte da comunicação
na empresa registrando e formalizando importantes informações utilizadas para a tomada de
decisão; através da integração com sistemas existentes; e através da substituição de tarefas como
a coleta de dados e a construção de relatórios gerenciais.

Engenharia de Reservatório

Considerada a área estratégica do negócio, esta inclui geofísicos, geólogos e engenheiros
de reservatório que realizam atividades de avaliação de novas reservas de petróleo e também
de otimização de reservas já em exploração. É a área responsável por decisões que produzem
impacto a médio e longo prazo na unidade de negócio e também o setor que estabelece o ritmo
da produção, fixando metas de produção a serem seguidas pelo setor de Operações. O potencial
de produção dos poços de petróleo e as cotas com os volumes definidos para a injeção de água no
campo são definidos por essa equipe, bem como a localização dos pontos de injeção e o volume
de água a ser captado para o sistema.

A Figura 44 retrata as principais atividades executadas por essa equipe na empresa ABC e
os documentos da empresa associados a cada uma delas. Dentre estas atividades está a avaliação
da viabilidade dos poços e campos de petróleo onde a equipe dedica a maior parte do tempo
gerando as estimativas e metas de produção de petróleo e também as estratégias de recuperação,
nesse caso traduzidas no volume e na localização dos pontos de injeção de água, todas as
informações são publicadas num documento em Word chamado Plano de Desenvolvimento.

Figura 44 – Principais atividades - Engenharia de Reservatório

Fonte: Elaborado pela autora

No sistema multiagente, as informações provenientes da engenharia de reservatório são
entrada para o sistema. Decisões que envolvem a estratégia de recuperação do campo de petróleo
ou qualquer outro aspecto que envolva geologia não são tratados pelo sistema. Desse modo:
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• Informações estratégicas como os volumes de petróleo esperados para o campo no longo
prazo, metas individuais por poço e volume de água a ser injetado no reservatório como
técnica de recuperação secundária, entram como metas para os agentes no SMA;

• A equipe de engenharia de reservatório pode se beneficiar do acompanhamento on-line que
passa a ser feito pelos agentes. Ao invés de um relatório estático que frequentemente precisa
ser consultado para verificar as metas pretendidas, os agentes trazem maior agilidade para
essa operação reduzindo o tempo do engenheiro na coleta de dados.

Operações

Esse é o setor mais afetado e beneficiado pelo modelo proposto na tese. O setor de
operações está diretamente ligado às atividades diárias da produção do petróleo, decisões mais
práticas que produzem impacto de curto prazo, como avaliar o desempenho dos poços e detectar
problemas de produção (Figura 45).

Figura 45 – Principais atividades - Operações

Fonte: Elaborado pela autora

Esse setor atua traduzindo as orientações e metas da equipe de Engenharia de Reservatório
para a ação, e estão mais engajados no monitoramento diário da produção. Os coordenadores do
setor de Operação também participam de decisões importantes como a definição de prioridades
em termos de intervenção nos poços e as aprovações para a aquisição de materiais, equipamentos
e serviços externos.
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A Figura 46 sintetiza a investigação feita nessa área e mostra como um problema
diagnosticado pela equipe de Operações é atualmente desdobrado em ação na empresa ABC.

Figura 46 – Monitoramento dos sistemas de produção pela equipe de Operações

Fonte: Elaborado pela autora

Basicamente, existem problemas que são resolvidos localmente pelos próprios opera-
dores, e outros que demandam apoio de outras áreas. Nesse caso, uma requisição específica
junto a área de Sondas ou de Manutenção será feita pela área de operação utilizando diferentes
procedimentos para tal. Se a solicitação for para o setor de Sondas, será elaborado o programa
do poço (I); caso seja feita para a área de manutenção o registro será feito no sistema SIEM (II).
As duas situações são demonstradas através dos fluxogramas representados nas Figuras 71 e 72,
disponíveis no Apêndice D.3.

Vale ressaltar que em ambos os casos o setor solicitante é quem define a prioridade para
o serviço. Em geral, o monitoramento do campo de produção é de responsabilidade da equipe de
operações.

Observa-se que muitas das atividades realizadas pela equipe de operação são rotinas com
baixo valor agregado e que poderiam ser automatizadas. A maior parte do tempo é dedicada à
coleta de dados restando pouco tempo para a análise e melhoria dos processos.

Diariamente o operador faz uma ronda nos poços [...] esse processo é ineficiente
e vários desses diagnósticos são atrasados e ineficientes por que o operador vai
ao poço uma vez ao dia. Não temos nada automatizado. Temos inversores de
frequência mas são locais, não transmitem dados.

(Coordenador de Operação B, questionado sobre as rotinas operacionais)

Associamos que 2 a 3 % das perdas de produção são devido a ineficiência do
nosso operador. Por exemplo, se temos um pico de energia e por segurança os
poços param de produzir, os operadores precisam de 1h 30min para restabelecer
a produção.

(Coordenador de Operação B, questionado sobre as rotinas operacionais)
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Nesse cenário, as principais mudanças com a implantação do sistema multiagente são:

• Monitoramento dos sistemas de produção passa a ser realizado através dos agentes. Os
níveis de produção de petróleo e gás, e os volumes de água injetados podem ser comparados
com as metas pretendidas de forma pró-ativa através dos agentes operacionais.

• O tempo gasto em atividades de baixo valor agregado como a coleta e a análise de dados
brutos de produção poderá ser minimizado, valorizando as atividade de análise e otimização
de processos executadas pelos engenheiros.

• O sistema também traz uma proposta de monitoramento de custos e análise de resultados
poço a poço, ainda não contemplada pela empresa. As equações propostas calculam o
valor do óleo em cada ponto do sistema de produção, principalmente em cada um dos
poços.

• A comunicação é feita através dos agentes operacionais com os agentes instalados nos
demais setores e que respondem, por exemplo, às solicitações de material ou programação
de serviços de intervenção. Isso contribui para que metas globais sejam atingidas pela
empresa ABC.

• A detecção de problemas operacionais nos poços através do monitoramento de variáveis
técnicas pelos agentes, desde que estes tenham o modelo adequado para prever e indicar
as possíveis falhas operacionais. Algo que não foi possível desenvolver com a empresa
ABC, pela limitação de dados e também de equipe para implementar os algoritmos.

A empresa ABC ainda está num nível muito preliminar de monitoramento e automação
dos seus processos. Não existe uma sala de controle ou qualquer sistema que possa monitorar on-

line os poços de produção. Todos os dados e informação de processo são coletados e registrados
em planilhas. Hoje a empresa se concentra no projeto de automatizar 80% da sua produção,
instalando dispositivos de controle nos principais poços, e no esforço de iniciar a medição dos
seus custos operacionais por campo de petróleo, para no futuro iniciar um monitoramento de
custos por poço, algo já proposto pelo SAID hoje.

A empresa reconhece que ainda tem muito a avançar e já trabalha num plano para melho-
rar o armazenamento e gerenciamento das suas informações. O planejamento prevê a criação e
utilização de uma plataforma para o gerenciamento e armazenamento do conhecimento do negó-
cio em três fases principais: o foco na eliminação das planilhas para registro das informações de
processo, a possibilidade de integrar e compartilhar informações entre os sistemas existentes, e o
registro do conhecimento dos profissionais que atuam na empresa. Os itens seguintes descrevem
um pouco mais cada uma dessas fases.
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• Fase 1: Eliminação do armazenamento de dados em planilha.

Nesta etapa está sendo criada uma base de dados em sistema Java web com telas para
cadastramento das informações. Os cadastros já seguem algumas regras do negócio como
não permitir a alteração do tipo de um poço. Caso o usuário faça alteração, uma nova
versão do poço é criada para que não se perca o histórico.

• Fase 2: Integração com os sistemas já utilizados e gerenciamento dos dados.

Nesta etapa o objetivo da empresa é integrar os sistemas existentes de forma que se possa
aproveitar as potencialidades de cada ferramenta. A integração também contribui para
que o usuário não precise incluir uma mesma informação repetidas vezes em sistemas
diferentes, minimizando problemas de inconsistência de dados.

• Fase 3: Gerência do conhecimento e legado.

Nesta fase busca-se fazer com que o conhecimento adquirido através de um colaborador
permaneça na empresa como legado, mesmo depois da saída do mesmo, fazendo com que
os novos colaboradores aprendam com casos anteriores. Sendo, portanto, uma proposta
convergente com a proposta da tese.

Manutenção

O setor de manutenção na indústria de petróleo é bastante similar ao de outras indústrias,
e está dividido entre as competências: civil, caldeiraria, instrumentação, elétrica e rotativos;
sempre com foco na realização de serviços e no atendimento de solicitações pelos demais setores
da empresa (Figura 47).

Para a área de manutenção, buscou-se identificar o principal processo e que tem maior
relação com as demais áreas operacionais na empresa. Neste caso, o processo escolhido foi a
programação de serviços de manutenção descritos na Figura 48, também disponível no Apên-
dice D.3.

Nesse processo, para o caso dos serviços de manutenção solicitados via o sistema
SIEM, é realizada uma análise das demandas versus capacidade interna para a execução dos
serviços pela equipe de manutenção e, se necessário, é feita uma contratação externa de pessoal.
Com frequência, a solicitação dos serviços de manutenção tem desdobramentos na necessidade
de solicitação de material para a realização dos serviços (Figura 49, também disponível no
Apêndice D.3).

O operador define o nível da prioridade na solicitação do serviço ABCD, cria
backlog [refere-se a uma lista de solicitação de serviços], que fica alto, e gera
trabalho extra.[...] quando ele faz a solicitação, ele, dentro do SIEM, informa a
prioridade. O próprio operador que define, ele conhece a área e sabe o que é
crítico e o que não é crítico

(Coordenador de manutenção B, questionado sobre a definição de prioridades)
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Figura 47 – Principais atividades - Manutenção

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 48 – Programação dos serviços pelo setor manutenção
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Fonte: Elaborado pela autora

Na prática, essas atividades consomem muito tempo na comunicação, articulação das
prioridades entre as equipes e falta de visão global do sistema de produção. Muitas vezes
serviços que são colocados como prioritários não são de fato, e acabam por direcionar uma
grande quantidade de esforços e recursos que são traduzidos em estoques. O sistema multiagente
apoia a área de manutenção em alguns pontos principais destacados abaixo:

• Negociação através dos agentes para a elaboração da programação de intervenções que
reflitam as metas globais da empresa, não apenas as prioridades definidas por setores
isolados e com metas locais.

• Comunicação com demais setores na empresa ABC através dos agentes trazendo maior
formalismo e agilidade para a tomada de decisão.
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Figura 49 – Solicitação de materiais e equipamentos disponíveis em estoque
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Fonte: Elaborado pela autora

• Integração entre sistemas permitindo que as ordens de compras e solicitações de produtos
em estoque cadastradas no ERP possam ser feitas a partir das intervenções programadas
pelos agentes no sistema multiagente.

• Integração com sistema SIEM, já utilizado pelo setor de manutenção para a programa-
ção de serviços, trazendo mais funcionalidades para este em função da maior liberdade
proporcionada pelo uso dos agentes para comunicar e integrar diferentes softwares.

Foi possível testar na empresa ABC a negociação através dos agentes para a elaboração
da programação de intervenções, conforme apresentado mais a frente no item Aplicação 2 -
Gestão das Intervenções. Porém, a integração com o ERP e outros sistemas legatários como o
SIEM ainda requer implementação. Não foi possível dedicar tempo de pesquisa e programação
para validar todos os aspectos de segurança e risco de falha nos softwares, e que podem impactar
a empresa ABC. Esse desenvolvimento é apontado como um dos trabalhos futuros propostos na
tese.

Sondas

O setor de Sondas atua realizando serviços diretamente ligados aos poços de petróleo
(Figura 50), basicamente serviços de limpeza e soluções para a otimização dos poços. Os serviços
de limpeza são, em sua maioria, solicitados pelo setor de Operações, e os mais comuns são:
trocas de bombas e hastes de produção, reparos de poços e canhoneio, enquanto os serviços de
otimização são, em sua maioria, solicitados pelo setor de Engenharia de Reservatórios, e os mais
comuns são: estimulações (usando ácido, frac ou solvente) e cimentação.

A Figura 51, também disponível no Apêndice D.3, representa de forma simplificada os
trâmites operacionais para a realização da programação das intervenções nos poços de petróleo
pela equipe de Sondas. A intervenção necessária é definida pelo solicitante, Operações ou
Engenharia de Reservatório, que também define a viabilidade econômica para a realização do
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Figura 50 – Principais atividades - Sondas

Fonte: Elaborado pela autora

serviço. A equipe de Sondas se compromete com a programação, a realização dos serviços, e a
verificação dos recursos disponíveis; que podem disparar solicitações de compras para o setor de
Suprimentos.

As sondas são próprias e o serviço de transporte é realizado pela própria empresa. Porém,
os serviços de workover, fracionamento, canhoneio e acidificação, considerados investimentos e
tratados como projetos específicos, são realizados por empresas terceiras.

Normalmente a gente pensa no volume de produção ou na questão estraté-
gica, para isso preciso ver materiais necessários, disponibilidade de RH, custo,
retorno.

(Gerente de Sondas A, questionado sobre a decisão de realizar ou não o serviço)

Baseado no que a produção passa, a gente é que analisa o que precisa ser feito
para programar a sonda, se possui blocos de ancoragem, materiais, se tem algum
problema civil ou elétrico no local, e a questão da logística. [...] acima de 15 bbl
de diferença de produção entre os poços podemos ir atender a um poço mais
longe, abaixo disso priorizamos o que está mais próximo.

(Técnico de Sondas, questionado sobre a prioridade)

Não tem um sistema que diz tô aguardando a bomba. Fica na cabeça do pessoal
que fez a solicitação se o material chegou ou não. Se você fosse fazer um
software “tô aguardando a bomba” [sobre a possibilidade de um sistema que
monitora todos os recursos necessários antes de a sonda ser deslocada para o
local do serviço], quando a bomba chegar ela alimentaria quem fez o pedido de
material “chegou! chegou! chegou!” [...]

(Gerente A, questionado sobre a disponibilidade de recursos)
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Figura 51 – Execução da programação de intervenções nos poços pela equipe de Sondas.
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Fonte: Elaborado pela autora

No geral, os serviços de intervenção nos poços são programados a partir de solicitações
feitas por operadores ou engenheiros dentro da sua percepção de prioridade, que serão acatadas
a depender do seu poder de articulação e convencimento durante as reuniões gerenciais. Os
coordenadores são divididos por áreas, sendo os serviços distribuídos entre estas áreas sem
necessariamente uma análise global do campo ou campos que compõem o ativo em questão.
Essa situação também dificulta a inserção de novos profissionais na empresa e deixa as decisões
(que são de fato rotinas operacionais) na mão de poucos profissionais mais experientes.

Um sistema multiagente que oferece uma visão mais holística da organização, integrando
diferentes área e monitorando o resultado econômico do campo. Este oferece uma plataforma
para que as decisões em termos de programação de intervenção considere todo o ativo e traga
melhores resultados para a organização.

Além disso, as regras consideradas para a programação de serviços podem ser mais
dinâmicas. Foi citado o exemplo onde uma diferença de 15 bbl de petróleo entre poços justificaria
o deslocamento de uma sonda para realizar o serviço no poço seguinte. Esse tipo de consideração
precisa acompanhar o dinamismo do preço de petróleo, os custos com desmontagem e montagem
e os custos logísticos associados a esse transporte.
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Suprimentos

Por fim, o setor de Suprimentos apoia todos os anteriores através do fornecimento de
equipamentos, gestão dos estoques e gestão da cadeia de fornecedores (Figura 52).

Figura 52 – Principais atividades - Suprimentos

Fonte: Elaborado pela autora

Dentre os principais processos associados a este setor está a Solicitação de compras (SC).
Este se inicia com o cadastramento da solicitação, uma vez identificada a necessidade do item, e
segue para a solicitação de aprovação conforme mostrado na Figura 53, também disponível no
Apêndice D.3.

Uma vez aprovada a solicitação, o fornecedor é selecionado segundo alguns critérios
como serviços associados ofertados, custo, qualidade e prazo, num histórico de dados ou registros
das equipes, algo não muito estruturado e que na maioria das vezes depende da boa memória
de alguns poucos. Se não existir um fornecedor cadastrado, este deverá ser identificado e
desenvolvido para tal.

A vantagem no uso do Sistema Multiagente para a área de suprimentos está na possibili-
dade de estabelecer uma rede de comunicação com fornecedores externos; e internamente, na
empresa, agilizar os processos de solicitação ao armazém e de compras conectando diferentes
sistemas já existentes. Além disso, os agentes podem julgar o desempenho dos fornecedores,
com base em critérios de interesse da empresa, e gerar relatórios dinâmicos, oferecendo análise
em tempo real que apoiam as decisões na escolha do fornecedor.
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Figura 53 – Processo de solicitação de compras
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Fonte: Elaborado pela autora

Essa proposta ainda aproxima a operação da área de suprimentos, considerando que na
empresa pesquisada a área de suprimentos é gerida pela diretoria financeira, e não pela diretoria
industrial. Esse fato impacta no dia a dia operacional já que muitas vezes os itens solicitados não
são compreendidos pelos técnicos em contabilidade que atuam no almoxarifado. Os agentes que
realizam as solicitações de compras podem incorporar os desejos da área operacional através de
uma série de atributos que podem ser cadastrados e aprendidos.

Desse modo, para a áreas de suprimentos, destacam-se como soluções propostas:

• A possibilidade de integração com o ERP para obter informações e gerar KPIs que apoiam
na escolha dos fornecedores de forma descentralizada, compartilhando essa informação de
forma dinâmica com os demais agentes que fazem solicitações.

• Plataforma colaborativa onde os agentes compradores publicam suas necessidades e os
fornecedores, representados pelos seus softwares agentes, apresentam suas propostas
destacando prazos de entrega, especificação do produto e preços sugeridos.

• Um sistema de monitoramento para as solicitações de materiais e equipamentos, níveis
de estoque e desempenho de fornecedores, que gera relatórios dinâmicos com base na
relevância da informação para cada usuário.

• O mesmo sistema de monitoramento pode enviar alertas para os usuários, através dos agen-
tes, sobre a chegada do material em estoque dando prosseguimento a outras etapas como
inspeção visual de equipamento e a programação de utilização do recurso já disponível.
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É fato que a empresa ABC está bastante atrasada em relação a área de suprimentos.
Muitos materiais são solicitados, adquiridos e não são retirados pelo usuário solicitante. Outros
equipamentos chegam com especificação diferente da que foi solicitada; por falha do comprador,
que não compreendeu as exigências técnicas do solicitante; por falha do fornecedor que não era
adequado para a solicitação feita; ou ainda por falha do usuário solicitante que não disponibilizou
todas as informações necessárias nos diversos formulários existentes para tal. Desse modo, a
pesquisa limitou-se a apontar novas perspectivas e soluções com base nos agentes para a empresa
ABC, mas sem implementar as soluções propostas no sistema SAID, pois o problema é complexo
e necessitará de uma pesquisa específica para tratamento adequado.

Comunicação e relacionamento entre as áreas

A Figura 54 representa os principais fluxos de relacionamentos entre as áreas pesquisadas.
As metas de produção são definidas pela equipe de Engenharia de Reservatório, e são o foco
que a equipe de Operações precisa para direcionar suas ações, definir prioridades e solicitações
para as áreas de Sondas, Manutenção e Suprimentos. Essas três últimas são completamente
reativas, apenas respondem às solicitações feitas e não participam do processo de priorização ou
otimização de recursos e serviços.

Figura 54 – Principais fluxos de comunicação e de relacionamento entre as áreas operacionais.

Fonte: Elaborado pela autora

Apresentado esse cenário, a primeira quebra de paradigmas está na utilização dos agen-
tes para permitir análises e tomadas de decisão mais descentralizadas. Muitas decisões são
concentradas nos engenheiros que atuam na coordenação da operação e que precisam definir
a prioridade para todas as solicitações feitas, de serviço ou compras. Por exemplo, a área de
manutenção tem uma visão mais abrangente sobre um conjunto de serviços a realizar, as metas
relacionadas a execução desses serviços, a lista de recursos necessários e disponíveis, poderia
ser capaz de traçar um plano de intervenções viável e com maior agilidade operacional.
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Isso também contribuiria para uma melhor gestão dos processos de compras, já que as
solicitações seriam feitas diretamente por aqueles que executam os serviços e se comprometem
com os custos associados a estes.

Outro aspecto observado é o relacionamento com fornecedores na cadeia de suprimentos,
muitas oportunidades já apontam na direção de cooperação e coordenação de atividades na cadeia
de suprimentos com o uso de agentes, a exemplo dos trabalhos apresentados no Capítulo 2.4, e a
área de petróleo também pode se beneficiar de cada uma das soluções apresentadas.

Existem inúmeros fornecedores de equipamentos, peças sobressalentes, produtos quí-
micos e serviços que podem ser monitorados através de agentes. Podem ser definidas metas
de desempenho em relação a prazo de entrega, qualidade do serviço ou produto fornecidos e
custo; monitoramento dos estoques a partir dos fornecedores; e o estabelecimento de um canal
de comunicação com regras estruturadas para que a negociação ocorra sem a necessidade do
envolvimento direto dos poucos especialista que atuam na empresa.

5.2 APLICAÇÃO 1 - MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO

Percebeu-se que grande parte do tempo das equipes de engenharia e operação é dedicado
às atividades de coleta e análise de dados. Além disso, muitas informações sobre o resultados
das operações não são calculadas ou analisadas pelas equipes. O monitoramento da produção
significa observar as condições operacionais, técnicas e de custo e gerar indicadores que foquem
no resultado operacional dos ativos. Para isso, buscou-se contribuir em dois aspectos principais a
visualização da informação e o monitoramento técnico e econômico (Figura 55).

Figura 55 – Aspectos considerados para o monitoramento da produção

Fonte: Elaborado pela autora

Visualização da informação

Percebe-se que há uma dificuldade por parte das equipes em responder rapidamente a
questões como: Qual o poço mais rentável? Onde as perdas de produção estão localizadas? Quais
serviços estão programados? Qual a distribuição do gasto energético na planta? Essas indagações
motivaram a elaboração de algumas interfaces que pudessem apoiar nessas respostas.
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• Uma interface única que representa o campo de petróleo escolhido e mostra o desempenho
dos diferentes agentes associados a cada um dos estágios de produção (Figura 56).

Figura 56 – Tela principal do SAID com o monitoramento do campo de petróleo

Fonte: Elaborado pela autora

• O acompanhamento dos volumes de petróleo transferidos entre poços, tanques e disponi-
bilizados para o cliente, incluindo as contribuições que chegam de caminhão de campos
mais distantes para a estação principal (Figura 57).

Figura 57 – Tela principal do SAID com os fluxos de produto que ocorrem no campo de petróleo

Fonte: Elaborado pela autora

• Uma matriz com o status dos poços mostrando aqueles que estão em situação crítica ou
estado de alerta a partir do julgamento realizado pelos agentes (Figura 58).
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Figura 58 – Matriz de poços monitorados e a sinalização da detecção de problemas nos poços

Fonte: Elaborado pela autora

• Gráficos que mostram a evolução em termos de resultado individual por poço a partir das
receitas obtidas e custos associados e lista com as mensagens trocadas entre os agentes
mostrando as decisões e as programações realizadas (Figura 59).

Figura 59 – Tela com as mensagens trocadas entre os agentes e análise de resultados

Fonte: Elaborado pela autora
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• Painel de indicadores com os principais índices de interesse da empresa desdobrados
por poço ou parte do processo. Atualmente o acompanhamento é feito por região sob uma
mesma coordenação, o que inclui mais de um campo de petróleo e dificulta a identificação
do local onde uma ação precisa ser priorizada. Por exemplo, o indicador de KWh/bbl
de petróleo produzido, calculado entre as áreas norte e sul da empresa, não ajuda na
identificação dos pontos ou sistemas de maior consumo na planta e na identificação de um
alvo para a ação.

A lista abaixo traz os indicadores de desempenho que são medidos mensalmente e monitorados
pela equipe de operação da empresa ABC e que inspiraram a construção de gráficos no SAID:

• Produção de óleo em bbl/d;
• Eficiência da produção de Óleo, percentual de óleo produzido em relação a meta;
• Produção de gás em Mm3/d;
• eficiência da produção de gás, percentual de produção em relação a meta;
• Produção total em BOE (Barril de Óleo Equivalente);
• Eficiência da produção em BOE;
• Eficiência nas cotas de injeção (percentual de água injetada em relação a meta);
• Custo com well service mensal e acumulado do ano;
• MTBF (Mean Time Between Failures);
• Custo com energia elétrica por barril produzido;
• Custo com produtos químicos por barril produzido.

Monitoramento

A base para que ocorra o monitoramento técnico é a disponibilidade de informação.
Neste caso, estão previstos dois tipos de informação: as medições que são realizadas no processo
através de sensores e medidores tradicionalmente instalados com as soluções de controle e
automação nas plantas; e as informações que são geradas a partir da tomada de decisão das
pessoas que atuam no processo. Essas últimas com frequência deixam de ser registradas e são
bastante valiosa para que a gestão de conhecimento seja feita na área operacional.

O registro das decisões e avaliações realizadas pelas equipes a partir das variáveis
monitoradas implica na possibilidade de inserção de novas técnicas de aprendizado e extração
de conhecimento nos processos. As lições aprendidas poderão de fato ser aprendidas pela
organização gerando cases que poderão ser utilizados quando situações semelhante ocorrerem e
os mesmos profissionais não estiverem mais presentes.

No aspecto econômico, foi dada ênfase no monitoramento dos custos e na análise de
resultado por agente. Considerando que cada parte do processo é representado por um agente,
consegue-se ter uma visão de como cada parte contribui para o resultado global do campo.
Isso representou um grande avanço para a empresa pesquisada já que a apuração dos custos é
realizada por centro de custos e classificado em grandes contas como equipamento, serviço de
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terceiros, insumos, energia elétrica, e outros, sem a atribuição a que poço ou parte do processo a
despesa está associada.

Nesse contexto as soluções implementadas com os agentes foram:

• Definição de regras e alertas para que os agentes operacionais no sistema enviem
mensagens quando uma condição não esperada for diagnosticada.

• A elaboração de uma base de dados que registra o julgamento do usuário que recebe a
mensagem enviada pelo agente. Neste caso, sugere-se que antes de uma intervenção real
ser comandada pelo agente exista uma validação pelo operador ou engenheiro responsável,
e que esta seja registrada confirmando ou não o julgamento feito pelo agente.

• A elaboração de uma série de equações para avaliar o valor do óleo na saída de cada es-
tágio de produção, que foram implementadas no SAID e estão disponíveis no Apêndice A.

• A apresentação dos resultados por agente a partir das apurações mensais de custo reali-
zada na empresa.

5.3 APLICAÇÃO 2 - GESTÃO DAS INTERVENÇÕES

Essa é uma atividade onde a tomada de decisão extrapola as diferentes áreas de compe-
tência na empresa (Figura 60). São envolvidas as equipes das áreas de operação, manutenção,
sondas, workover e suprimentos. A operação exerce o papel de um cliente que solicita o serviço,
e muitas vezes define a prioridade para tal, as áreas de manutenção, sondas e workover são
os prestadores de serviços que se dividem a depender da especialidade do serviço, e a área de
suprimentos se comunica com os demais apoiando no fornecimento de materiais e equipamentos
sempre que necessário.

Figura 60 – Aspectos considerados para a gestão de intervenções

Fonte: Elaborado pela autora
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Tomada de decisão

Na prática, a atividade de programação de intervenções é um tanto caótica. São muito
serviços a serem feitos com poucos recursos disponíveis e alguma dificuldade para identificar e
definir a real prioridade em termos de programação. O ideal é que seja definida uma sequência
de serviços onde a perda de produção e o custo para a realização do serviço sejam mínimos.

Para as intervenções que requerem o uso de sondas, a empresa utiliza como critério de
seleção a ordem de solicitação do atendimento, o potencial de produção de cada poço solicitante e
a logística necessária para atendimento. Os técnicos fazem essa escolha em 2 momentos. Primeiro,
os poços com maior produção são priorizados em detrimento aos demais, independentemente do
custo de execução do serviço.

Na sequência, o critério adotado é a logística do atendimento priorizando a proximidade
entre a sonda e poço, ou seja, a sonda que estiver mais próxima de um determinado poço tenderá
a ser selecionada para atendê-lo. Não há qualquer automatização nessas decisões, as definições
são feitas em reunião e com a experiência das equipes participantes.

A oportunidade aqui apresentada está na construção do plano de intervenção através
dos agentes que podem visualizar mais alternativas de forma mais rápida e com foco nas metas
globais da organização. A negociação entre os agentes de intervenção e os agentes operacionais
podem avaliar qual a melhor sequência que maximiza o resultado de todo o campo. As prioridades
podem ser definidas a depender das variações nos diferentes cenários: número de sondas próprias
disponíveis, número de sondas alugadas, preço do barril de petróleo e custo logístico para a
mobilização das equipes e equipamentos.

Nesse contexto as soluções implementadas com os agentes foram:

• Estruturação de um método para negociação e definição de prioridades na programação
dos serviços;

• A criação de uma base onde decisões anteriores são registradas e podem embasar e
colaborar com a tomada de decisão em cenários semelhantes.

• A programação da ação dos agentes operacionais e de intervenção, representada pelo agente
sonda, simulando a ação real no campo; conforme implementação realizada por Carvalho
(2016) e apresentada na Figura 61:

– Início - O agente operacional envia uma solicitação de serviço para os agentes de
intervenção após a detecção da necessidade de um serviço específico.

– Etapa 1 - Todas as solicitações recebidas ao final de um dia 3 são armazenadas em
um buffer e serão consideradas para o próximo agendamento.

3 Esse prazo pode ser alterado pela conveniência da empresa e a depender do tempo médio para a realização do
serviço, em alguns casos pode ser mais adequado um período mais longo, semanal ou quinzenal.
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– Etapa 2 - Os agentes de intervenção, aqui representados por sondas, decidem, indivi-
dualmente, qual o primeiro atendimento prioritário e comunicam aos demais suas
decisões (a escolha do poço e período de atendimento).

– Etapa 3 - Caso surja um conflito, os agentes então buscam, colaborativamente, uma
decisão sobre quem deve realizar o atendimento, gerando o melhor resultado para
todo o sistema e assim as decisões seguem até que todos os atendimentos estejam
agendados. A programação considera a disponibilidade do recurso (sonda, equipe,
demais equipamentos), o tempo de mobilização, tempo de execução do serviço e a
perda de produção associada até que o serviço seja realizado.

Figura 61 – Implementação da gestão das intervenções

Fonte: Elaborado pela autora com base em Carvalho (2016)
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Quando comparada com a lógica tradicional utilizada pela empresa, a solução com os
agentes trouxe uma redução na perda de produção em torno de 40%, basicamente devido a
melhor logística de atendimento e priorização de uma sequência de poços que ofereçam uma
maior disponibilidade global de produção. Esse valor representou uma economia de R$34 mil
para uma sequência de 10 poços considerados na programação, com 2 sondas.

Os custos para a realização do serviço de intervenção variaram pouco nos dois métodos
comparados já que, os custos com aluguel da sonda, custo unitário de deslocamento e custo da
equipe são semelhantes em ambos os casos. A distância total percorrida pelas sondas nas duas
situações também variaram pouco devido ao número reduzido de poços testados. O impacto
positivo, neste caso, está na redução da perda de produção e no ganho que o re-estabelecimento
da produção proporciona, já considerando o tempo de mobilização, espera e de realização do
serviço em cada poço.

De forma geral, o relacionamento entre os agentes operacionais e agentes de intervenção
pode ser representado conforme demonstrado na Figura 62.

Figura 62 – O relacionamento entre os agentes operacionais e agentes de intervenção

Fonte: Elaborado pela autora

Os agentes operacionais monitoram os poços, identificam problemas e fazem análise
preliminares de viabilidade econômica considerando as equações de custo propostas. Os agentes
de intervenção recebem as solicitações, elaboram o agendamento colaborativo, resolvem conflitos
e avaliam a disponibilidade de recursos, que levará a construção do plano de intervenção e ao
informe dos agendamentos para a realização de serviços.
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Existe ainda a figura dos agentes de intervenção externa, prestadores de serviço externos
a empresa que podem ser representados através dos softwares agentes e acionados pelos agentes
de intervenção interna ou agentes operacionais. Estes participam do protocolo de cooperação
Contract-Net4 juntamente com os agentes operacionais e de intervenção interna e podem ser
escolhidos por critérios de custo e qualidade sempre que os serviços não puderem ser executados
internamente.

5.4 APLICAÇÃO 3 - GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Buscou-se explorar aqui as contribuições trazidas pela abordagem multiagente para a
gestão da cadeia de suprimento (Figura 63). Podem ser incluídas nesse aspecto uma melhor siste-
matização da escolha dos fornecedores, identificação do melhor parceiro a partir do julgamento
por critério de desempenho, gestão dos estoques e automatização dos processos de compras.
Em todas as situações pode-se obter vantagens com a melhoria na qualidade dos materiais,
equipamentos e serviços adquiridos, agilidade nas contratações e redução nos custos.

Figura 63 – Aspectos considerados para gestão da cadeia de suprimentos

Fonte: Elaborado pela autora

Negociação na Cadeia de Suprimentos

Durante a análise na empresa foi identificada pouca sistematização em relação a escolha
dos fornecedores para a prestação de serviços técnicos e equipamentos. Muito contratos são
gerenciados individualmente por gestores ou coordenadores nas diferentes áreas da empresa sem
um critério claramente definido. Fica a cargo da pessoa contratante a escolha sem a garantia de
que os critérios utilizados estão de acordo às regras da organização.

Existe um procedimento na empresa para a avaliação do fornecedor que consiste de
algumas regras de como julgar se o serviço foi adequado.
4 Contract Net Protocol é um protocolo de compartilhamento de tarefas em sistemas multiagente, que consiste

em uma coleção de nós ou agentes de software que formam uma rede. Cada nó na rede pode, em momentos
diferentes ou para diferentes tarefas, ser um gerente ou um ofertante. Quando um nó recebe uma tarefa composta
(ou por qualquer motivo não pode resolver o presente tarefa) ele quebra o problema em sub-tarefas (se possível)
e anuncia a sub-tarefa para o contract net que atua como gerente. Ofertas em seguida, são recebidas de potenciais
contratados e o melhor recebe o trabalho.
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O desempenho do candidato a fornecedor é averiguado através de aspectos como capa-
cidade produtiva, situação financeira e fiscal, qualidade, tecnologia, logística, cumprimento da
legislação pertinente. Uma vez estabelecida a relação comercial, a cada transação com a empresa,
o fornecedor passa por uma avaliação de desempenho, na qual será levada em consideração: o
prazo, custo, atendimento ao escopo da proposta, qualidade do produto ou serviço e documentos
fiscais dessas aquisições. O objetivo do procedimento é que essas avaliações sejam realizadas,
consolidadas e analisadas periodicamente pela área de Suprimentos, e como resultado gere uma
integração da rede de fornecimento. Mas na prática, essas avaliações e registros não são feitos. A
equipe é bastante reduzida e gasta a maior parte do seu tempo providenciando itens solicitados
de emergência ou administrando os elevados estoques.

A empresa chega a sugerir Indicadores de Desempenho de Fornecedor (IDF) no docu-
mento intitulado Cadastramento e Qualificação de Fornecedores, onde 3 critérios são julgados:
pontualidade (peso 40); avaliação de qualidade pelo usuário da empresa (peso 30); conformidade
com o solicitado (peso 30). A cada um dos critérios são reunidos através dos pesos propostos e
gera-se uma única nota, mas não foi encontrado nenhum registo histórico com essas avaliações.

Nesse contexto as soluções implementadas com os agentes foram:

• Integração entre MAICE e SAID para o julgamento sobre o desempenho do fornecedor.
Os critérios que envolvem a escolha são julgados através de lógica nebulosa trazida para o
SAID através da ferramenta MAICE, com critério definidos pela empresa.

• Solicitações de compra ou de material em estoque enviadas pelo agente operacional ou de
intervenção para o agente de suprimentos para o agente de suprimentos. Os agentes acessam
a disponibilidade de estoque, a lista de fornecedores cadastrados e fazem recomendações
para a compra, apoiando os técnicos da área de suprimentos na decisão5

• Os agentes de Intervenção e Suprimentos, durante sua execução, emitem mensagens
que são também exibidas na tela para que as informações sobre os eventos ocorridos
e mecanismos necessários para resolução de possíveis problemas sejam acessíveis aos
demais usuários, operadores, engenheiros e técnicos.

• Ao invés de dados brutos, os usuários estarão lidando com informações agregada e num
formato relevante para a decisão trazendo agilidade para o dia a dia operacional; além da
automatização na geração dos indicadores antes propostos de forma manual gerando mais
uma atividade para a equipe de suprimentos.

5 A área de suprimentos na empresa faz parte da diretoria financeira e a maior parte da equipe é da área de
contabilidade. Faltam especialista que compreendam os aspectos técnicos dos equipamentos solicitados pelas
equipes de operação.
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A Figura 64 traz uma síntese do relacionamento entre os agentes de intervenção e agentes
de suprimentos, e mostra a utilização do MAICE na modelagem para a escolha do fornecedor
baseado em seu desempenho passado.

Figura 64 – O relacionamento entre os agentes intervenção e agentes de suprimentos

Fonte: Elaborado pela autora

Os agentes de intervenção solicitam apoio a equipe de suprimentos quando a indispo-
nibilidade de recursos é identificada, e estes por sua vez realizam a aquisição de materiais e
equipamentos acionando uma rede de fornecedores cadastrados. Os agentes de suprimentos
também realizam a atividade de gestão de estoques, realizando solicitações de compras sem
necessariamente depender da sinalização do agente de intervenção. O pedido de compras pode
ser feito quando um limite de segurança de um item em estoque for atingido.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho da tese se propôs a apresentar um modelo que integra diferentes perspectivas e
oportunidades para o uso dos sistemas multiagentes na gestão integrada de ativos, principalmente
em aspectos que concernem a indústria de óleo e gás utilizada como estudo de caso para a
validação do modelo. Traz uma metodologia real para a construção desses sistemas, validada
através do estudo de caso, e oferece um modelo para análise dos custos operacionais a partir das
equações propostas na tese.

Foram exploradas as contribuições para o aumento da produtividade e a inserção de
novas tecnologias no monitoramento da produção, gestão de intervenções e a gestão da cadeia de
suprimentos. Em ambos os aspectos priorizou-se a identificação de situações onde a automatiza-
ção dos processos, através da aplicação dos agentes, pudessem trazer agilidade e a possibilidade
de evolução dos processos na empresa.

Diferente dos sistemas tradicionais, a abordagem multiagente oferece uma nova forma
de pensar a integração com sistemas legados e novas tecnologias. Os agentes podem acessar as
funcionalidades necessárias para analisar uma situação ou realizar uma comunicação de forma
pró-ativa. Neste caso, a análise de dados brutos e a antecipação de possíveis eventos representa
uma grande contribuição para minimizar o tempo das equipes trazendo rapidez para a análise de
problemas e identificação de soluções. Além disso, facilita a gestão do conhecimento da empresa
e dá agilidade ao processo de inserção de novos profissionais sempre que as escolhas e decisões
podem ser registradas pelos agentes.

O desafio interdisciplinar na condução desse trabalho está na conexão de diferentes
conceitos e soluções de tecnologia para desenvolver algo que seja relevante em termos de
resultado e com aplicação industrial. Esse trabalho de tese é um esforço nessa direção, mas que
não pára por aqui. O desenvolvimento computacional ainda requer tempo de desenvolvimento e
recursos, bem como testes de sistema e análises de falhas que verificam os riscos associados a
uma não comunicação pelo agente ou falha num registro considerado relevante para uma decisão.

A empresa ABC, utilizada no estudo de caso, ainda está num nível muito preliminar
de automação de processos. Algumas soluções propostas não puderam ser compreendidas pela
empresa já que o foco está em outros desenvolvimentos que precisam ser feitos. A empresa
não dispõe de um sistema em base de dados onde as informações da produção são registradas,
todos os dados históricos de produção estão em planilhas. Também não é feita uma apuração
dos custos por poço de petróleo pela área da controladoria, esta apenas mostra números glo-
bais da empresa dificultando algumas análise por parte da operação. Atualmente a equipe de
controladoria desenvolve o trabalho de gerar relatórios de custos por campo de petróleo, algo
que passará a ser possível dentro de alguns meses. Os sistemas de controle e automação já
utilizados tradicionalmente pelas indústrias em geral, onde os principais instrumentos podem ser
visualizados e manipulados de uma sala de controle, ainda não foram instalados na empresa.



132

Esse cenário dificultou, por exemplo, o exercício de simular a integração do sistema
SAID com demais sistema existentes na empresa e também a etapa de coleta de dados. Foi
necessária a criação de uma base de dados para o SAID simulando medições que na prática
não ocorrem na empresa, mas todas as informações utilizadas foram assumidas com critérios
validados pelos profissionais que atuam na empresa.

Apesar das dificuldades encontradas, isso não invalidou a construção do modelo e a
oportunidade de trabalhar de perto com uma indústria real, desenvolvendo soluções e conceitos
que podem de fato ser aplicados. A aproximação com a indústria de petróleo era necessária
e esse ambiente inspirou e apoio o desenvolvimento do trabalho de outros estudantes, com
grande potencial de continuidade e desenvolvimento de novos trabalhos de pesquisa associados.
Conseguiu-se reunir um grupo de 5 alunos entre mestrandos e doutorandos em torno do conceito e
com isso pôde-se somar esforços para o desenvolvimento do sistema, investigar outras aplicações
possíveis e também questões mais genéricas como o aspecto da comunicação e negociação entre
agentes e a análise de falhas.

Destaca-se que:

• O trabalho foi desafiador em propor um modelo que reúne diversas aplicações para o uso
de sistemas multiagentes, abrangendo desde soluções específicas como o monitoramento
de um poço de petróleo até a cadeia de suprimentos, representada pelos fornecedores
que se relacionam com a empresa. Isso requereu uma pesquisa ampla e aprofundada
sobre essa tecnologia, que é um paradigma da ciência da computação, e que precisou
ser traduzido numa linguagem apropriada para a indústria, numa solução que integra
perspectivas técnicas e de negócio.

• O modelo proposto também oferece uma gama de tecnologias que embarcam os conceitos
Indústria 4.0, Manufatura Avançada, Smart Factories, Campos Digitais, dentre outros. To-
dos representam tendências para a indústria do futuro onde máquinas e demais dispositivos
industriais se comunicam entre si, de forma distribuída e inteligente. A configuração dos
agentes propostos, arquitetura e protocolos de comunicação, foram pensados de modo a
atender essa indústria moderna que precisa evoluir. Além disso, foram apontados diferentes
caminhos para a aprendizagem através dos agentes inteligentes embarcando técnicas de
inteligência artificial e machine learning.

• A visão sistêmica da organização oferecida pela autora, dentro da abordagem multiagente,
é uma grande vantagem já que a maioria dos trabalhos publicados nas áreas tratam de
soluções específicas e locais como o monitoramento técnico de equipamentos numa área
de produção, ou decisões de mais alto nível modelando cadeias de suprimentos sem a
conexão com os processos internos à empresa. A aproximação entre variáveis financeiras,
como custo, e técnicas, como os volumes de produção, dentro de uma mesma plataforma
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operacional, aproxima áreas dentro da mesma empresa para um entendimento comum das
prioridades da organização.

• Esse trabalho conseguiu ainda reunir muitas outras iniciativas como projetos de pesquisa,
projetos de mestrado e publicações, dada a relevância do tema. Este conecta-se com os
interesses atuais no desenvolvimento de soluções voltadas para Internet of Things, Big

Data e Cloud Computing com grande perspectivas de avanço futuro nos desenvolvimentos
propostos e novas aplicações em diferentes setores industriais.

6.1 PUBLICAÇÕES

Um total de 10 de trabalhos foi publicado com o orientador em diferentes áreas. Alguns
com maior ênfase no conceito e na aplicação do conceito multiagente a área de petróleo, outros
com foco no desenvolvimento do sistema. Todos estão relacionados com a temática da tese
conforme mostrado na Figura 65. Apesar de alguns artigos tratarem de 2 ou mais aspectos
citados, é possível destacar e identificar uma maior ênfase em temas específicos. Principalmente
devido a necessidade de se buscar uma aderência com o evento ou revista onde a publicação foi
realizada, que incluem eventos na área de computação, engenharia, tecnologia em geral e gestão
da produção.

Figura 65 – Contribuição das publicações para a pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora
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Artigo A
TANAJURA, A. P. M. ; TELES, Eduardo Oliveira ; FREIRES, F. G. ; ANDRADE, Ed-
nildo ; Lepikson, Herman . Management System and Planning Oil Producing Areas on
Reactivation. Business Management Review (BMR), v. 4, p. 36-44, 2015.
Relevância para a tese: O artigo explora o contexto da indústria de petróleo e as particu-
laridades dos campos maduros, principalmente no aspecto da reativação de antigas áreas.
Essa investigação contribuiu para a reflexão sobre o ambiente ao qual se insere o estudo de
caso.

Artigo B
Tanajura, Ana Paula M. ; Öztürk, Pinar ; Lepikson, Herman . Collaborative Agents Sup-
porting Tactical Planning Activities - An Industrial Application. In: Mitsuo Gen; Kuinam
J. Kim; Xiaoxia Huang; Yabe Hiroshi. (Org.). Lecture Notes in Electrical Engineering.
1ed.: Springer Berlin Heidelberg, 2015, v. 349, p. 287-301.
Relevância para a tese: O trabalho traz a aplicação da metodologia para a decomposição
de tarefas e alocação aos agentes nas atividades de planejamento da produção, método
explorado na tese e aplicado ao campo de petróleo.

Artigo C
Tanajura, Ana Paula M. ; Oliveira, Valdir Leanderson C. ; Lepikson, Herman. A Multi-
agent Approach for Production Management. In: Mitsuo Gen; Kuinam J. Kim; Xiaoxia
Huang; Yabe Hiroshi. (Org.). Lecture Notes in Electrical Engineering. 1ed.: Springer
Berlin Heidelberg, 2015, v. 349, p. 65-75.
Relevância para a tese: Último trabalho publicado, mais atual e detalhado, revisita o
modelo e discute a aplicação dos sistemas multiagentes para o gerenciamento da produção,
dando maior ênfase a análise do campo de petróleo após alguns desdobramentos do estudo
de caso.

Artigo D
Tanajura, A. P. M. ; OLIVEIRA, V. L. C. ; LEPIKSON, HERMAN AUGUSTO . Dis-
tributed Manufacturing System in a Multi-Agent Approach:An Application for Oil Field
Management. In: Azevedo, Américo. (Org.). Advances in Sustainable and Competitive
Manufacturing Systems. 1ed.Switzerland: Springer International Publishing, 2013, v. 2, p.
1347-1357.
Relevância para a tese: Introdução do conceito de sistemas multiagentes aplicado ao
campo de petróleo para o gerenciamento integrado dos ativos de produção. Primeiro
trabalho apresentado, muito importante para explorar a motivação para o tema e o contexto
da indústria de petróleo onde a pesquisa foi realizada.
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Artigo E
TANAJURA, A. P. M. ; FREIRES, F. G. ; LEPIKSON, HERMAN AUGUSTO . Distribu-
ted manufacturing system in a multi-agent approach. In: 24th Annual Conference of the
Production and Operations Management Society (POMS), 2013, Denver. Proceedings of
24th Annual Conference of the Production and Operations Management Society (POMS).
Miami: Production and Operations Management Society (POMS), 2013.
Relevância para a tese: O mesmo trabalho foi apresentado numa conferência internacio-
nal na área de gestão de operações, permitindo novas análises, reflexões e debates.

Artigo F
TELES, Eduardo Oliveira; TANAJURA, Ana Paula; FREIRES, Francisco Gaudêncio
Mendonça; and TORRES, Ednildo Andrade. Reactivation of Mature Oilfields: A Mul-
tifaceted Production Management. International Journal of Materials, Mechanics and
Manufacturing, Vol. 4, No. 1, February 2016.
Relevância para a tese: Discussão conceitual sobre os aspectos que impactam a rentabili-
dade de um campo de petróleo e podem decidir sobre a reativação ou não de uma área já
considerada madura.

Artigo G
ANDRADE, J. C. ;TANAJURA, Ana Paula . Proposta de um modelo para gerenciamento
de intervenções na indústria do petróleo. In: Rio Automação, 2015, Rio de Janeiro. Anais
do Rio Automação, 2015.
Relevância para a tese: Desdobramento de parte do modelo proposto na tese, este foca
na aplicação dos agentes de intervenção no planejamento das atividades de manutenção e
dá ênfase na negociação entre os agentes operacionais e de intervenção.

Artigo H
MORAES, EDUARDO CARDOSO ; TANAJURA, ANA PAULA ; LEPIKSON, HER-
MAN AUGUSTO . New Technologies for Asset Management Applied to Oil Fields.
Advanced Materials Research (Online), v. 746, p. 581-587, 2013.
Relevância para a tese: Explora o conceito de gerenciamento de ativos em geral, e faz
uma contextualização para a aplicação deste na indústria de petróleo.

Artigo I
OLIVEIRA, V. L. C. ;TANAJURA, ANA PAULA ; LEPIKSON, HERMAN AUGUSTO
. A Multi-agent System for Oil Field Management. In: 11th IFAC Workshop on Intelligent
Manufacturing Systems, 2013, São Paulo. Proceedings of IMS 2013, 2013.
Relevância para a tese: Como o trabalho foi publicado num evento mais voltado para a
área de computação, deu-se maior ênfase nos aspectos de programação. Foram exploradas
as regras de comunicação entre os agentes, arquitetura do sistema e demais configurações.
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Artigo J
OLIVEIRA, V. L. C. ; TANAJURA, ANA PAULA ; LEPIKSON, HERMAN AUGUSTO
; GORENDER, S. . An ontology for management and control of complex mature oilfields..
In: International Congress of Mechanical Engineering, 2013, Ribeirão Preto. Proceedings
in International Congress of Mechanical Engineering, 2013.
Relevância para a tese: O artigo explora o conceito de ontologia dentro da perspectiva
do sistema multiagente e aborda as etapas para a sua construção, similar à proposta trazida
na tese.

Artigo K
VALENTE, J. P. ; ANDRADE, J. C. ; TANAJURA, A. P. M. . UMA PROPOSTA PARA
SELEÇÃO DE FORNECEDORES UTILIZANDO A ABORDAGEM MULTIAGENTE.
In: V WORKSHOP DE PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 2015, Salvador.
V Workshop De Pesquisa Tecnologia e Inovação (PTI) e I Simpósio Internacional de
Inovação e Tecnologia (SIINTEC). Salvador: SENAI CIMATEC, Campus Integrado de
Manufatura e Tecnologia, 2015. p. 701-711.
Relevância para a tese: Detalhamento da aplicação da abordagem multiagente para o
gerenciamento da cadeia de suprimentos, mais especificamente, na seleção de fornecedores.

6.2 PROJETOS DE PESQUISA ASSOCIADOS A TESE

Além das publicações, outros 3 projetos foram submetidos e aprovados: um projeto
PIBIC com uma aluna da Instituição Senai CIMATEC para investigar a aplicação dos agentes
na cadeia de suprimentos; um projeto FABESB para o desenvolvimento e aprimoramento da
ferramenta SAID, com uma equipe prevista de 5 bolsistas, ainda não iniciado; e um projeto com
a empresa de petróleo pesquisada durante o estudo de caso, onde a tese foi validada. A tese
também contribuiu para o desenvolvimento de outros 3 trabalhos de mestrado na UFBA.

Também tiveram outros 2 projetos submetidos, mas não contemplados, que exploram
o conceito da tese e o conecta com outras tecnologias bastante atuais. Apesar dos projetos não
terem sido implementados no período por razões diversas, algum conhecimento foi gerado na
articulação da idéia com vistas a novas funcionalidades e desenvolvimentos para o protótipo
SAID. Dentre essas iniciativas destacam-se o Projeto PROCADI - Programa Campos Digitais,
entre a empresa Petrobras e a UFBA e o projeto internacional VISCLOUD 4.0- Transnational

Cloud Platform for Enhanced Visual Analytics and Visual Services for Industrial Big Data in

Industry 4.0 Scenarios, submetido ao Call Horizon 2020.

Projeto FABESB

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA EM SIMULAÇÃO E MO-
DELAGEM COMPUTACIONAL NO ESTADO DA BAHIA UTILIZANDO PROCESSA-
MENTO DE ALTO DESEMPENHO. Para a linha de Desenvolvimento de Produtos e Processos:
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Desenvolver simulador para gerenciamento inteligente de sistemas distribuídos de produção.
Período:01/10/2015 a 01/10/2017

Projeto PetroRecôncavo

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E CULTURAL QUE ENTRE
SI CELEBRAM O SENAI/DR/BA E A PETRORECÔNCAVO S.A. Projeto: Construção de
um sistema para a análise integrada e suporte a decisão de um campo de petróleo. Período:
01/11/2014 a 01/11/2015.

Projeto PIBIC

A DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A SELEÇÃO DE FORNECEDORES E A
SUA INCORPORAÇÃO AO SISTEMA MULTIAGENTE PROPOSTO. Instituição: Faculdade
de Tecnologia Senai CIMATEC Aluna: Julyana Pinto Valente Período: 01/08/2014 a 01/08/2015

Projeto MESTRADO - Valdir Leanderson Cirqueira de Oliveira

Título: SISTEMA DE APOIO A DECISÃO BASEADO EM AGENTES PARA GESTÃO
DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DISTRIBUIDOS: APLICAÇÃO EM CAMPOS DE PETRÓ-
LEO TERRESTRES. Instituição: Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-graduação
em Mecatrônica. Período: 01/03/2011 a 01/11/2013

Projeto MESTRADO - Juliana Andrade Carvalho

Título: UMA ABORDAGEM MULTIAGENTE PARA O GERENCIAMENTO DE
INTERVENÇÕES DE SONDAS EM CAMPOS DE PETRÓLEO ON-SHORE MADUROS. Ins-
tituição: Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-graduação em Mecatrônica. Período:
18/04/2013 a 01/02/2016

Projeto MESTRADO - Adailton Junior

Título: TOLERÂNCIA A FALHAS EM SISTEMAS MULTIAGENTES APLICADOS
EM AMBIENTES INDUSTRIAIS. Instituição: Universidade Federal da Bahia, Programa de
Pós-graduação em Mecatrônica. Período: 18/04/2013 a 01/02/2016

Projeto MESTRADO - Jana Blümelová

Título: ON THE NEGOTIATION IN THE AGENT-BASED APPROACH TO SUPPLY

> CHAIN COLLABORATION. Instituição: Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-
graduação em Engenharia Industrial. Período: 01/08/2015 a 01/08/2017

Programa Campos Digitais - não contemplado

O Programa Campos Digitais foi concebido para o desenvolvimento de pesquisa que
possibilite a operação automatizada de Plantas Industriais em companhias produtoras de petróleo,
através da utilização de informação de imagens para detecção de anomalias, modelagem de
dados, utilização de estatística multivariada e sistemas inteligentes para avaliação de desempenho
e integração de campos de produção de petróleo. Especialmente no que tange ao apoio para a
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operação de plantas desabitadas, condição visualizada como uma alternativa para a maximização
de resultados nos campos maduros on-shore na Bahia. Para o programa estão previstos um total
de 7 sub-projetos, onde o SAID (Sistema de Agentes Inteligente) fornece a plataforma para a
integração dos demais módulos do programa (OLIVEIRA et al., 2014).

O SAID se apresenta como um importante elo de ligação entre os demais sub-projetos
do Programa PROCADI, e a Figura 66 apresenta como essa integração é feita. O MAICE, DAVI
(Detecção de Anomalias por Visão Integrada) e META (Métodos Estatísticos para Tratamento
de Alarmes) oferecem um modelo de inteligência possível ao agente, o PAI (Padronização para
Automação Integrada) e o TUPI (Transporte Universal entre Processos Integrados) oferecem
uma base de automação e integração necessárias a comunicação dos agentes com os dispositivos
de controle no campo, o SITO (Simulação Integrada para treinamento e Operação) representa o
ambiente simulado onde se pode testar e validar as ações dos agentes inteligentes e autônomos, e
por fim o SAID integra cada uma das soluções dentro do conceito SMA.

Figura 66 – Projeto Procadi - Programa Campos Digitais
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Fonte: Elaborado pela autora

Projeto VISCLOUD - não contemplado

O Projeto VISCLOUD foi submetido para o Call Horizon 2020 em abr/2015 em parceria
com instituições Brasileiras e Européias. Neste, o SAID, com sua aplicação e customização
para o campo de petróleo, é ampliado para novas funcionalidades e perspectivas conectando-
se a soluções de BigData, visualização da informação e extração do conhecimento, e Cloud
Computing, através de soluções para o armazenamento e o acesso de dados nas nuvens, incluindo
soluções mobile para o gerenciamento dos processos industriais e tomada de decisão (Figura 67).
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Figura 67 – Simulação do ambiente da planta com o SAID e a integração às soluções de big data
e cloud computing
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Fonte: Elaborado pela autora

6.3 TRABALHOS FUTUROS

A proposta da tese teve o desafio de ser abrangente e integrar diferentes áreas como
computação, administração da produção e engenharia, numa solução aplicada e validada numa
indústria de petróleo real. Para que a elaboração do modelo, a construção do protótipo e a aplica-
ção na empresa fossem possível uma série de simplificações foram feitas, como a simplificação
das regras de decisão utilizadas pelos agentes. Existem técnicas de inteligência artificial mais
complexas que podem ser testadas e embarcadas nos agentes, além de solução de aprendizagem
computacional para orientar as decisões.

Outras questões relativas ao desempenho da solução computacional com o uso dos
agentes também não foram testadas, como segurança, estabilidade do sistema, falhas e demais
riscos operacionais. Desse modo, algum trabalhos futuros são sugeridos para o avanço da solução
proposta:
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• Avançar no desenvolvimento dos agentes para apoiar nas decisões mais específicas de cada
um dos componentes do processo de produção de petróleo como: diagnóstico antecipado
de falha nos sistemas de elevação artificial, bombas e compressores;

• Integração do SAID a outros sistemas existentes, tais como simuladores de reservatório,
para oferecer um número maior de recursos e funcionalidades aos seus usuários, como
o estudo da localização dos poços de injeção integrado com a análise de custos que esse
sistema representa;

• Integração do SAID com outros sistemas legatários como ERP e demais programas
específicos para a programação de manutenção e gestão de estoque utilizados nas empresas.
A inserção do conceito multiagente deve integrar os softwares existentes, e não substituí-
los, permitindo que o usuário se beneficie da solução integrada numa transição suave, sem
os transtornos da aquisição de mais um software;

• Avançar no planejamento integrado das atividades de manutenção, por exemplo, reunindo
informações já disponíveis em outros sistemas, trabalho já iniciado por Carvalho (2016);

• Desenvolver o aspecto sobre como equipamentos industrias, especialmente recursos de
produção (máquinas CNC, robôs, sistemas de transporte, entre outros), podem ser inte-
grados e “encapsulados” pelos agentes inteligentes (“agentificação”) de forma que estes
possam ser acessados em tempo-real e de uma forma mais efetiva;

• Desenvolver um módulo do sistema SAID que generalize e facilite a configuração do
sistema de produção para atender diferentes empresas e plantas industriais;

• Aprofundar na investigação da ontologia e construção do elenco de termos adequados que
facilitem o registro das decisões tomadas na empresa. Esses registros irão compor os cases
que serão armazenados e posteriormente utilizados pelos métodos de aprendizagem;

• Avaliar demais técnicas de aprendizado que podem ser embarcadas nos agentes de modo
que as decisões na área operacional possam ser registradas, aprendidas e permitir que os
sistemas evoluam juntamente com os profissionais que atuam nas empresas;

• Utilizar a técnica de CBR (Case-Based Reasoning) integrada aos agentes operacionais
para que a confirmações obtidas na planta, a partir das indicações de soluções oferecidas
pelos agentes, possam ser aprendidas;

• Investigar os riscos associados a aplicação dos sistemas multiagentes em termos de se-
gurança, estabilidade e demais riscos operacionais que podem advir de uma falha de
sistema;

• Aplicação de metodologia para análise de falhas nos sistemas multiagentes, e definição de
redundâncias e soluções necessárias para minimizá-las.
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APÊNDICE A – MODELAGEM DO CAMPO DE PETRÓLEO

Este arquivo detalha as equações de custo e considerações utilizadas para o modelo
matemático de avaliação do resultado por agente operacional, a partir do esquema representado
na Figura 25.

Tabela 3 – Análise das entradas e saídas dos elementos de produção

Elemento Variáveis

POÇOS

ENTRADA
• Valor do gás da compressão (para poço gas lift);
• Volume mensal de gás da compressão (para poço gas lift);
• Valor da água da estação de injeção;
• Volume da água da estação de injeção;
• Volume mensal de água poço;

NO AGENTE (para cada poço)
• Custo mensal com energia;
• Custo mensal com mão-de-obra;
• Custo mensal com manutenção;
• Custo mensal OUTROS;

SAÍDA
• Valor do óleo poço;
• Volume mensal do óleo poço (para cada poço);
• Preço do gás poço;
• Valor mensal do gás poço (para cada poço);
• Volume mensal de água poço (para cada poço);

TRANSPORTADOR

ENTRADA
• Preço médio do óleo na origem;
• Volume mensal do óleo transportado;

NO AGENTE
• Custo mensal com contrato;
• Número de transportes realizados;
• Preço de cada transporte;
• Demais custos associados ao transporte;

SAÍDA
• Valor do óleo transportador;
• Volume mensal do óleo transportador;
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COLETORA

ENTRADA
• Valor do óleo transportador;
• Volume mensal do óleo transportador;
• Preço do óleo poços;
• Volume mensal do óleo poços;
• Valor do gás poços;
• Volume mensal do gás poços;
• Valor do óleo estações menores*;
• Volume mensal do óleo estações menores;
• Valor do gás estações menores*;
• Volume mensal do gás estações menores;

*(outras contribuições) NO AGENTE
• Custo mensal com energia;
• Custo mensal com mão-de-obra;
• Custo mensal com Manutenção;
• Custo mensal OUTROS;

SAÍDA
• Valor do gás coletora;
• Valor do óleo coletora;
• Volume do gás coletora;
• Volume do óleo coletora;
• Volume da água coletora;

COMPRESSÃO

ENTRADA
• Preço do gás coletora;
• Volume mensal do gás coletora;

NO AGENTE
• Custo mensal com energia;
• Custo mensal com mão-de-obra;
• Custo mensal com Manutenção;
• Custo mensal OUTROS;

SAÍDA
• Valor do gás estação de compressão;
• Volume do gás estação de compressão;

SEPARADORA

ENTRADA
• Valor do óleo estação de coleta;
• Volume mensal do óleo estação de coleta;
• Volume mensal de água estação de coleta;

NO AGENTE
• Custo mensal com energia;
• Custo mensal com mão-de-obra;
• Custo mensal com Manutenção;
• Custo mensal OUTROS;

SAÍDA
• Valor da água separadora;
• Volume mensal de água separadora;
• Valor do óleo separadora;
• Volume mensal do óleo separadora;
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TANCAGEM

ENTRADA
• Preço do óleo separadora;
• Volume mensal do óleo separadora;

NO AGENTE
• Custo mensal com energia;
• Custo mensal com mão-de-obra;
• Custo mensal com Manutenção;
• Custo mensal OUTROS;

SAÍDA
• Preço do óleo Tancagem;
• Volume do óleo Tancagem;

TRATAMENTO

ENTRADA
• Preço da água separadora;
• Volume mensal de água separadora;

NO AGENTE
• Custo mensal com energia;
• Custo mensal com mão-de-obra;
• Custo mensal com Manutenção;
• Custo mensal com Produtos Químicos;
• Custo mensal OUTROS;

SAÍDA
• Valor da água estação de tratamento;
• Volume de água injeção;
• Volume de água descartada;

INJEÇÃO

ENTRADA
• Custo da água unidade de tratamento;
• Volume mensal de água unidade de tratamento;
• Volume mensal de água captada;

NO AGENTE
• Custo mensal com energia;
• Custo mensal com mão-de-obra;
• Custo mensal com manutenção;
• Custo da água captada;
• Custo mensal OUTROS;

SAÍDA
• Valor da água unidade de injeção;
• Volume mensal de água poços injetores;

Para o cálculo do custo unitário dos produtos em cada agente, a partir das entradas e
saídas já mapeadas na tabela anterior, estão descritas cada uma das equações listadas abaixo.
Ressalta-se que para o cálculo dos custos nos volumes associados a óleo e gás é utilizado como
medida o BOE (Barril de Óleo Equivalente)1, para realizar o correto rateio de custos entre o gás

1 A unidade básica usada para medir a produção do óleo e do gás é BOE. É comum utilizar milhões ou bilhões
de equivalente dos barris de petróleo (MBOE ou BBOE) ao se referir a reservas de petróleo. Um BOE é a
quantidade de energia contida em um tambor do óleo cru, aproximadamente 6.000 pés cúbicos de gás natural
são considerados equivalentes a um barril de petróleo, mas a taxa exata varia com o tipo de gás.
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e o óleo produzidos nos poços com base na energia associada. Desse modo, são dados:

Vo[ ] – Volume de óleo em BOE
Vg[ ] – Volume de gás em BOE
Va[ ] – Volume de água em m3

vo[ ] – valor unitário do óleo em R$/BOE

vg[ ] – valor unitário do gás em R$/BOE

va[ ] – valor unitário da água em R$/m3

pg – preço final do gás em R$/BOE

po – preço final do óleo em R$/BOE

Ce[ ] – Custo com energia em R$

Cmo[ ] – Custo com mão de obra em R$

Cma[ ] – Custo com manutenção em R$

Csup[ ] – Custo com suprimentos em R$

CT [ ] – Custo total em R$

Onde:

CT[ ] = Ce[ ] + Cmo[ ] + Cint[ ] + Csup[ ]

As siglas listadas abaixo se referem a cada uma das etapas operacionais:

pp – poços de produção
pi – poços de injeção
pc – poços de captação de água
ei – estação de injeção
ec – estação de coleta
ecomp – estação de compressão
etrat - estação de tratamento
esep - estação separadora
ea – estação de tancagem
em – estações menores
transp – transportador

1 - VALOR DO ÓLEO NA SAÍDA DE CADA POÇO (R$/BOE):

No cálculo são considerados todos os custos com manutenção, suprimentos, mão-de-obra
e energia no poço, e os custos com o sistema de injeção que deve ser rateado entre os poços.
Alguns poços que possuem o método de elevação gas lift utilizam gás produzido e disponibilizado
pelos compressores, porém o volume consumido não é relevante e não será considerado para a
análise. O custo com injeção de água nos campos de petróleo é pago pelos poços de produção.
Neste caso, este é visto como um serviço realizado pela injeção para estimular a produção de
óleo nos poços e, por motivo de simplificação, será rateado proporcionalmente ao volume de
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água produzida.

vopp =
CTpp.β + vgecomp.V gpp∗ + CTei.α

V opp

Sendo: pp∗ = poços gás-lift; β = V o/(V o + V g); α = V api/V a, fator de efeito da
injeção no poço produtor.

Considerando V gpp∗ = 0, temos:

vopp =
(CTpp.β + CTei.α)

V opp

2 - VALOR DO GÁS NA SAÍDA DE CADA POÇO (R$/BOE):

Traz a parcela de custos do poço de produção relativa a energia associada ao gás produ-
zido. Considerando δ = V g/(V o+ V g), onde para poços de gás δ = 1 já que V o = 0.

vgpp = CTpp.δ

3 - VALOR DO GÁS NA SAÍDA DA COLETORA (R$/BOE):

O esforço para separar o gás na coletora não é significativo, desse modo, por simplificação,
não são considerados custos associados ao gás. Desse modo, o O valor do gás proveniente do
poço será o mesmo na saída da coletora, vgec = vgpp.

4 - VALOR DO GÁS NA SAÍDA DA COMPRESSÃO (R$/BOE):

No cálculo são considerados todos os custos com manutenção, suprimentos, mão-de-obra
e energia na estação de compressão e, também, o custo com a aquisição do gás da estação de
coleta. O sistema de compressão disponibiliza o gás para a refinaria ao custo de vgecomp e o lucro
associado a esta operação pode ser assim calculado, Lg = pg − vgecomp .

vgecomp =
CTecomp

V gecomp

+ vgec

5 - VALOR DO ÓLEO NA SAÍDA DA ESTAÇÃO DE COLETA (R$/BOE):

No cálculo do valor do óleo que deixa a estação de coleta são considerados todos os custos
com manutenção, suprimentos, mão de obra, energia e com a aquisição do óleo proveniente
de cada poço de produção, representados no somatório. Na equação há um crédito gerado pela
disponibilização do gás da estação de coleta, representado pelo termo negativo no numerador da
equação. No denominador há o volume total de óleo produzido pela estação de coleta.

voec =
CTec +

∑
(voppn .V oppn) − vgec.V gec

V oec
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6 - VALOR DO ÓLEO NA SAÍDA DA ESTAÇÃO SEPARADORA (R$/BOE):

No cálculo estão sendo considerados todos os custos com manutenção, suprimentos, mão
de obra, energia e com a aquisição de óleo da estação de coleta.

voesep = voec +
CTec
V oesep

7 - VALOR DO ÓLEO NA SAÍDA DA TANCAGEM (R$/BOE):

No cálculo estão sendo considerados todos os custos com manutenção, suprimentos, mão
de obra, energia e com a aquisição de óleo da estação de separação.

voea = voesep +
CTea
V oea

= vofinal

8 - VALOR DA ÁGUA NA SAÍDA DA ESTAÇÃO SEPARADORA (R$/m3):

Até esse ponto do processo o valor da água é considerado como zero, para efeito de
simplificação. Todas as atividades e esforços estão concentradas na obtenção do gás e óleo. O
custo com o processo de separação foi todo alocado no valor do óleo produzido, desse modo:
vaesep = 0.

9 - VALOR DA ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (R$/BOE):

No cálculo são considerados todos os custos com manutenção, suprimentos, mão-de-obra
e energia relacionados aos sistemas para a movimentação e tratamento da água produzida no
campo de petróleo. Estão incluídos na análise as linhas de transferência, bombas e tanques.
Também estão incluídos os custos com o descarte de água (operacionais e ambientais) e o custo
com a aquisição da água da etapa anterior, estação separadora. Na equação para o cálculo do
preço unitário da água na estação de tratamento o volume de água considerado no denominador
corresponde ao total enviado para a estação de injeção.

vaetrat =
CTetrat∑
V api

10 - CUSTO DA ÁGUA NA INJEÇÃO (R$/m3):

A estação de injeção irá proceder com a introdução de água no reservatório com a
finalidade de elevar a produção de óleo. O preço da água na saída desse sistema será calculado
com base em todos os custos com manutenção, suprimentos, mão de obra, energia e o custo de
aquisição da água da estação de tratamento. Também serão considerados custos com manutenção,
suprimentos, mão de obra e energia nos poços de injeção e nos poços de captação de água, já que
todos esses são esforços para garantir o processo de injeção. Por simplificação, não é considerado
nenhum acúmulo, todo o volume na saída da injeção é igual ao volume injetado em cada poço,
ou seja, V aei =

∑
V api].
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va[ei] = vaetrat +
CTei + CTpi + CTpc

V aei

11 - CONTRIBUIÇÕES DE ÓLEO EXTERNAS (R$/m3):

Podem existir contribuições de volumes de óleo ou emulsão provenientes de poços
distantes, não pertencentes ao mesmo reservatório. Essa entrada será considerada um volume
extra de óleo adquirido pela estação coletora e valorado pelo preço médio do óleo na origem e os
custos de transferência associados. É dado o nome de estações menores para a origem desses
volumes.

voem =
CTem + CTtransp

V oem

Neste caso, o valor do óleo na estação de coleta inclui essa contribuição e assume o
seguinte formato:

voec =
CTec +

∑
(voppn .V opn) + voem.V oem˘vgec.V gec

V oec
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APÊNDICE B – DECOMPOSIÇÃO DE TAREFAS

Tabela 4 – Caracterização das tarefas - descrição, entradas e saídas.

Descrição Entrada Saída Meta

T0 GERENCIAMENTO DO
CAMPO DE PETRÓLEO -
gerenciar os recursos para
prover o melhor lucro

produção de óleo, gás e
agua, localização dos po-
ços de produção e injeto-
res, todos os custos, serviços
de manutenção, informações
sobre fornecedores, preço do
óleo e gás, variáveis tecni-
cas, MAICE

programação dos serviços,
processos de compras otimi-
zado, indicação de áreas não
lucrativas, lucro operacional

melhor resultado global para
o campo de petróleo

T1 SUPERVISÃO - monitorar
e alertar para os desvios na
produção e nos custos , iden-
tificar problemas e soluções

produção de óleo, gás e
agua, localização dos poços
de produção e injetores, to-
dos os custos, variáveis tec-
nicas, MAICE

custo de óleo em cada
poço, ALERTAS, indicação
de problemas , indicação de
soluções

Alertar desvio em custos
se (L>M+3s) e desvio
na produção se (L<M-3s;
L>M+3s), onde L é a
variável monitorada, M é o
valor médio móvel e s é o
desvio padrão. Antecipar
eventos de falha para uma
gestão pró-ativa.

T2 OTIMIZAR A GESTÃO
DOS RECURSOS - indica-
ção de melhor alocação de
recursos

produção de óleo, gás e
agua, localização dos po-
ços de produção e injeto-
res, todos os custos, serviços
de manutenção, informações
sobre fornecedores, preço do
óleo e gás, ALERTAS

programação de serviçoss,
indicação de fornecedores

obter a melhor alocação de
recursos através da colabo-
ração e negociação, conside-
rando que profit collabora-
tive > profit não colaborativo

T3 SUPERVISÃO DOS CUS-
TOS - monitorar e alertar
para os desvios nos custos

todos os custos, relação de
poços

custo de óleo em cada poço,
ALERTAS,

Alertar desvio em custos se
(L>M+3s), onde L é a variá-
vel monitorada, M é o valor
médio móvel e s é o desvio
padrão

T4 SUPERVISÃO DA PRODU-
ÇÃO - supervisionar a pro-
dução, identificação de pro-
blemas, detecção de solu-
ções

produção de óleo, gás e
agua, localização dos poços
de produção e injetores, va-
riáveis tecnicas, MAICE

indicação de problemas , in-
dicação de soluções , ALER-
TAS

Alertar desvio na produção
se (L<M-3s; L>M+3s), onde
L é a variável monitorada, M
é o valor médio móvel e s
é o desvio padrão. Antecipar
eventos de falha para uma
gestão pró-ativa

T5 IDENTIFICAÇÃO DE
PROBLEMAS - utilizar
sistemas baseados em
conhecimento para indicar
problemas

volume de produção, variá-
veis de processo(vazão, tem-
peratura, viscosidade, etc...),
técnicas e condição operaci-
onal dos equipamentos

diagnóstico ou indicação de
problema

indicação de problemas com
alto grau de assertividade
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T6 IDENTIFICAÇÃO DE SO-
LUÇÃO - utilizar sistemas
baseados em conhecimento
para indicar soluções

diagnóstico ou indicação de
problema, condição operaci-
onal dos equipamentos, dis-
ponibilidade de recursos de
solução, técnicas de inter-
venção

identificação de solu-
ções para os problemas
diagnosticados

indicação de soluções com
alto grau de assertividade

T7 GERENCIAMENTO
DE RECURSOS - alocar
serviços e equipamentos
corretamente

produção de óleo, gás e
agua, localização dos poços,
custos, serviços de manuten-
ção, informações sobre for-
necedores, ALERTAS, pro-
blemas, estoques

programação otimizada de
recursos

T8 IDENTIFICAR RECUR-
SOS NECESSÁRIOS
- identificar serviços e
recursos necessários

produção de óleo, gás e
agua, localização dos poços,
custos, serviços de manuten-
ção, informações sobre for-
necedores, ALERTAS, pro-
blemas

serviços e materiais deman-
dados

T9 AVALIAR A DISPONIBI-
LIDADE DE RECURSOS -
identificar se os recursos ne-
cessários estão disponíveis
para os serviços solicitados

serviços e materiais deman-
dados, estoques, lista de re-
cusrsos disponíveis

status da disponibilidade de
recursos

T10 NEGOCIAÇÃO POR RE-
CURSOS - negociar para
uma melhor alocação dos re-
cursos

produção, localização dos
poços, custos, serviços de
manutenção, info fornecedo-
res, ALERTAS, problemas,
estoques, status da disponi-
bilidade de recursos

programação dos serviços
com recursos necessários

T11 AQUISIÇÃO DE RECUR-
SOS - executar a contrata-
ção, aquisição , com base na
programação dos serviços

programação dos serviços
com recursos necessários

ordem de compras ou pro-
gramações de serviços

T12 OBTER DADOS - obter his-
tórico e dados on-line

dados de variáveis técnicas e
conhec. especialista

base de dados consolidada

T13 PROCESSAR DADOS -
análise de dados e info para
indicar possíveis problemas

base de dados consolidada indicação de problemas

T14 OBTER DADOS - obter o
conhecimento dos especia-
listas

indicação de problemas e co-
nhecimento especialista

casos registrados

T15 PROCESSAR DADOS -
analisar informações e cases
e indicar possíveis soluções

casos registrados indicação de soluções

T16 NEGOCIAÇÃO POR RE-
CURSOS EXTERNOS - es-
colha do parceiro ideal para
prover materiais e serviços

recursos requeridos, quali-
dade, custo, tempo de en-
trega para cada fornecedor

fornecedor para cada mate-
rial e serviço
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T17 NEGOCIAÇÃO POR RE-
CURSOS INTERNOS - ne-
gociar e definir a melhor se-
quencia de serviços

produção, localização dos
poços, custos, serviços,
ALERTAS, problemas,
estoques, status da
disponibilidade de recursos

programação dos serviços

T18 REQUISIÇÃO - informar as
necessidades

recursos requeridos, quali-
dade, custo, tempo de en-
trega desejados

respostas dos fornecedores
com possível atendimento

T19 SELEÇÃO - seleção de for-
necedores

qualidade, prazo, custo por
fornecedor

escolha do fornecedor

T20 COMPETIÇÃO POR RE-
CURSOS - usar a heurística
para definir a programação

perda de produção, tempos
de transporte e serviços, re-
cursos disponíveis

programação do serviço
ótima

Tabela 5 – Caracterização dos métodos - descrição, entradas e saídas.

Descrição Entrada Saída

M1 CÁLCULO DOS CUSTOS - critério de ra-
teio para os custos por unidade de produ-
ção monitorada

todos os custos e equações propostas pelo
modelo

custo do óleo em cada uni-
dade de produção

M2 MAICE - usar o conhecimento modelado
para a indicação problemas

conhecimento especialista indicação de problemas

M3 MAICE - usar a ferramenta para modelar
as possíveis soluções

conhecimento especialista indicação de soluções

M4 PAGINAS AMARELAS - publicar a de-
manda

serviços, preços estimados, ofertantes resposta de possiveis ofer-
tantes

M5 KPI - utilizar indicadores de desempenho
como critério de seleção para os fornece-
dores

qualidade ,prazo, custo escolha do fornecedor

M6 HEURÍSTICA - algoritmo para programa-
ção das intervenções

perda de produção, tempos de transporte e
serviços, recursos disponíveis

programação do serviço
ótima

Tabela 6 – Caracterização das ações - descrição e tipo.

Descrição Entradas Saídas Tipo
A1 ALERTA - alertar desvio em

custo
valores monitorados e regras alerta com o desvio mensagem

A2 ALERTA - alertar desvio em
produção

valores monitorados e regras alerta com o desvio mensagem

A3 CHECAR - recursos neces-
sários

histórico de serviços, ações
realizadas, materiais e equi-
pamentos usados

indicação dos recursos ne-
cessários

mensagem

A4 CHECAR - recursos dispo-
níveis

estoques, programação das
equipes, cadastro profissio-
nal

indicação dos recursos dis-
poníveis

mensagem
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A5 PUBLICAR - demandas
para a realização de serviços

demandas dos fornecedores registro na yellow page mensagem

A6 SELECIONAR - indicar o
melhor fornecedor

fornecedores melhor fornecedor mensagem
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Figura 68 – Decomposição de atividades para o gerenciamento do campo de petróleo

Fonte: Elaborado pela autora



162Figura 69 – Decomposição de atividades para o gerenciamento do campo de petróleo - continuação

Fonte: Elaborado pela autora
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APÊNDICE C – ARQUIVO DE APOIO - PROTÓTIPO SAID

Tabela 7 – Glossário de termos utilizados na ontologia.

Termos Contável Conceitos
Poço Sim Equipamento utilizado para a acesso ao reservatório.

Poço de Produção Sim Equipamento utilizado para realizar a extração de petróleo ou gás do reservatório.

Poço de Injeção Sim Equipamento utilizado para realizar a injeção de água e pressurização do reservatório
a fim de aumentar a produção de petróleo

Mecanismos de Produção Sim Método de elevação artificial utilizado nos poços de extração.

Estação Coletora Sim Sistema utilizado para coletar o óleo produzido nos poços e fazer a separação das fases
líquida e gasosa.

Estação de Tratamento Sim Sistema utilizado no tratamento do óleo e da água produzida no campo, basicamente
associado a adição de produtos químicos.

Estação de Separação Sim Sistema utilizado no tratamento do óleo produzido fazendo a separação óleo-água.

Estação de Compressores Sim Sistema utilizado para comprimir o gás produzido no processo enviando-o para as
refinarias, ou para consumo interno na planta.

Estação de Armazenamento Sim São grandes tanques que comportam o óleo produzido no campo antes do mesmo ser
enviado para refinarias.

Estação de Injeção de Água Sim Sistema que realiza injeção da água no reservatório e incluem os poços injetores e
parque de bombas.

Refinaria Sim Consumidor do óleo e gás produzidos no campo. Cliente final no processo em estudo.

Equipe de Intervenção In-
terna

Sim Equipe da empresa, responsável pela realização e monitoramento de serviços de inter-
venção dentro do campo.

Equipe de Intervenção Ex-
terna

Sim Equipe terceirizada responsável pela realização de serviços dentro do campo.

Serviços Sim Intervenções realizadas com fins de manutenção corretiva ou preventiva, ou investi-
mentos como a instalação de novos equipamentos para a ampliação de capacidade.

Suprimentos Sim Materiais adquiridos para a realização dos serviços no campo.

Óleo Não

Óleo bruto Não Emulsão de óleo, gás e água. Produto extraído do reservatório através dos poços.

Óleo Pré-tratado Não Emulsão de óleo e água. Produto da ação dos separadores presentes nas estações de
coleta.

Óleo Tratado Não Produto tratado contendo apenas óleo.

Água Produzida Não Líquido separado do óleo durante o processo de tratamento do mesmo.

Gás Natural Não Fase gasosa da produção.

Gás Natural LP Não Fase gasosa da produção comprimida a uma baixa pressão.

Gás Natural HP Não Fase gasosa da produção comprimida a uma alta pressão.

Produtos Químicos Não Produtos utilizados no campo para controle da proliferação de bactérias que atacam
os equipamentos instalados no campo.

Mão-de-obra Sim Pessoal especializado em realizar serviços gerais e específicos dentro do campo.

Energia Elétrica Não Força utilizada para fazer com que os equipamentos do campo funcionem.
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Problema Sim situações inesperadas que acontecem em componentes do campo.

Sensor Sim Equipamentos que coletam informações úteis sobre produção e custos.

Tabela 8 – Os 22 atos comunicativos propostos por FIPA, de acordo com Bellifemine, Poggi e
Rimassa (2007)

Atos comunicati-
vos FIPA

Descrição

Accept Proposal Ação de aceitação de uma proposta previamente submetida para executar
uma ação.

Agree Ação de concordância para executar alguma ação, possivelmente no futuro.

Cancel Ação de um agente informando a outro que não tem a intenção que o este
execute alguma ação.

Call for Proposal Ação de chamada por propostas para executar uma dada ação.

Confirm O emissor informa ao receptor que uma dada proposição é verdadeira, onde o
receptor é conhecido e tem incerteza sobre a proposição.

Disconfirm O emissor informa o receptor que uma dada proposição é falsa, onde o
receptor é conhecido e acredita ou acredita que é.

Failure A ação de contar a outro agente que uma ação foi tentada mas a tentativa
falhou.

Inform O emissor informa ao receptor que uma dada proposição é verdadeira.

Inform If Uma ação macro para o agente da ação informar ao receptor se a proposição
é verdade ou não.

Inform Ref Uma ação macro permitindo ao emissor informar ao receptor de algum objeto
acreditado pelo emissor corresponder a um descritor especifico, por exemplo
um nome.

Not Understood O emissor do ato (por exemplo, i) informa o receptor (por exemplo, j) que
ele percebeu que j executou alguma ação, mas que i não entendeu o que j fez.
Um caso particular comum é que i conta a j que não entendeu a mensagem
que j enviou para i.

Propagate O emissor pretende que o receptor trate a mensagem embutida como enviada
diretamente para o receptor, e quer o receptor para identificar os agentes
denotados pelo dado descritor e enviar a mensagem recebida para eles.

Propose A ação de submeter uma proposta para executar uma certa ação, dadas certas
precondições.

Proxy O emissor quer que o receptor selecione agentes alvo denotados por uma
dada descrição e envie uma mensagem embutida para eles.

Query If A ação de perguntar a outro agente se uma dada proposição é verdadeira.
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Query Ref A ação de perguntar a outro agente pelo referido objeto para uma expressão
referencial.

Refuse A ação de recusar executar uma dada ação, e explanar a razão para a recusa.

Reject Proposal A ação de rejeitar uma proposta de executar alguma ação durante uma nego-
ciação.

Request O emissor requisita que o receptor execute alguma ação Uma classe impor-
tante de uso de atos requisitados é requisitar executar outro ato comunicativo.

Request When O emissor quer que o receptor execute alguma ação quando alguma dada
proposição se tornar verdadeira.

Request Whenever O emissor quer que o receptor execute alguma ação sempre que uma dada
proposição venha a ser verdadeira.

Subscribe O ato de requisitar uma intenção persistente para notificar o emissor do valor
da referência, e notificar novamente sempre que o objeto identificado pela
mudança de referência.
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APÊNDICE D – ARQUIVO DE APOIO - ESTUDO DE CASO

D.1 QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO

Aqui são elencadas as principais questões investigadas, e que foram base para a constru-
ção dos diagramas e fluxos apresentados no capítulo 5 Resultados - Estudo de Caso. As questões
foram organizadas por fases, onde cada fase representa visitas ou entrevistas realizadas com
diferentes equipes na empresa.

Observações iniciais

1. Qual o organograma da empresa?
2. Qual o foco do negócio?
3. Clientes principais.
4. Que atividades são terceirizadas?
5. Fluxos e responsabilidades dos processos principais.

Caracterização da Estação São Roque

6. Número de poços, facilities, e contribuições de outros campos.
7. Volume recebido de caminhão e custos associados.
8. Sistemas de comunicação e automação existentes
9. Existe co-geração de energia?

10. Qual a destinação do gás?
11. Qual a destinação da água e custos associados?
12. Controle Ambiental: Como é feito e custos envolvidos.

Visita a Engenharia de Reservatório

13. Quais métodos de recuperação são usados?
14. O que cada método implica na operação em relação a limitações, custos associados e

outros?
15. Como o cálculo de viabilidade é feito?

Visita a área de Operações

16. Que atividades são feitas no dia a dia?
17. Como são detectados os problemas?
18. Uma vez detectado, como as equipes de manutenção são acionadas?
19. Existem terceiros atuando nas operações?
20. Que indicadores de desempenho são usados?
21. Quais são os instrumentos disponíveis na planta?
22. Quais dados são coletados em cada instrumento?
23. Com que frequência cada um desses dados é coletado?
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Visita a área de Manutenção

24. Principais serviços e custos envolvidos?
25. Como os custos são rateados nas operações?
26. Como a comunicação com a manutenção se estabelece?
27. Que indicadores de desempenho são usados?
28. O que é terceirizado?
29. Como é definido por terceirizar (ao invés de fazer internamente)
30. Que tipo de intervenções são realizadas?
31. Como as intervenções são programadas?
32. Que critérios são usados na definição das intervenções?
33. Como os recursos existentes são otimizados?
34. Quais os custos com cada intervenção?
35. Como é feita a programação de serviços?

Visita a Sistemas de Informação

36. Estrutura dos sistemas de comunicação humana
37. Estrutura dos sistemas de comunicação computacional
38. Estrutura dos sistemas de bancos de dados
39. Estrutura das bases de dados
40. Garantia de Segurança das informações
41. Funcionamento dos sistemas de gerenciamento e controle dos processos
42. Que indicadores de desempenho são usados?

Visita a Suprimentos

43. Que materiais existem?
44. Como é feito o processo de aquisição de equipamentos
45. Como é feito o processo de aquisição de material de consumo e itens de reposição?
46. Qual o modelo para gestão de estoque adotado?
47. Que equipamentos são considerados críticos para reposição?
48. Fornecedores locais x internacionais.
49. São usados indicadores de desempenho para os fornecedores de equipamentos e materiais?

Visita a Sondas

50. Quais as sondas existentes?
51. Que serviços são realizados?
52. Como é feita a programação de serviços?
53. Existe uma lógica de roteirização?
54. Custos associados a cada operação.
55. Impactos no negócio: Como a falha na execução repercute.
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Visita a Controladoria

56. Critérios para o custeio de mão de obra.
57. É avaliada a rentabilidade da operação por poço? Se sim como é feita e se não como

poderia ser feita?
58. Que indicadores de desempenho contábil são usados?
59. Custos Operacionais.

Visita a Workover

60. Que operações de workover são feitas?
61. Listar: operação / data/ custo/ poço
62. Que indicadores de desempenho são usados?

Para todas as equipes entrevistadas

63. Que decisões são tomadas em cada nível?
64. Que equipes/pessoas são responsáveis por tais decisões?
65. Como estas decisões são tomadas?

D.2 DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ANALISADOS

• Lista com todos os poços e a localização geográfica.
• Tipo de método de elevação artificial: BCS (Bombeio Centrífugo Submerso), BM (Bom-

beio Mecânico), BCP (Bombeio por Cavidades Progressivas), DESEQ (Desequipado) e S
(Surgente).

• Plano de desenvolvimento do campo de petróleo com a estratégia de produção.
• Produção de cada poço desde 2000 até 2014, com volume de água, óleo e gás produzidos.
• BSW (Basic Sediments and Water) que mede basicamente o percentual de água na emulsão

produzida pelo poço.
• Potencial de produção dos poços com base nas análises geológicas
• O status de cada poço: fechado, produção de gás, produção de óleo, parado aguardando

sonda e injeção de água.
• A relação das principais serviços de workover realizados nos poços: acidificação, canho-

neio, conversão a injetor, fraturamento hidráulico e squeeze.
• Os procedimentos para a realização dos serviços de workover listados acima.
• A relação dos principais serviços de well service: haste partida, coluna furada e substituição

de bomba.
• Os procedimentos para a realização dos serviços de well service listados acima.
• Formulário de acompanhamento e diagnóstico de poço (versão preliminar elaborada pela

engenharia de operação com o objetivo de detectar a causa da falha no poço).
• A lista dos indicadores mensais monitorados pelos coordenadores de operação (Relatório

da Operação com os 10 indicadores listados abaixo):
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– produção de óleo;
– eficiência da produção de óleo (percentual de produção em relação a meta) produção

de gás;
– eficiência da produção de gás (percentual de produção em relação a meta);
– produção em BOE (Barril de Óleo Equivalente);
– eficiência da produção em BOE;
– eficiência nas cotas de injeção (percentual de água injetada em relação a meta);
– custo com well service mensal e acumulado do ano;
– MTBF (Mean Time Between Failures);
– custo com energia elétrica por barril produzido;
– custo com produtos químicos por barril produzido.

• Lista com 8 procedimentos para a aquisição e manipulação de materiais pela equipe de
suprimentos:

– PGP (Padrão Gerencial de Processo) de Suprimentos - Movimentação de cargas para
sondas.

– PGP (Padrão Gerencial de Processo) de Suprimentos - Procedimento de compras.

– PGP (Padrão Gerencial de Processo) de Suprimentos - Cadastramento e qualificação
de fornecedores.

– PGP (Padrão Gerencial de Processo) de Suprimentos* - Aquisição de serviço.

– PGP (Padrão Gerencial de Processo) de Suprimentos* - Gestão de estoques.

– POP (Procedimento de Operações)* - Atendimento suprimentos.

– POP (Procedimento de Operações)* - Recomendação de estoque de material.

– POP (Procedimento de Operações) - Movimentação de ferramentas para sondas.

(*) Incompletos.

D.3 FLUXOGRAMAS DOS PRINCIPAIS PROCESSOS
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Figura 70 – Monitoramento dos sistemas de produção pela equipe de Operações, quando é diagnosticado um problema.

Fonte: Elaborado pela autora



172Figura 71 – Execução da programação de intervenções nos poços pela equipe de Sondas.
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Figura 72 – Programação dos serviços pelo setor manutenção
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Figura 73 – Solicitação de materiais e equipamentos disponíveis em estoque
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Figura 74 – Processo de solicitação de compras
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