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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema, que utiliza inteligência 

artificial, para promover suporte ao processo decisório de operação de uma bomba 

centrífuga. Para tal, estão sendo utilizados, os dados de uma bomba centrífuga 

empregada no sistema de circulação de óleo térmico de uma unidade de tratamento 

de óleo e gás. 

2. INTRODUÇÃO 

Em uma planta industrial, o controle do processo de produção é realizado por 

um grupo de especialistas, os quais recebem o titulo de operadores. Esses 

profissionais são responsáveis pela tomada de decisão na operação dos 

equipamentos que fazem parte desse processo, baseando-se na interpretação dos 

dados coletados e apresentados através de um sistema de automação industrial 

conhecido como SCADA - Supervisory Control and Data Aquisition. 

Entre os principais equipamentos de uma planta industrial estão as 

motobombas, ou simplesmente bombas. Para o correto controle, desse tipo de 

equipamento, é necessário que o operador seja capaz de consolidar e interpretar as 

informações apresentadas na IHM do SCADA. Embora esses profissionais sejam 

capacitados para tal função, o volume de informações e a velocidade em que as 

ações são solicitadas expõem o processo de controle a riscos de falha e, 

consequentemente, a interrupção da produção. 

3. OBJETIVOS  

Oferecer suporte aos operadores da planta industrial no processo de controle de 

Bombas Centrífugas, através de um sistema informatizado que emprega um 

algoritmo de inteligência artificial, a fim de regular o ponto de funcionamento desse 

equipamento para a região ideal de funcionamento. 

Através desse sistema espera-se tornar mais assertivo o processo de tomada de 

decisão, reduzindo com isso as chances de falha na operação, mantendo também a 

continuidade da produção industrial dentro dos limites de segurança exigidos. 

4. METODOLOGIA  

O trabalho está sendo desenvolvido com o apoio de um Engenheiro Mecânico, 

especialista em Motobombas e que atuou na posição de operador, desse tipo de 

equipamento, durante oito anos em uma empresa de produção de óleo e que hoje 
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exerce a função de Engenheiro de manutenção desses equipamentos, na mesma 

unidade.  

O módulo de inteligência artificial está sendo desenvolvido dentro do paradigma 

probabilístico, utilizando uma técnica de lógica Fuzzy. A base de conhecimento, que 

servirá de regras para o módulo de inferência, consolida as definições dos limites 

operacionais, regras e boas praticas da comunidade de engenharia, conhecidos pelo 

especialista humano. 

Está sendo utilizado um conjunto de softwares para simulação do sistema de 

automação industrial, a fim de demonstrar a aplicação pratica do funcionamento do 

sistema em desenvolvimento. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Bombas centrifugas são equipamentos mecânicos que promovem o 

deslocamento de um fluído de um ponto para outro, através de um eixo rotativo e 

um dispositivo conhecido como impelidor, que transforma energia potencial (força 

motriz de um motor) em energia cinética (movimento). 

Optou-se por utilizar esse tipo de bomba, como objeto de estudo para o 

desenvolvimento do trabalho, devido a sua grande utilização nas diversas 

aplicações industriais. A relação entre as principais grandezas da bomba centrífuga, 

Head e Vazão, é representada por uma função. Os fabricantes são responsáveis 

por emitirem um documento técnico que contemple o comportamento dos valores 

das grandezas medidas em um teste de desempenho. O resultado desse teste 

permite obter a curva da bomba e o ponto de melhor eficiência do equipamento, 

conhecido como BEP. 

A motobomba pode assumir qualquer ponto de funcionamento dentro da sua 

curva, em função dos seus parâmetros de controle. A comunidade de engenharia 

adota as regiões de funcionamento definidas pela norma API 610 como sendo as 

regiões ideias de operação. 

As definições das regras de operação da bomba estão sendo utilizadas para 

modelagem de um sistema de suporte decisório baseado em inteligência artificial. A 

lógica Fuzzy é uma técnica comparativa simples que pode ser aplicada a problemas 

de controle e decisão. O principal conceito dessa lógica é que um elemento pode 

assumir estados intermediários à tradicional lógica binária, a qual permite a um 

elemento assumir apenas dois estados, como exemplo: “Verdadeiro” ou “Falso”. 
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Os elementos podem apresentar graus de pertinência para diversos estados. 

Esses estados recebem o nome de conjuntos Fuzzy. Com base nesse conceito 

podemos exemplificar alguns conjuntos para o valor de uma grandeza qualquer 

como sendo: Muito alto, Alto, Baixo e Ideal. Esses conjuntos expressam variáveis 

linguísticas imprecisas, utilizadas heuristicamente pelo homem e que são efetivas 

para tomada de decisão. 

O processo responsável por determinar o grau de pertinência que a grandeza 

apresenta em relação aos conjuntos Fuzzy é conhecido como “Fuzzificação”. O 

grau de pertinência obtido durante a fuzzificação das variáveis linguísticas permite a 

derivação de uma conclusão, ou seja, um “Raciocinio aproximado”. As regras 

armazenam o conhecimento do sistema nebuloso. Sendo uma regra fuzzy uma 

relação, é possível obter um valor de pertinência para ela. O grau de pertinência 

indica o quanto a regra é verdadeira. A esse processo é dado o nome de 

“Inferência”. 

 A variável difusa produzida pela maquina de inferência é transformada em 

uma variável numérica que atuará como controle para regular as grandezas. Esse 

processo é chamado de “defuzzificação” e equivale à uma transformação Fuzzy - 

Escalar.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Um módulo Fuzzy foi desenvolvido em planilha eletrônica com o objetivo de 

testar essa técnica. Os conjuntos Fuzzy, das grandezas inerentes ao funcionamento 

da bomba centrifuga, foram definidos e validados pelo especialista humano, 

respeitando as recomendações da norma API 610. As aplicações que servirão de 

apoio para simular o cenário real de uma planta industrial foram configuradas e 

estão disponíveis para testes de funcionamento. As definições dos requisitos 

funcionais e especificações do sistema foram definidas e atualmente as atividades 

de desenvolvimento estão dedicadas à modelagem da solução. 
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