
Preparação para o 
crescimento
Oportunidades de eficiência e otimização para fábricas de processamento de gás natural



A indústria de processamento de gás procura eficiência

As estimativas mostram que, até 2040, a composição da energia global evoluirá consideravelmente, com o mercado de gás natural crescendo mais do que 
qualquer outro tipo de energia e alcançando um quarto de toda a demanda.1 Com expectativas de que a margem se mantenha apertada, proteger grandes 
investimentos para atualizações e expansões de fábricas pode ser um desafio. Os líderes no setor estão procurando por novas competências para otimizar a produção e 
aumentar a produtividade usando os equipamentos existentes. Muitos estão achando que a integração dos sistemas de tecnologia da informação (TI) e tecnologia de 
operações (TO) permite que eles tirem maior proveito das tecnologias de automação “inteligentes” com um investimento relativamente pequeno.

1 ExxonMobil 2017 Outlook to Energy: A View to 2040 Highlights

Além da ampliação para futuras demandas, as instalações de processamento de gás estão enfrentando vários outros problemas que 
podem impactar no lucro:
Visibilidade limitada em 
integridade e desempenho de 
equipamentos essenciais | PG 3

O seu equipamento com menor 
produtividade estabelece o ritmo 
de toda a sua instalação. Baixo 
desempenho e falha total de 
equipamentos podem custar 
muito tempo e dinheiro. Também 
pode resultar em problemas de 
qualidade downstream com  
a venda do produto final.

A integração do skid está 
deficiente, dificultando a 
visualização do panorama  
geral | PG 4

Técnicas comuns de construção 
modular na última década têm 
contribuído para o controle 
isolado e sistemas de relatório, 
e prejudicado a capacidade de 
ganhar visibilidade de produção 
em toda a fábrica.

A produção atual e o 
rendimento não correspondem 
ao que a fábrica foi projetada 
para suportar | PG 5

Você sabe que a sua fábrica pode 
fazer mais. Diminua as diferenças 
com controle de processos 
avançados. Tratamento de amina, 
fracionamento e recuperação 
de enxofre são três áreas do 
processo em que você pode obter 
ganhos rápidos implementando 
a tecnologia MPC (controle de 
modelagem preditiva).

Ameaças cibernéticas em 
constante evolução podem 
dificultar a proteção física 
e virtual da fábrica | PG 6

Manter-se atualizado em 
relação às variáveis melhores 
práticas de cibersegurança 
é um desafio constante, e 
ataques cibernéticos estão 
crescendo em prevalência 
e severidade. É essencial 
desenvolver medidas 
estratégicas de segurança e 
proteção.

Conectar as informações em toda a sua instalação de processamento de gás permite que a 
visibilidade de produção possa informar decisões de operações estratégicas para: 

Aumentar  
a eficiência e  
confiabilidade
dos processos

Reduzir  
o risco de tempos 
de parada não 
programada

Minimizar  
o consumo  
de energia

Atingir  
maior produtividade 
com os equipamentos 
existentes

Diminuir a força de 
trabalho qualificada | PG 7

Instalações de 
processamento de gás, 
em especial as localizadas 
remotamente, sempre 
tiveram dificuldades em 
encontrar e manter bons 
talentos. Os avanços na 
tecnologia estão criando 
possibilidades adicionais 
para operar com equipe 
reduzida ou completamente 
remota.



Tire o máximo dos seus ativos existentes

Domine seu processo de manutenção de ativos 

Muitas fábricas novas estão descobrindo um efeito colateral de alistar muitos fornecedores para prover 
equipamentos durante a construção inicial: lacunas na documentação e implementação de tecnologias 
de gestão de ativos entre os ativos. Você pode solucionar isso facilmente com a implementação de uma 
ferramenta de gestão de ativos centralizada que:

FUTURIZE  
SUA ESTRATÉGIA DE 
MANUTENÇÃO

Uma estratégia abrangente de manutenção 
de equipamentos de toda a fábrica pode 
levar rapidamente a menores tempos de 
paradas não programadas e economias 
financeiras significativas. Muitas instalações 
de processamento de gás estão fugindo do 
"usar até parar de funcionar" e estratégias 
de manutenção centradas no calendário e 
em direção às estratégias de manutenção 
preditivas e prescritivas, mesmo com seus 
equipamentos mais baratos e facilmente 
substituíveis. Por quê? O tempo de parada 
não programada na área de uma fábrica 
tem um efeito cascata que pode impactar 
a saída da produção e as especificações do 
produto final nas suas operações.

Monitoração da condição é um sistema ou 
programa projetado para medir parâmetros 
de máquina e processo. Alarmes são 
acionados se uma possibilidade de falha for 
detectada, permitindo que os operadores 
identifiquem e solucionem os problemas 
antes que aconteçam. 

Soluções da monitoração da condição 
podem abranger desde sensores e 
coletores de dados portáteis simples até 
sistemas abrangentes que integram a 
proteção da máquina com seu sistema 
padrão de controle.

A tecnologia de gestão de ativos correta pode proporcionar um impulso rápido em suas operações, 
por permitir que você acompanhe a integridade dos ativos que você já tem – independentemente do 
fabricante original.

Além disso, uma tecnologia de gestão de ativos efetiva traz à tona informações sobre os ativos que 
anteriormente estavam disponíveis somente com os funcionários que tivessem experiência com os 
equipamentos. Isso permite que funcionários da sua organização – independentemente do nível de 
experiência com equipamentos de processamento de gás – possam acessar facilmente as informações 
de que precisam para manter seus ativos funcionando adequadamente.

Varre automaticamente a rede para descobrir dispositivos e computadores da estação de 
trabalho conectados

Permite a entrada manual de dados adicionais e de dados de dispositivos que não estão 
disponíveis na rede

Auxilia a gerenciar a programação e certificados de calibração da instrumentação

Mantém um inventário de todas as versões de hardware, firmware e software de que você precisa 
para operar sua fábrica

Mantém registros detalhados das ações dos usuários para otimizar a auditoria e os relatórios

Oferece acesso móvel em tempo real a informações

Mantém seus dados seguros

http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring
https://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/factorytalk-assetcentre.page


Obtenha visibilidade de toda a fábrica como desempenho

A estratégia de construção em pacote afeta a integração 

A expansão do xisto originou diversas construções na indústria de processamento de gás, já que as 
empresas se apressaram para tirar vantagem dos altos preços do petróleo e das novas tecnologias de 
produção, como fraturamento hidráulico e perfuração horizontal. Nos últimos cinco a 10 anos, todos estavam 
procurando formas mais rápidas e baratas de colocar uma fábrica em funcionamento.

Como resultado, a abordagem tradicional de projeto para fábricas novas estava, em muitos casos, sendo 
substituída por uma abordagem mais modular: integrando diversos skids de diferentes fornecedores. 
Esta nova estratégia de design é conhecida como construção modular, projeto do skid modular e/ou 
construção em pacote. Enquanto esta nova estratégia oferece flexibilidade, expansibilidade e menor 
tempo para completar o projeto – ela também pode levar a desafios sérios de integração. Com a 
construção de fábricas grandes que, muitas vezes, requerem os serviços de até 30 construtores do skid,  
é essencial desenvolver um plano para integração de skids.

A Rockwell Automation trabalha com firmas de engenharia, fabricantes e construtores de skids para estabelecer 
especificações funcionais que reduzem os custos, pois melhoram a programação do projeto e facilitam a 
integração com os sistemas de controle da Rockwell Automation.  O SDCD moderno PlantPAx® oferece 
uma plataforma de expansibilidade e flexibilidade capaz de controlar toda a linha de equipamentos de 
processo, incluindo equipamentos de energia, como os CCMs CENTERLINE® e PowerFlex® da Rockwell 
Automation. A Rockwell Automation está exclusivamente posicionada para gerenciar dados de processo, 
energia e do dispositivo periférico, tanto do SDCD quanto dos sistemas de gerenciamentos de energia, 
como inversores de frequência variável (CFDs) e centros de controle de motores. Protocolos de integração, 
como o EtherNet/IP™ e o 61850, permitem que os operadores ganhem acesso um novo nível de dados 
que pode ajudar a informar os esforços de otimização e permitir uma melhor tomada de decisões 
operacional.

REMOVA O CUSTO 
 DA CONECTIVIDADE

O FactoryTalk® VantagePoint® EMI retira 
grande parte dos custos da coleta de dados 
que já está ocorrendo ao automatizar a 
coleta de dados em diversos sistemas e 
plataformas. Os conectores estão inclusos 
para conexões prontas para usar para 
as fontes da Integrated Architecture® da 
Rockwell Automation. Conectores para outros 
sistemas estão disponíveis como opção.

Além de coletar dados em tempo real, 
o FactoryTalk VantagePoint EMI pode 
fornecer contextos de tendências por usar 
informações do FactoryTalk Historian ou de 
um historiador de terceiros.

CONSIDERAÇÕES  
PARA INTEGRAÇÃO IDEAL  
DE DADOS:
• Protocolo de rede comum: EtherNet/IP 

• Alarme: determine o que e ativa o  
Alarme e quando – e também decide 
quando não ativar o alarme 

• Segurança e visualização padrão IHM

•  Padrões de documentação

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp028_-en-p.pdf


Trabalhe de forma mais inteligente sem trabalhar mais 

A tecnologia de controle de modelagem preditiva (MPC), uma técnica para controle de processos avançados, avalia continuamente os dados operacionais 
atuais e preditivos, compara os dados aos resultados desejados, computa e faz o download, em tempo real, de alvos de referência de supervisão.

Se a sua produção e saída atuais não correspondem ao que sua fábrica foi originalmente projetada para suportar, o MPC pode ajudá-lo a preencher as 
lacunas. O uso efetivo do MPC pode levar ao aumento de estabilidade do processo e à redução da variação para todas as colunas de destilação, aumento da 
produção, aumento da capacidade de produção, redução do consumo de energia e redução de emissões.

Tratamento de amina, fracionamento e recuperação de enxofre são três etapas do processo de produção em que você pode obter ganhos rápidos 
implementando a tecnologia MPC. Para obter mais informações sobre o MPC para instalações de processamento de gás, visite a página da web 
Processamento de Gás.

Otimize sua operação de processamento de gás

Tratamento de amina
Desafios do consumidor:
• A gaveta parece limitada no verão

• Uso ineficiente de energia

• A unidade retém o índice de produção 
potencial máximo

Benefícios do MPC:
• Aumento do produtividade da fábrica em  

até 4%

• Redução de até 20% de energia na fábrica de 
tratamento de amina

• Estabilização da qualidade da tubulação de gás 
para auxiliar a prevenção do encerramento de 
liquidação da tubulação

• Redução da alimentação da flutuação de gás 
ácido para o reator Claus que poderia resultar 
em violações de emissão

Fracionamento
Desafios do cliente:
• Produção de fracionamento fora das 

especificações

• Índices de produção reduzidos no verão 

• Problemas nos equipamentos quando  
a composição da alimentação muda

• Perda da oportunidade de maximizar as 
margens de operação de LGN

Benefícios do MPC:
• Aumento da taxa de rendimento de até 3% 

dos componentes mais valiosos do LGN

• Aumento da produção durante o verão 

• Redução do consumo de energia durante o 
refervimento de até 10%

• Aumento da capacidade de produção  
de até 5%

Recuperação de enxofre
Desafios do cliente:
• Maiores emissões de SO2

• Dificuldade para responder às mudanças de 
composição do gás ácido

• Difícil resposta às mudanças da temperatura 
ambiente

Benefícios do MPC:
• Redução de emissões de SO2 para 

compatibilidade ambiental

• Aumento da recuperação de enxofre  
de até 4%

https://www.rockwellautomation.com/global/industries/oil-gas/overview.page?pagetitle=Gas-Processing&docid=0b73539844c3aebcedb64b8aff75e9c1


Segurança
A segurança funcional na indústria de processamento de gás pode ser desafiadora, especialmente com 
as atualizações constantes dos padrões e avanços da tecnologia. Seja construindo uma fábrica nova, seja 
modernizando uma instalação existente, é essencial entender a redução de risco de segurança.

• O sistema com instrumentos de segurança expansível (SIS) permite que as instalações de processamento de 
gás apliquem níveis diferentes de redução de risco, conforme suas necessidades específicas. Os sistemas são ideais 
para aplicações que precisam de segurança distribuída, uma arquitetura flexível e níveis mistos de integridade de 
segurança.

• Soluções de SIS pré-projetado também estão disponíveis para corrigir as lacunas de capacidade e abordar 
desafios comerciais em fábricas mais antigas. Esses sistemas ajudam a reduzir os prazos de entrega e facilitam as 
implantações ao substituir sistemas de segurança desatualizados ou não compatíveis.

Compatibilidade
Além da compatibilidade com padrões e regulamentações de segurança, as instalações de processamento de gás 
devem atender às regulamentações ambientais rigorosas. Com um SDCD moderno, sensores virtuais e software 
de visualização, os operadores podem rastrear o fluxo de produtos do gás e monitorar emissões, mesmo em áreas 
onde as medições são um desafio. Essas informações podem ser usadas para criar relatórios de compatibilidade 
de automação e procedimentos de revisão por exceção para acelerar o tempo de lançamento no mercado. Elas 
também podem ser usadas para notificar as agências reguladoras de potenciais liberações perigosas.

Segurança
Operações mais conectadas criam novas oportunidades para melhorar a utilização de recursos, mas também trazem 
maiores riscos de segurança. As instalações de processamento de gás devem implementar uma abordagem de 
segurança abrangente, para ajudar a proteger sua propriedade intelectual, pessoal e de ativos. Uma abordagem de 
defesa em profundidade pressupõe que qualquer medida de segurança pode e provavelmente será derrotada e, 
portanto, usa várias frentes de proteção. 

A Cisco e a Rockwell Automation têm colaborado para fornecer uma rede comum e um ambiente de segurança 
em uma única infraestrutura de rede combinada para instalações de processamento de gás. Descubra mais sobre a 
nossa aliança estratégica com a Cisco no nosso site.

Reduzir os riscos de proteção, compatibilidade e cibersegurança Risco de alvos em seis níveis:

DEFESA EM 
PROFUNDIDADE  
NA SEGURANÇA

Política

Físico

Rede

Computador

Aplicação

Equipamento

https://www.rockwellautomation.com/global/products/safety-instrumented-systems/overview.page?
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Cisco-Strategic-Alliance&docid=a82707efda45ac3e50dee263a578f44c


Simplificar a manutenção e o suporte

Manutenção simplificada

Os operadores, em especial os recém-contratados, são desafiados a sustentar a mistura atual de 
tecnologias de automação que compõe as fábricas de processamento de gás. A padronização ou 
consolidação dessas tecnologias ao criar um ambiente Connected Enterprise pode ajudar a reduzir 
o número de sistemas com os quais os técnicos de manutenção e equipes de suporte devem estar 
familiarizados. 

Isto pode ajudar a acelerar a localização de falhas e os reparos, e a reduzir os custos com suporte. 
A capacidade de coletar e manter as informações de manutenção também pode ajudar as 
companhias a reter "conhecimento tribal" essencial antes que ele se perca com os trabalhadores 
aposentados. Atualmente, o aprendizado da máquina e a análise de dados ajudam a informar os 
operadores a entender melhor os processos de gás que eles supervisionam.

Operações remotas

Fábricas de processamento de gás podem repensar fundamentalmente os objetivos em segurança 
do trabalhador, a disponibilidade da fábrica e a manutenção de equipamentos ao implementar o 
suporte remoto.

Em vez de estabelecer especialistas no local ou mandá-los para uma fábrica após uma falha, 
os gerentes de fábrica podem usar o acesso remoto para fornecer suporte a partir de um local 
centralizado. Ou então, se eles tiverem dificuldades para contratar ou manter especialistas 
internos, eles podem usar a monitoração remota e serviços de suporte de terceiros para rastrear o 
desempenho da produção em tempo real e alertar os funcionários no local, se qualquer problema 
ocorrer.

A POHOKURA 
ESTABELECE O PADRÃO  
PARA OPERAÇÃO REMOTA

A Pohokura produz mais de 45% do gás 
natural da Nova Zelândia, que é reticulado 
ao redor da Ilha Norte, para consumo 
industrial e doméstico.

OBJETIVO:

O sucesso da fábrica Pohokura operada 
remotamente tem levado aos planos de 
construir outra fábrica usando o a mesma 
solução facilmente estendível fornecida 
pela Rockwell Automation.

Ligue o quadro de manobra 
aos CMMs de 400 V e ao painel de 
distribuição principal da fábrica 
de 11 kV será operável da sala de 
controle remoto.

Os CCMs eram integrados ao 
sistema de controle principal da 
fábrica em uma rede inteligente 
para que as informações da estação 
de gás pudessem ser fornecidas de 
volta para a sala de controle.

SOLUÇÃO:

Estabelecer um local totalmente 
desprovido de funcionários: 
a operação da fábrica será 
conduzida fora do local de 
trabalho, em uma sala de controle 
remota usando um SDCD

https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Remote-Asset-Monitoring-%26-Analytics&docid=54efdf4b327826bba40b1497821bff54


A transformação de dados ajuda a conectar operações de processamento de gás com os especialistas da empresa e abre as portas para 
um maneira totalmente nova de fazer negócios. Ela pode fornecer às empresas de processamento de gás alívio imediato das restrições 
de equipamentos obsoletos. Também pode fornecer conectividade entre skids, permitindo a visualização de um panorama geral das 
operações. Benefícios de implementar um ambiente Connected Enterprise:

Transformação do processamento de gás

Percepções em tempo real da utilização de recursos,  
tempo de parada e qualidade do produto para conduzir  
os esforços de melhoria contínua

Um melhor entendimento sobre os riscos de proteção  
ambiental e de segurança

Localização de falhas e manutenção simplificadas 
para ajudar a reduzir o tempo de parada e reduzir os 
custos de suporte

Mais oportunidades estratégicas para lidar com 
faltas de competência, como pelo uso de suporte e 
monitoração remotos

Novas percepções sobre o consumo de energia  
para conduzir estratégias de uso de energia

Mais oportunidades para otimização e melhoria de 
eficiências pela análise e integração de dados
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Recursos
Para descobrir mais sobre como a implementação de uma Connected Enterprise pode 
ajudar a melhorar suas operações de processamento de gás, visite esta página da web.

Rockwell Automation®, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna seus clientes mais 
produtivos e o mundo mais sustentável. Em todo o mundo, nossas principais marcas de produtos Allen-Bradley® e Rockwell Software® 
são reconhecidas pela inovação e excelência.

https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/connected-enterprise/overview.page?
https://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/news/blog/overview.page
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/posts
https://twitter.com/ROKAutomation
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