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RESUMO 

No mundo são implementados diversos projetos industriais que somam vultosas 

quantias de dinheiro. Erros durante a fase de construção e montagem são comuns e 

acarretam perdas monetárias significativas e deficiências na operação da planta 

industrial. A prática comum do mercado é de “abandonar uma obra e não entregá-

la”. Costuma-se iniciar tardiamente a preparação para entrada em serviço carecendo 

de planejamento e integração entre as atividades de Construção & Montagem e de 

Preparação para Entrada em Serviço. Tradicionalmente, o comissionamento tem 

sido visto como uma atividade executada um pouco antes da equipe de operação 

assumir o comando do sistema para a partida da planta. Esse trabalho vem mostrar 

que o processo de comissionamento vai além da visão tradicional. Utilizando 

referências bibliográficas conceituadas de autores com diversos anos de 

experiências além de experiências dos próprios elaboradores desse trabalho, são 

mostradas as etapas que compõem o processo de comissionamento e as vantagens 

que elas trazem para o projeto. 

Palavras-Chave: Comissionamento, Metodologia, Planejamento, Pré-

Comissionamento, Pós-Comissionamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

O comissionamento é um processo conhecido na engenharia como o  trabalho feito   

por um grupo de pessoas (uma comissão), para colocar em operação um sistema, 

subsistema ou uma planta de processo. Essa comissão normalmente é formada por 

membros da montadora, da operação, da engenharia e de uma firma especializada 

(firma de comissionamento) ou especialistas da própria empresa (cliente final). 

Tradicionalmente, o comissionamento tem sido visto como uma atividade executada 

um pouco antes da equipe de operação assumir o comando do sistema para a 

partida da planta. Na verdade o comissionamento é talvez o processo mais curto do 

ciclo de vida de uma planta (ver Figura 1.1), porém, é um período crítico de 

implantação do projeto e que pode interferir na qualidade de funcionamento da 

planta ao longo de sua vida. 

 

 Figura 1.1 - Ciclo de vida típico de uma planta. Fonte: adaptado de [2]. 

A prática comum do mercado é de “abandonar uma obra e não entregá-la”. 

Costuma-se iniciar tardiamente a preparação para entrada em serviço carecendo de 

planejamento e integração entre as atividades de Construção & Montagem e de 

Preparação para Entrada em Serviço. Além disso, falta compreensão da natureza do 

processo por parte das pessoas envolvidas, continuidade com a operação após 

término de instalação da planta e também há o uso excessivo de conhecimento 

tácito e empírico. 
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É nesta fase que falhas de projeto e erros de construção aparecem. Portanto, este 

fato deve ser um alerta para que qualquer equipe de gerenciamento dê a atenção 

necessária desde o primeiro dia de projeto. 

O comissionamento é o momento onde se tem a primeira visão da planta conceitual 

na sua forma física e se percebe o que você tem, o que você não tem e entende a 

distância entre o que você queria e o que você vai ter. Este é o momento da 

verdade, um período de boas notícias e más notícias, mas também um tempo em 

que através de um bom gerenciamento é possível ainda ter uma influência no 

decorrer do ciclo de vida da planta. Um comissionamento efetivo e eficiente requer 

uma aproximação estratégia, idéias claras, assim como gerenciamento 

comprometido e dedicado. 

1.1 OBJETIVOS 

Apresentar um modelo com as principais etapas do processo de Comissionamento 

que vão desde o Planejamento até o Pós-Comissionamento, passando ainda pelo 

Pré-Comissionamento. O objetivo é ser uma orientação geral para o processo de 

Comissionamento de plantas industriais. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

O comissionamento não é um método muito difundido na implantação de projetos no 

Brasil. Quem trabalha em empresas, mesmo nas maiores do Brasil, do ramo 

industrial consegue observar essa deficiência que por sua vez não é notada em 

empresas estrangeiras de ponta. Esse conceito é mais consolidado em empresas 

ligadas ao setor de petróleo e gás, talvez pela assimilação dessa cultura através da 

troca de experiências em projetos dessa natureza no Brasil. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Quando sistemas industriais não operam corretamente, os custos de operação e 

manutenção aumentam. A economia que supostamente seria atingida por conta da 

natureza de alta tecnologia de um novo equipamento ou instalação nunca é 

percebida. A equipe de operação reclama, empreiteiras dão respostas e em casos 
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extremos o processo resulta em custos adicionais para resolver a operação 

inadequada de um sistema não comissionado. 

Segundo estudos do exército dos Estados Unidos [1], quando se compara 

instalações comissionadas com instalações não-comissionadas a economia com 

energia gira em torno de 8% a 50%. No mesmo comparativo, a economia nos custos 

com manutenção é em torno de 15% a 35%. 

É crucial entender que as economias não são o único benefício do sucesso do 

comissionamento. A promessa do comissionamento é suportar as necessidades do 

usuário final. Um projeto comissionado com sucesso economizará tempo e desgaste 

do usuário, especialmente quando lidam com instalações críticas que não devem 

falhar. 
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2 DEFINIÇÕES 

2.1 COMISSIONAMENTO 

É um processo conhecido na engenharia como o  trabalho feito   por um grupo de 

pessoas (uma comissão), para colocar em operação um sistema, subsistema ou 

uma planta de processo. Essa comissão normalmente é formada por membros da 

montadora, da operação, da engenharia e de uma firma especializada (firma de 

comissionamento) ou especialistas da própria empresa (cliente final). 

 

Figura 2.1 - Relação entre Pré-Comissionamento e Comissionamento. 

2.2 PRÉ-COMISSIONAMENTO 

São todas as atividades necessárias (recebimento, preservação, inspeção 

mecânica, inspeção funcional) para deixar o sistema pronto para partida e entrada 

em operação. Esta etapa termina  nos testes a frio dos equipamentos dos 

sistemas/subsistemas. 

2.3 RECEBIMENTO (QUALITATIVO) 

Conjunto de atividades de inspeção visando garantir que os equipamentos e  

instrumentos foram recebidos conforme o especificação técnica. Consiste em 

comparar os equipamentos com os documentos de compras. A partir da data de 

recebimento se inicia a rotina de preservação. 

PRÉ COMISSIONAMENTO   COMISSIONAMENTO 
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2.4 PRESERVAÇÃO 

Conjunto de atividades visando  garantir a integridade e funcionabilidade dos 

equipamentos e itens da planta de processo, consiste em amarzenamento 

adequado, proteção contra danos mecânicos no local de montagem, proteção contra 

maresia e oxidação, engraxamento e lubrificação, enfim tudo necessário para 

garantir a sua integridade. 

2.5 ITEM CONDICIONÁVEL 

Termo atribuído a um instrumento, equipamento, acessórios, em geral identificados 

por um Tag, ou seja, todo o item que é controlado e que tem alguma influência na 

partida da planta. É necessário controlar o seu recebimento, preservação, 

montagem e testes. 

2.6 FOLHA DE VERIFICAÇÃO DE ITEM (FVI) 

Documento elaborado e gerenciado pela equipe de comissionamento, constando 

dados de placas, registros das atividades de recebimento, preservação, inspeção 

mecânica e funcional. 

2.7 FOLHA DE VERIFICAÇÃO DE MALHA (FVM) 

Documento elaborado e gerenciado pela equipe de comissionamento, que controla a 

geração e a realização dos testes de malhas de elétrica, instrumentação e  

tubulação. 

2.8 SISTEMA 

É um conjunto de equipamentos que juntos realizam uma função específica de 

processo ou de segurança de uma planta de produção. Ex: Sistema de geração de 

energia (o conjunto de geradores de uma planta de produção). 

2.9 SUBSISTEMA  

É uma parte do Sistema que pode realizar a função parcial de uma planta de 

processo ou de segurança de uma planta de produção. Ex: Subsistema de geração 

seria cada um dos grupos geradores da Planta. 
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2.10 COMPLETAÇÃO MECÂNICA 

É a denominação dada à inspeção feita a um conjunto de equipamentos para 

verificar se eles estão montados de acordo com o projeto, liberando assim o 

conjunto para início dos testes a frio. 

2.11 TESTE A FRIO 

É a denominação dada ao conjunto de aferições e testes de malhas, usando só a 

tensão de controle, sem a tensão de trabalho ou sem colocar cargas nos 

equipamentos dos sistemas/subsistemas. O objetivo é ir até os testes de malhas, 

deixando os sistemas/subsistemas em condições de entrar em operação, para 

serem testados com carga. 

2.12 TESTE A QUENTE 

São os testes com carga, começando com as verificações individuais de todos os 

equipamentos de um sistema/subsistema. Vibração, velocidade, temperatura dos 

mancais, etc. 

2.13 START-UP 

Conjunto de atividades para colocar em operação os equipamentos de sistema e/ou 

um subsistema de uma planta de produção. É o início do funcionamento da planta. 

2.14 OPERAÇÃO ASSISTIDA 

Termo estabelecido em contrato que determina o tempo e condições que será dado 

assistência técnica no local pelo fornecedor do equipamento logo após a  entrada de 

um sistema/subsistema e sua entrega à operação. 
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3 PLANEJAMENTO 

Planejamento são todos os pré-requisitos que devem estar em ordem de forma a 

desenvolver um plano (programação) com qualidade. 

O perfil apresentado na Figura 3.1 mostra que se for empenhado muito trabalho com 

qualidade nos estágios iniciais de Planejamento e Pré-comissionamento, as fases de 

Comissionamento e Pós-comissionamento terão muito mais chances de sucesso 

que se tivéssemos esses estágios primários deficientes. 

 
Figura 3.1 - Perfil de trabalho com um planejamento de qualidade. Fonte: adaptado de [4]. 

A relação entre esses dois cenários é apresentada na Figura 3.2. É possível 

observar que quando se tem um estágio inicial pobre em Planejamento e 

Preparação leva-se uma carga grande de trabalho para as fases finais do projeto, o 

que pode acarretar atraso na entrega. 
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Figura 3.2 - Relação entre planejamentos completo e pobre. Fonte: adaptado de [4]. 

 

3.1 BASE DE DADOS E SISTEMA INFORMATIZADO 

Para se ter uma boa gestão e controle sobre o projeto, um sistema informatizado 

com uma base de dados ampla e confiável se faz necessário.  

Tipicamente o sistema é composto de combinações padrões de ferramentas como 

Access, Excel, MSProject, sistema de materiais etc. Todos esses elementos são 

integrados num sistema maior. A Figura 3.3 mostra um modelo proposto de como 

esse sistema pode funcionar. 

Através do sistema informatizado é possível retirar relatórios sobre diversas 

informações contidas na base de dados, que irão auxiliar no gerenciamento do 

projeto.  
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Sistema de Controle de 
Materias 

Sistema de Custos 

Base de dados do controle 
Materiais 

Custos, pagamentos e 
salários 

Sistema de Planejamento 
de Projeto 

Cronograma 
Histograma 

Curva S 
 

Gerador de Relatórios 

Relatórios por sistemas, 
por subsistemas, por 

disciplinas, por semana, 
relatórios de progresso e 

lista de desenhos 
 

Módulo de Entrada de 
Progresso 

Dados de entrada do 
progresso 

 

Modelo eletrônico de 
tabelas, escopo do 

trabalho, desenhos e 
materiais 

Sistema de Tarefas e 
Trabalhos 

Registro de Desenhos 

Registro de desenhos 
revisados e mais recentes 

Registro de Mudanças de 
Engenharia 

Base de dados das 
mudanças de engenharia, 
responsáveis técnicos etc 

Sistema de Completação 
do Projeto 

Base de dados dos status 
de todos os itens 

tagueados (incluindo lista 
de instrumentos) 

 

Figura 3.3 - Modelo de um sistema informatizado. Fonte: adaptado de [4]. 

3.2 INDICADORES DE DESEMPENHO E RELATÓRIOS 

Antes de começar o trabalho de desenvolvimento do projeto, é de grande utilidade 

desprender algum tempo discutindo quais indicadores de desempenho serão 

medidos e quais relatórios são necessários para controle do trabalho que estará 

sendo executado. 

Para controle do trabalho é necessário estabelecer o grupo de indicadores de 

desempenho chaves (KPI – Key Performance Indicators) que serão monitorados 

regularmente para o trabalho em progresso. 

Portanto, o primeiro passo é definir os indicadores mais importantes, aqueles que 

dão as melhores informações, nas quais se pode apoiar a todo momento como base 

de gerenciamento. O passo seguinte é definir os relatórios que refletem esses 

indicadores. É possível querer indicadores e relatórios que reflitam não somente o 
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desempenho do time de comissionamento como um todo, mas também como cada 

líder de equipe está atuando individualmente.     

A seguir há uma lista de KPIs padrões que podem ser úteis: 

� KPI 1 – Quantidade de Sistemas/Subsistemas entregues da Construção para 

o Comissionamento e em progresso pelo Comissionamento; 

� KPI 2 – Quantidade de Sistemas/Subsistemas entregues atrasados ou 

antecipados da Construção para o Comissionamento; 

� KPI 3 – Quantidade de Sistemas/Subsistemas completados pelo 

Comissionamento (e itens em andamento da Lista de Pendências); 

� KPI 4 – Quantidade de Sistemas/Subsistemas totalmente completados pelo 

Comissionamento e prontos para entrega à Operação; 

� KPI 5 – Quantidade de Sistemas/Subsistemas realmente sob 

responsabilidade da Operação. 

Obviamente há vários subgrupos dos KPIs relacionados acima que são necessários 

como por exemplo o status da Lista de Pendências, status das Dúvidas de Projeto, 

etc. 

Dentre os diversos relatórios possíveis de serem gerados em um projeto, pode-se 

resumi-los em alguns relatórios de gerenciamento que informam o status de cada 

sistema e subsistema e como cada grupo de trabalho está desempenhando a sua 

atividade.  

Podemos observar na Figura 3.4, que o Mapa do Comissionamento tem 4 seções, a 

saber: 
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� Seção dos Sistemas em Construção, que serão recebidos pelo 

Comissionamento; 

� Seção de Comissionamento em Progresso, como o título mostra, deve 

também incluir o número de horas restantes por sistema; 

� Seção de Comissionamento Completado inclui o status da lista de pendências 

com os itens A & B listados (pendências impeditivas e não-impeditivas); 

� Comissionamento Totalmente Completado, pronto para a operação, com 

listas dos sistemas liberados pelo comissionamento. 
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7598 3745
Lista de Pendências

A B B

79
Desligamento de 

Emergência
3 688 4

Sistema de 
Iluminação

1 50 315 8
Sistema de Óleo 

Diesel
2 4 51

Geração de 
Emergência

6

75
Sistema 

Turret
3 2530 5 Thrusters 1 35 1220 62

Sistema de Água 
Fresca

5 17 53A
Sistema de 
Refrigeração

22

3
Iluminação de 
Emergência

3 790 20 Separação 1 25 950 50A
Gerador Principal 

de Potência A
15 22 40

Sistema de 
Navegação 

deSinal
15

16
Sistema de 

Rádio
3 1750 21

Regeneração de 
Glicol

1 75 650 50B
Gerador Principal 

de Potência B
8 5

40
Sistema de 

Aquecimento
3 1840 23

Rede de Telefonia 
e Dados

1 50 610 80C
Gerenciamento 

de Energia
4 11

82
Distribuição 

Energia <1kV
8 20

Status 2516

64
Sistema de 

Ventilação do 
tanque

4 716

71
Sistema de 

combate a incendio
4 1800

1 Não restrito: trabalho em andamento.
2 Entregue: Pendencias não impeditivas (A) sendo solucionadas.
3 Não entregue ao comissionamento.
4 Restrito: Mudança de Projeto, etc.

MAPA DO COMISSIONAMENTO

Entregas para a Operação

Número de Sistemas = 18

Sistemas com a Construção Comissionamento em Progresso
Comissionamento Completo - 

Restando Pendências

Hs 
Restante

s

Sist.

Número de sistemas = 5

Sist. Descrição Status Descrição% Sist.

Sistema Comissionado Totalmente - 
Pronto para Operação

Número de sistemas = 6 Número de sistemas = 3

Descrição Status

Número de sistemas = 5

Status do comissionamento

Lista de 
Sist.

Hs 
Restante

s

Descrição

Entrega em Backlog

Número de sistemas = 2

Legenda

KPI 1 KPI 4KPI 3

KPI 2 KPI 5

 
Figura 3.4 – Mapa do Comissionamento. Fonte: adaptado de [4].
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Planejado Realizado Planejado Realizado Total E&I Segurança Processo
Com a construção 79 70 10 8 8368 588 2530 5250
Backlog 1610 180 230 1200
Em Progresso (sem restrições) 325 310 26 24 5530 350 1580 3600
Em Progresso (com restrições)
Completado Pendências Restritivas 206 200 20 18
Totalmente Comissionado 41 36 29 20
Entregue a Operação 38 33 20 18
Total 689 649 105 88 13898 938 4110 8850

9 2

RESUMO SEMANAL DE REALIZAÇÃO

Resumo
Subsistemas Sistemas Homem-hora para realizar

 

Figura 3.5 - Resumo do Mapa do Comissionamento. Fonte: adaptado de [4]. 

Outro relatório é o de Andamento do Projeto que é de responsabilidade do 

engenheiro líder mostrando números referentes aos subsistemas, todos associando 

homem/hora com produtividade, porcentagem completada e tempo não produtivo. 

As respostas que você poderá colher deste relatório permitirão ver quais sistemas 

estão com problemas e como os líderes estão desempenhando suas atividades. 

Ainda pode-se sugerir o Relatório de Mão de Obra, Figura 3.6, que segue o mesmo 

formato do relatório de Andamento do Projeto, mostrando os principais fornecedores 

por sistema. 

Sistema Descrição Responsável Fornecedor
Homem-hora 

Planejado 
(Inicial)

Homem-hora 
Previsto 
(Atual)

Homem-hora 
Disponível

Homem-hora 
Realizado

Produtividade
% 

Completado
Homem-hora 

restante
Mudanças 
semanais

A B C D D/C C/B B-C
00 Sistemas temporários Todas 270 270 270 279 1,03 100,0% 0 0
04 Sistema de Elevação Naval Liebeah 820 860 100 100 1,00 11,6% 760 1
16 Sistema Turret Topside FMC 600 600 150 130 0,87 25,0% 450 0
29 Injeção de Água Topside Weir Pumps 200 200 200 200 1,00 100,0% 0 0
38 Regeneração de Glicol Processo Reid 200 240 120 110 0,92 50,0% 120 2
43 Flare e Blowdown Topside Zinc 1200 1200 1000 1100 1,10 83,3% 200 0

3290 3370 1840 1919 1,04 54,6% 1530 3

Relatório de mão-de-obra

Total  
Figura 3.6 - Relatório de Mão de obra. Fonte: adaptado de [4]. 

 

3.3 DEFINIÇÕES DE RESPONSABILIDADES 

No desenvolver do projeto existem centenas de pessoas trabalhando com diversos 

cargos, funções e atividades. Portanto, é importante definir a quem se deve reportar/ 

comunicar nos principais eventos e acontecimentos ao longo do Projeto. Uma 

maneira eficiente de fazer isso é traçando um Plano de Comunicações como visto 

no exemplo da Tabela 3.1. 
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O Sistema de Informação do gerenciamento de projeto deve garantir que se passe a 

informação certa para a pessoa certa no momento certo de forma eficiente e eficaz. 

Para determinar os requisitos de comunicação do projeto é necessário: 

� Identificar o relacionamento entre a organização do projeto e a 

responsabilidade dos interessados; 

� Identificar as disciplinas, departamentos e especialidades que estão 

envolvidos no projeto; 

� Reconhecer a logística de quantos indivíduos estarão envolvidos com o 

projeto e em que local eles estarão; 

� Identificar se haverá necessidade de comunicação externa (ex: mídia, 

acionistas, etc.). 
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Tabela 3.1 - Fluxo de Comunicações. Fonte: adaptado de [7]. 

Fluxo de Comunicações 

 
Qual a Informação 
(Tipo) 
 

 
Quem Recebe 

 
Quem Emite 

 
Como será 
Fornecida 

 
Quando 
(periodicidade) 

Apresentação do 
Projeto 
(Gerencial) 

Diretoria  
Gerentes Planejamento 

Diretamente 
na reunião 
específica 

Na ocorrência 
das reuniões 

Apresentação do 
Projeto Completa 
(Técnica) 

Gerentes 
Coordenadores 

Planejamento 
Diretamente 
na reunião 
específica 

Na ocorrência 
das reuniões 

Apresentação do 
Projeto p/ 
Divulgação 
Externa 

Demais 
interessados 

Planejamento 
Diretamente 
na reunião 
específica 

Conforme 
necessidade 

Atas de Reunião 
Participantes 
Coordenadores 

Resp. pela 
Convocação e-mail 

Até 1 dia após 
a reunião 

Documentos e 
Ocorrências da 
Segurança 

Segurança  
Segurança 
EPC`s / 
EPCM`s 

Cópia 
impressa 

Conforme 
especificado 
pela 
Segurança  

Relatório Mensal 
dos EPC`s / 
EPCM`s 

Coordenadores 
Planejamento 

EPC`s / 
EPCM`s 

Via 
Meridian e 
envio de 2 
cópias 
impressas 

Mensalmente 
até o 5o dia do 
mês posterior 

Relatório Mensal  
Diretoria 
Gerentes 
Coordenadores 

Planejamento 

e-mail, 
intranet e 
cópia 
impressa 

Mensalmente 
no dia 10 do 
mês posterior 

Relatório 
Semanal de 
Acompanhamento 
das obras 

Diretoria 
Gerentes 
Coordenadores 

Planejamento 
e-mail e 
intranet 

Semanalmente 
às 4as feiras 

Desenhos e 
Demais 
Documentações 
Técnicas 

Coordenadores EPC`s / 
EPCM`s 

Via 
Meridian 

Conforme 
Cronogramas 

  

3.4 CONSTRUINDO O CRONOGRAMA 

Os sistemas são subdivididos em subsistemas que por sua vez são identificados por 

uma numeração específica (essa numeração será explicada no item 4.2). Em 
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seguida é possível agrupá-los em pacotes para comissionar. Por fim esses pacotes 

são colocados todos juntos em um cronograma integrado. A Figura 3.7 mostra a 

estrutura da estratégia necessária para a construção do cronograma. 

Definição dos 

Sistemas

Marcos do Projeto

Numeração dos 

Subsistemas

Temporários / 

Pré-requisitos

Estratégia de 

Comissionamento

Estático / Dinâmico

Estratégia de 

Estimativa

Relação de Procedimentos

de Comissionamento

Cronograma de 

Comissionamento

Divisão física de todos os sistemas com a 

definição dos limites de bateria.

Definição de todos os marcos de projetos 

importantes, assim como as atividades 

relacionadas a eles.

Todos subsistemas com numeração única 

(TAG).

Lista de pré-requisitos geradas.

Uma estratégia clara na relação entre 

atividades estáticas e dinâmicas. 

Estratégia de Estimativa simples e clara.

Procedimentos de comissionamento

podem ser desenvolvidos uma vez que se

tenha definido os limites dos pacotes de

comissionamento e tenha a

documentação suficiente de

fornecedores em mãos. Obviamente não

há necessidade de ter todos os

procedimentos requisitados no local

antes da construção do cronograma, mas

a relação entre os procedimentos, os

pacotes de comissionamento e a

numeração dos sitemas devem estar

preparadas.
 

Figura 3.7 - Estratégia para construção do cronograma. Fonte: adaptado de [4]. 

Os pacotes serão demarcados utilizando P&ID, diagrama unifilar elétrico e Plantas 

baixas. Os pacotes numerados então formam a base para a rede de 

comissionamento. Listas de pré-requisitos por sistemas serão gerados, que em 

sequência ajudarão a definir os requisitos para instalações temporárias como 

válvulas, raquetes etc, exigidas para um eficiente comissionamento, bem como a 

rede lógica e os marcos e prioridades fixados. 
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O núcleo inicial do time de comissionamento irá gerar a primeira divisão dos pacotes 

de comissioamento. É ideal que se tenha um experiente engenheiro sênior que seja 

capaz de fazer esse trabalho inicial e quando o restante do grupo de engenheiros de 

comsissionamento fosse convocado, eles já teriam um bom ponto de partida para o 

trabalho. 

A duração de cada atividade será inicialmente determinada pelo gerente de 

comissionamento e planejador sênior especialista baseado em seus anos de 

experiência. Mais tarde essa duração será refinada pelo engenheiro de 

comissionamento com estimativas baseadas em estudos mais aprofundados. 

3.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A equipe de Comissionamento é multifuncional e constituída por elementos 

provenientes das áreas de projeto, manutenção, operação, controle e segurança. Os 

fornecedores de tecnologia são os responsáveis por realizar o comissionamento da 

planta. O papel da equipe de comissionamento do projeto é acompanhar as 

atividades e dar o suporte necessário. 

É importante assegurar um trabalho harmônico no estilo em “equipe”, para que todos 

possam colaborar com o esforço comum na obtenção dos resultados. 

Devido a um número considerável de atividades que se realizarão nas diversas 

etapas do comissionamento, e de uma grande quantidade de grupos envolvidos, se 

faz necessário o estabelecimento da organização formal para coordenar e planejar 

estas atividades e etapas, estando incluído neste processo o aceite das áreas, em 

termos de montagem, documentos, testes e a entrega à operação / manutenção, em 

condições de início de produção. 

A divisão da planta em sistemas/subsistemas visa facilitar a execução e o controle 

do comissionamento. Para este fim, formam-se grupos que terão a responsabilidade 

pelo acompanhamento e certificação de sua execução. 
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Cada grupo é constituído por um engenheiro de comissionamento líder, responsável 

por um ou mais sistemas, um planejador e representantes das diferentes disciplinas 

(mecânica, processo, elétrica e automação, civil e segurança). 

 

Figura 3.8 - Estrutura organizacional. Fonte: adaptado de [2]. 

Quando o projeto em questão é grande, ou seja, quando temos a implantação de um 

projeto muito complexo, necessita-se buscar alternativas de gerenciamento que 

sejam capazes de realizar o processo de comissionamento com êxito. Assim, outra 

estratégia para a estrutura organizacional deverá ser adotada. 

A estrutura que você precisará para a fase inicial, isto é, módulos menores, é 

obviamente diferente da organização que você precisará quando todos os módulos 

estarão prontos para serem integrados em uma única entidade na fase final. 

O modo mais fácil de fazer isto é "começar pelo fim", pensando que será necessário 

considerar primeiro qual etapa você precisará da máxima equipe. Então trabalhe o 

seu caminho começando da última fase e preencha as posições iniciais (cargos) 

baseadas nessas exigências. 
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Para manter este conceito, é necessário nomear líderes de comissionamento para 

cada módulo menor independente, na fase inicial, que se reportará a um escritório 

central. Na etapa final do comissionamento, esses líderes assumirão uma posição 

de destaque no módulo de integração, ver Figura 3.9. 

Gerente de 
Comissionamento

Planejador de 
Comissionamento

Lider de 
comissionamento

Instr./Controle

Engenheiro de 
Comissionamento

3

2Líder de 
Comissionamento 

Módulo 1

Engenheiro de 
Comissionamento

Mecânica

Lider de 
comissionamento

Processo

Engenheiro de 
Comissionamento

Engenheiro de 
Comissionamento

Instr./Controle

Pessoal auxiliado pelo escritório central
que retornam para preencher posições
de destaque no módulo integrado,
garantindo continuidade e transferência
de conhecimentos.

Módulo de organização independente

Módulo de organização Integrada

(escritório central)

 

Figura 3.9 – Conceito de integração dos módulos para o comissionamento. Fonte: adaptado de [4]. 

O objetivo é garantir que o pessoal principal "de longo prazo" na fase inicial participe 

estrategicamente na fase final para assegurar que a continuidade e o conhecimento 

sejam transferidos na integração dos módulos na fase final do comissionamento. 

Outro importante aspecto da estrutura organizacional é fazer com que o 

organograma reflita o conceito de comissionamento:  sistemas e subsistemas. 

Deve-se construir a estrutura em torno das Lideranças de Sistemas e recrutar os 

engenheiros de disciplinas necessários embaixo desta estrutura de sistemas. Essa 

idéia é melhor explicada estudando a Figura 3.10. 
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X

X

X
X

X

Os engenheiros eletricistas e de

instrumentação e controle trabalham

em matriz por toda organização.

Lideranças de comissionamento 

responsáveis pelos sistemas puros.

Gerente de 

Comissionamento

Engenheiro de 

Preservação

Planejador de 

Comissionamento

Lider de 

Comissionamento 

dos Sistemas de 

Segurança

Lider de 

Comissionamento 

dos Sistemas de 

Processo

Lider de 

Comissionamento 

dos Sistemas de 

Utilidades

Lider de 

Comissionamento 

dos Sistemas de 

Elétricos

Lider de 

Comissionamento 

dos Sistemas de 

Instrumentração e 

Controle

Eng Comiss de 

Instrumentação

Eng Comiss de 

Instrumentação

Eng Comiss de 

Elétrica

Eng Comiss de 

Elétrica

Lider de 

Comissionamento 

dos Sistemas 

Submarinos

Lider do navio

 

Figura 3.10 - Estrutura organizacional baseada no conceio de sistemas. Fonte: adaptado de [4]. 

Apesar de os sistemas elétricos e de instrumentação e controle sejam considerados 

sistemas separados, eles são principalmente disciplinas que suportam outras. Por 

conta da complexidade dessas disciplinas, pode ser vantajoso montar a organização 

com lideranças de comissionamentos dedicadas a elas e deixar os engenheiros 

abaixo dessas lideranças trabalharem em matriz com o resto da organização com 

responsabilidades de sistemas dedicados.  

 

3.6 PONTOS CHAVES NA FASE DO PLANEJAMENTO 

Relacionaram-se abaixo os pontos chaves que merecem atenção para o sucesso na 

fase do planejamento, gerenciamento e controle: 

� Definir os indicadores chave de desempenho (KPI’s) no início e certificar-se 

que eles são mensuráveis; 

� Definir os relatórios primeiro, tornando-os simples e amigáveis; 
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� Desenvolver um relatório simples que auxilie o acompanhamento do 

progresso do projeto quando o sistema informatizado estiver com problemas; 

� Prever todas as atividades no planejamento, incluindo os fornecedores, a 

assistência técnica, comissionamento e descomissionamento dos sistemas 

temporários, o trabalho de realinhamento, as atividades administrativas, etc; 

� Definir e comunicar o caminho crítico do cronograma macro; 

� Desenvolver previamente o cronograma do comissionamento para priorizar 

trabalhos de construção em um cronograma de construção/comissionamento 

integrado; 

� Derivar o cronograma do fornecedor a partir do cronograma do 

comissionamento; 

� Sempre executar e distribuir o cronograma baseado nos marcos iniciais; 

� Fazer com que as equipes de comissionamento sigam o modelo de módulo 

independente no inicio e módulo integrado no final. 
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4 PRÉ-COMISSIONAMENTO 

4.1 DEFINIÇÃO DOS SISTEMAS/SUBSISTEMAS 

Provavelmente o elemento único mais importante do início dos trabalhos de na fase 

de engenharia do projeto é definir os limites corretos dos pacotes de 

comissionamento (sistemas/subsistemas). 

A definição desses pacotes ditará como serão comissionados os sistemas, qual 

seqüência, como serão numeradas as partes dos sistemas, como os procedimentos 

serão escritos e como tudo será logicamente ligado no planejamento. As definições 

dos sistemas também ditarão as modificações de engenharia necessárias para 

facilitar um comissionamento eficaz. Por exemplo, uma válvula poderá ser inserida 

no projeto para tornar um sistema isolado de outro, após a definição das suas 

fronteiras. 

Deste modo, deve-se assegurar que os pacotes de comissionamento definidos 

sejam entidades comissionáveis que se pode dinamicamente testar, e que sejam 

grandes o suficiente para a Operação assumir e rodar de fato. Na Figura 4.1 temos 

um exemplo de definição de sistemas de subsistemas. 

A divisão e definição das fronteiras dos sistemas e subsistemas (linhas coloridas que 

delimitam as áreas) são realizadas de acordo com a lógica do processo em questão. 

Os sistemas são definidos como conjuntos de equipamentos que realizam uma 

função específica de processo e que podem ser comissionados separadamente. Já 

os subsistemas são partes dos sistemas que podem realizar uma função parcial de 

uma planta de processo. 

Observe que na Figura 4.1 são apresentados dois Sistemas, 081 e 083, que por sua 

vez estão subdivididos em Subsistemas. No caso do sistema 083 têm-se os 

subsistemas 083.01, 083.02 e 083.03. A seqüência numérica dos sistemas e 

subsistemas segue a ordem lógica do processo e também como serão 

comissionados e entregues à operação, ou seja, o sistema 081 será entregue para a 
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operação antes do sistema 083. Dentro do sistema 083 o subsistema 083.01 será 

comissionado antes do subsistema 083.02.  
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Figura 4.1 - Exemplo de definição de sistemas/subsistemas (limites). Fonte: adaptado de [5].
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A Figura 4.2 mostra os efeitos de não se definir corretamente os limites dos pacotes 

de comissionamento (sistemas/subsistemas). 

Evento Efeito em Risco potencial

•Construção finaliza os sistemas na ordem

incorreta.

•Falta ou incorreta linha de isolação física;

• Ausência de pontos adequados de vents e 

drenos;

• Falta de tie-ins temporários.

•Tags alocados a sistemas errados.

•Procedimentos não cobrem o escopo dos 

subsistemas.

•Dificuldade de comissionar subsistemas múltiplos

em um pacote;

•Atividades fora de sequência;

•Subsistemas relacionados não conectados.

•Relatórios de progresso atrelados a marcos

errados;

•Imagem da visão geral do progresso incorreta.

•Entrega fragmentada à Operação;

•Dificuldade de manter a documentação de 

Entrega à Operação e Comissioamento.

Construção

Pré-requisitos de projeto

Numeração de sistemas e 

subsistemas

Procedimentos

Execução /Sequência / 

Cronograma do 

Comissionamento

Relatórios de progresso

Entrega à Operação

Todos podem impactar significativamente no cronograma!

Incorreta definição

dos limites dos 

pacotes de 

comissionamento

 

Figura 4.2 - Efeitos da definição incorreta dos limites dos sistemas. Fonte: adaptado de [4]. 

 

Ao realizar a divisão dos sistemas e subsistemas, é importante atentar para as 

seguintes observações: 

a) Os equipamentos que forem comuns a um ou mais sistemas devem fazer 

parte do primeiro que estiver previsto para partir; 

b) As gavetas de cada painel fazem parte do sistema da carga operada; 
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c) A fronteira dos sistemas auxiliares tais como, ar de instrumento, água de 

resfriamento etc, terminam na entrada do equipamento principal, o qual 

normalmente tem uma válvula na entrada. A partir deste ponto entramos no 

sistema do processo. 

4.2 NUMERAÇÃO DOS SISTEMAS/SUBSISTEMAS 

Uma vez definido os limites dos sistemas/subsistemas, é essencial assegurar que se 

siga um sistemática de numeração única alinhada com o manual de codificação do 

projeto. Não deve haver nenhuma interface que passe despercebida, dessa forma 

os pacotes de comissionamento refletirão os limites exatos definidos nos desenhos 

do P&ID com numeração única. Não existe uma normalização específica para a 

numeração do sistema e ou subsistema, cada empresa segue sua padronização 

interna. 

Na Figura 4.3 temos um trecho de uma estrutura de sistema típica. 

Folhas de Verificação

Componente / TAG

Pacotes de Completação 

Mecânica

Pacotes de 

Comissionamento

Subsistema

Sistema 63

63.01 63.02

63.02-C01 63.02-C02

63.02-E001 63.02-I001

PI-63.0001

...

63.02-M001 63.02-P001

63.02-C03 63.02-C04

63.03

 
Figura 4.3 - Estrutura de um sistema típico. Fonte: adaptado de [4]. 

O desafio não é numerar os pacotes de comissionamento, mas assegurar que os 

limites definidos sejam identificados e alocados corretamente. 
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Na Figura 4.3, como exemplo, temos o sistema 63, que é composto pelos 

subsistemas 63.01, 62.02 e 63.03. O subsistema 63.02, uma Unidade de 

Compressão de Gás, é formado pelos pacotes de comissionamento 63.02-C01, 

63.02-C02, 63.02-C03 e 63.02-C04 que por sua vez são os 4 compressores da 

unidade de compressão de gás. O pacote 63.02-C02 é composto pelos pacotes de 

completação mecânica e compreende a malha de Elétrica, 63.02-E001, a malha de 

Instrumentação, 63.02-I001, a malha de Mecânica, 62.02-M001, e a malha de 

Processo, 63.02-P001. A malha de instrumentação é formada por vários itens 

condicionáveis, que dentre os quais temos o instrumento indicador de pressão PI-

63.0001. Relacionado ao PI-63.0001, assim como aos demais equipamentos e 

instrumentos, têm-se as Folhas de Verificação de Item (FVI) e as Folhas de 

Verificação de Malhas (FVM). 

4.3 FVI’S & FVM’S 

Depois de montada a planta, deve-se realizar o teste nas malhas de instrumentação, 

elétrica e tubulação. O executante deve ter conhecimento específico para cada 

disciplina. Para exemplificar, observe a Figura 4.4 que mostra um sistema simples 

de controle de nível de um tanque. 

LAL

LAHPLC

MB

CCM

Legenda:
- MB (motor e bomba);
- Gaveta de controle (CCM) controlado pelo PLC;
- Chaves de nível baixo (LAL) e alto (LAH).

BOT

 
Figura 4.4 - Exemplo de sistema para controle de nível de um tanque. Fonte: adaptado de [5]. 
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É necessário verificar e testar os componentes do sistema, tais como, instrumentos, 

bomba, gaveta (CCM), válvulas, tubulações, etc. para saber se atendem às 

especificações de projeto, assim como promover a correta preservação. Com o 

objetivo de controlar essas atividades deve-se elaborar, para cada item 

condicionável, uma Folha de Verificação de Item, ou FVI, que estará relacionada 

com as atividades de recebimento, inspeção de montagem, inspeção funcional e 

preservação. A Figura 4.5 mostra um exemplo de FVI para um transformador. 

 
Figura 4.5 - Exemplo de FVI para traformador. Fonte: adaptado de [5]. 
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Malhas de instrumentação são conjuntos de sinais emitidos e/ou recebidos por 

instrumentos (entradas e saídas) que gerenciam uma parte ou uma função do 

processo, ver Figura 4.6. O teste das malhas é realizado através da simulação do 

seu funcionamento. Este teste é realizado sem carga, só com tensão de controle, 

com os equipamentos que deslocam carga fora de operação (teste a frio). 

LAL

LAHPLC

MB

CCM
Testar as malhas de 

instrumentação.

 
Figura 4.6 - Malhas de instrumentação. Fonte: adaptado de [5]. 

A Figura 4.7 é um exemplo de FVM de instrumentação. 

 
Figura 4.7 - Exemplo de FVM para instrumentação. Fonte: adaptado de [5]. 
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Malha elétrica é o conjunto de cabos que recebem ou enviam sinais de uma gaveta 

elétrica, gerenciando a sua operação, comando, fechamento e abertura do disjuntor 

principal. Assim como nas malhas de instrumentação, o teste das malhas elétricas 

consiste em simular o seu funcionamento. O teste é realizado sem carga, somente 

com tensão de controle sem que os equipamentos estejam operando durante os 

testes de abertura e fechamento dos disjuntores, comando do PLC e das botoeiras 

remotas. A Figura 4.8 ilustra a malhas elétricas no exemplo tratado até aqui e na 

Figura 4.10 é apresentado um exemplo de FVM da disciplina de elétrica. 

LAL

LAHPLC

MB

CCM
Testar as malhas 

elétricas.
BOT

 
Figura 4.8 - Malhas elétricas. Fonte: adaptado de [5]. 

Malha de tubulação é o conjunto de dutos e/ou tubos que compõem um subsistema 

e/ou sistema operacional. A Figura 4.9 mostra a malha de tubulação para o sistema 

de controle de nível. 

LAL

LAHPLC

MB

CCM

Testar as malhas 
de tubulação.

BOT

 
Figura 4.9 - Malha de tubulação. Fonte: adaptado de [5]. 
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Os testes realizados nas linhas de tubulação é um conjunto de atividades que visam 

verificar se as linhas estão prontas para entrarem em operação. As atividades 

compreendem: lavagem e limpeza, teste de pressão (hidrostático ou pneumático), 

teste de estanqueidade e inertização. A Figura 4.11 mostra um exemplo de FVM de 

tubulação. 
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Figura 4.10 - Exemplo de FVM de elétrica. Fonte: adaptado de [5].
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Figura 4.11 - Exemplo de FVM de tubulação. Fonte: adaptado de [5].
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4.4 ESTRATÉGIA PARA O COMISSIONAMENTO ESTÁTICO E DINÂMICO 

Atividades de comissionamento dinâmico são precedidas por pre-checks estáticos, 

muitas vezes chamados por vários nomes e acrônimos que tem o mesmo 

significado: Checks Estáticos (exceto, naturalmente, o funcionamento de motores 

que pela natureza são dinâmicas) e devem ser executados antes das atividades 

dinâmicas. 

Antes de construir o cronograma deve-se ter uma filosofia clara de como e em qual 

lugar deverá ser executados esses checks, ou mais importante quando os checks 

devem estar prontos. 

Apesar do quanto mais cedo se termina o comissionamento, ainda terá um último 

check a ser realizado quando todos os sistemas estiverem juntos. Tudo isso 

depende da localização e geografia natural do projeto. Apesar da configuração e 

variações geográficas, ou da espera um tempo significativamente maior entre os 

checks estáticos e o início dos dinâmicos, existe uma regra que se deve sempre 

tentar segui-la: diminua ao máximo o tempo entre os pré-checks estáticos e o 

comissionamento dinâmico.  

Embora seja vantajoso montar a equipe de comissionamento mais cedo, 

especialmente do ponto de vista da familiarização, deve-se ponderar as vantagens 

contra as desvantagens. 

Há de fato só uma vantagem, e é a familiarização com o equipamento. Pode-se 

argumentar que descobrir deficiências cedo é uma vantagem, mas de uma 

perspectiva global do projeto isto muitas vezes tende a atrasar o cronograma e não 

adiantá-lo. 

Primeiro, ter o comissionamento em pequenos passos durante a fase de construção 

enquanto o empreiteiro constrói a unidade é por vezes ineficiente e pode causar 

irritação e reclamações para ambas as partes. 
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Em segundo lugar, a equipe será freqüentemente “atacada” com modificações de 

engenharia nesta fase do jogo e como resultado dessas mudanças terá de repetir os 

pré-checks novamente. 

E terceiro, há um significante elemento de segurança envolvido. Por exemplo, se faz 

os pré-checks e depois de 3 a 6 meses se fará o comissionamento dinâmico. Seria 

confiável que nada tenha mudado durante esse período? É seguro realizar o 

comissionamento dinâmico sem antes realizar um novo check estático? 

4.5 PONTOS CHAVES NA FASE DO PRÉ-COMISSIONAMENTO 

Relacionaram-se abaixo os pontos chaves que merecem atenção para o sucesso na 

fase de pré-comissionamento, preservação e completação mecânica: 

� Delimitar os sistemas/subsistemas nos fluxogramas de processo na fase 

inicial de engenharia, utilizando equipe formada por pessoal sênior 

(experientes); 

� Certificar-se que a definição dos limites dos sistemas/subsistemas 

representam entidades comissionáveis que podem ser entregues para a 

operação; 

� Certificar-se de que todas as alterações de projeto requerida para evitar 

problemas de comissionamento foram implementadas; 

� Não misturar pacotes de comissionamento sobre as folhas do mesmo 

desenho, no entanto, fazer referências a outros pacotes e pontos de conexão; 

� Certificar-se de definir a filosofia de entrega alinhada com as definições dos 

sistemas/subsistemas; 
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� Utilizar uma estratégia de estimativa simples para o tempo de 

comissionamento dos sistemas, baseando-se em referências de sucesso 

(benchmark);  

� Certificar-se de que o tempo entre o checks estáticos e comissionamento 

dinâmico não seja muito grande; 

� Colocar um programa de preservação, um engenheiro responsável e recursos 

dedicados a preservação. 
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5 COMISSIONAMENTO 

O Processo de Comissionamento começa quando os check-lists e testes da etapa 

de pré-comissionamento foram concluídos, e as falhas corrigidas para atendimento 

aos requisitos estabelecidos pela equipe de comissionamento. É quando as 

instalações, equipamentos, sistemas ou sub-sistemas são colocados em 

funcionamento. Este é o momento em que a eficácia do planejamento e preparações 

descritos nos capítulos anteriores é posta à prova final. Não há atalhos para seguir 

esses procedimentos, não importa quão grande ou pequeno, simples ou complexo 

seja o projeto. 

Como os sistemas ou sub-sistemas se tornam disponíveis após a conclusão dos 

testes de pré-comissionamento, e as falhas serem corrigidas, muitas vezes é 

possível testá-los com fluído do processo, sem interferir com as construções 

pendentes ou trabalhos de teste, utilizando os sistemas temporários ou 

equipamentos, se necessário. Por causa dos riscos potenciais associados por se ter 

partes da planta sendo executada enquanto a planta geral esta incompleta, a 

decisão de fazer isso deve ser tomadas a nível gerencial. Obviamente instruções 

claras devem ser dadas a todos os envolvidos para garantir que eles estão cientes 

da situação atualizada. É uma boa prática para o gerente de comissionamento 

receber um certificado de transferência formal do gestor responsável pela conclusão 

mecânica, verificando-se a conclusão da obra e lista de pendências não impeditivas. 

De acordo com [2], uma abordagem estratégica começa pelo estabelecimento de 

metas de comissionamento. Que podem incluir: 

� Assegurar um start-up eficiente e rápido das instalações de produção; 

� Validar que a equipe de construção do projeto realizou uma instalação de 

acordo com os requisitos de concepção; 

� Certificar-se que 100% dos testes mecânicos, elétricos e de automação foram 

feitos antes de iniciar a produção; 

� Esclarecer os processos de gestão e de responsabilidades antes de entrega; 
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� Demonstrar e documentar que os sistemas de todas as instalações e 

processos são operacionais; 

� Identificar deficiências e fazer correções; 

� Ajustar ou modificar o equipamento para a melhor operacionalidade e 

mantenabilidade; 

� Manter controle de custo, tempo, qualidade e SMS dentro dos padrões 

definidos; 

� Entregar documentação completa; 

� Assegurar que a operação e manutenção recebam treinamento e exposição 

adequados; 

� Progresso do comissionamento em conformidade com os requisitos do projeto 

e as metas de longo prazo. 

5.1 CHECKS FINAIS 

Atenção especial deve ser dispensada na sensibilização para a segurança de toda a 

equipe de comissionamento para ser executado através de um check-list final de 

itens que podem causar dificuldades se não estiverem disponíveis, quando 

necessário. Essa lista de verificação deve incluir: 

� Todos os equipamentos de segurança, tais como chuveiros de segurança, 

lava olhos, conjuntos de respiração e extintores de incêndio nos locais e 

funcionais, procedimentos de emergência e médico conhecido; 

� Todos os equipamentos de inspeção removidos (tais como escadas) ou 

desligados; 

� Filtros limpos e substituídos; 

� Telas temporárias para proteger bombas e válvulas, em locais onde 

necessários; 

� Níveis corretos da selagem dos vents e manômetros; 
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� Sistemas de iluminação funcional e de emergência normais; 

� Proteção de equipamentos rotativos instalados; 

� Todas as fontes de ignição removida (para as plantas de manipulação de 

produtos químicos inflamáveis); 

� Acessos para os veículos de emergência não obstruídos; 

� Tanques e vasos limpos e vazios; 

� Laboratório preparado para receber amostras; 

� Todos os equipamentos temporários, consumíveis e rotas de descarga estão 

disponíveis; 

� Toda a documentação disponível na planta, como tabelas de calibração, as 

folhas de registro, manuais de processos e folhas de dados, registros de 

entrega, o registro de treinamento e manual da qualidade. 

Quando estas verificações forem feitas, o gerente de comissionamento geralmente 

reúne as equipes de comissionamento e operação para explicar a seqüência a ser 

seguida e atribuir responsabilidades específicas. A comunicação entre os indivíduos 

e o gerente é extremamente importante nessa fase do projeto. 

5.2 COMPLETAÇÃO MECÂNICA 

Completação Mecânica é o termo usado para cobrir a fase entre a instalação dos 

equipamentos e do início do processo de comissionamento, no qual os componentes 

da planta provam ser mecanicamente aptos para a sua função no processo. Ela 

pode ser considerada como uma parte especializada da atividade de 

comissionamento no qual cada componente é preparado para o processo de 

comissionamento sob o controle da equipe de comissionamento. Um empreiteiro ou 

fornecedor do equipamento é geralmente responsável por esta fase do trabalho. 

Na prática, as fases do processo de comissionamento raramente são tão bem 

definidas. Do ponto de vista contratual, completação mecânica ocorre entre 
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"conclusão da construção" e "aceitação". Pode incluir alguns testes de desempenho 

específicos e, geralmente, refere-se a componentes individuais de uma planta em 

vez do total da planta. 

Uma vez que a instalação pode ser continuada em algumas áreas da planta, 

enquanto outras estão sendo testadas e comissionadas, a segurança do local é 

dada uma atenção especial, por exemplo, fornecedores de componentes e 

subcontratados são cuidadosamente controlados durante esta fase sendo que áreas 

podem mudar de classificação de risco durante o curso de construção e 

comissionamento. 

Geralmente, pré-comissionamento refere-se à preparação da fábrica para a 

introdução de materiais de processo e seu objeto principal é eliminar quaisquer 

problemas que possam surgir posteriormente e em fases mais críticas de operação 

da planta. 

A seqüência de completação mecânica é regida pela sequência do 

comissionamento, mas normalmente começa com a energia elétrica e utilidades, 

pois são os itens básicos necessários para o funcionamento dos equipamentos de 

processo. 

5.2.1 Objetivos 

O objetivo da completação mecânica é verificar se um componente da planta 

instalado está pronto para o comissionamento, ou seja, montado de acordo com o 

projeto. Nesta fase é realizado a inspesão mecânica, que inclui: 

� verificar se o equipamento está instalado corretamente, o que normalmente é 

realizado com check-lists que são produzidos a partir das listas de 

componentes e fluxogramas; 

� Verificar que os componentes básicos dos equipamentos funcionam 

mecanicamente conforme especificado, ou pelo menos aceitável para o 

comissionamento; 
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� Verificar que os instrumentos de trabalho e equipamentos de controle 

funcionam. 

Com o objetivo de atestar que a completação mecânica foi realizada com sucesso, é 

emitido o Certificado de Completação Mecânica, CCM,  o qual atesta que: 

� Um sub-sistema está com sua montagem completa (a menos de pendências 

não impeditivas), todas as ações de Condicionamento previstas foram 

efetuadas com sucesso e a documentação e registros pertinentes estão 

atualizados; 

� Um sub-sistema que já atende à condição acima está pronto para iniciar seus 

testes funcionais. 

O CCM é o passaporte para a fase de Pré-Operação & Partida. 

5.3 TESTES DE FUNCIONAMENTO 

Os testes de performance são realizados com a planta em condições de projeto a 

qual é testada na taxa nominal de produção utilizando matérias-primas de qualidade 

especificada de forma a produzir o produto final dentro da especificação. 

Esses testes são supervisionados pelo concedente (ou o empreiteiro ou quem 

projetou a planta) com a planta operando sob condições específicas. Estas 

condições são geralmente descritas no contrato, mas muitas vezes o método real da 

operação e especificação das técnicas de medição são definidos através de um 

comum acordo entre o concedente e o pessoal operacional. Se a planta é do tipo 

“engenharia e projeto próprios”, então uma avaliação precisa do desempenho das 

plantas em condições de projeto é necessária antes do start-up para afirmar que o 

projeto foi concluído.  

Idealmente, o calendário dos testes de desempenho é elaborado muito antes dos 

testes reais. A duração dos testes, critérios de desempenho, condições de 

interrupções, métodos de medição e análise e tolerâncias admissíveis precisam ser 

especificados. Estão incluídos os métodos para determinar os níveis de estoque no 

início e de término, a gravação de leituras de instrumento e coleta de amostras. 
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Alguns desses requisitos afetam o projeto detalhado da planta e, portanto, devem 

ser considerados durante a fase de concepção das instalações, tais como o 

fornecimento de fluxo adequado dos dispositivos de controle e da precisão 

requerida.  

Os testes de desempenho geralmente incluem a capacidade da planta, o consumo 

de matérias-primas e a qualidade do produto acabado. Em alguns casos, os testes 

podem igualmente abranger a confiabilidade, o consumo de utilidades, e quantidade 

/ composição do efluente.  

Com o objetivo de atestar que a planta atingiu sua capacidade nominal e 

especificações contratuais, emite-se o Termo de Transferência e Aceitação do 

Sistema, TTAS, onde atesta que: 

1. Um sistema completou seu Teste de Aceitação de Performance com sucesso 

e as demais condições de operabilidade estão atendidas (a menos de 

pendências não impeditivas); 

2. Um sistema que já atende à condição (1) também completou com sucesso 

seu teste de longa duração (confiabilidade) sem pendências. 

O TTAS é o passaporte para a entrada em operação normal. Um sistema que 

atende à condição (1) sem pendências, mas precisa efetuar um teste de longa 

duração recebe um TTAS provisório até a conclusão bem sucedida deste teste. Na 

Figura 5.1 pode-se ver o fluxograma dos testes realizados na planta e seus 

certificados. 
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* TTAS – Termo de Transferência e Aceitação do 
Sistema.  

Figura 5.1 - Fluxograma de Transferência de Sistemas. Fonte: adaptado de [6]. 

 

5.4 MACRO FLUXO DO COMISSIONAMENTO 

Em síntese temos que: 

� Uma instalação está Mecanicamente Completa quando todos os  seus 

subsistemas estiverem prontos para pré-operação; 

� Um subsistema está pronto para Pré-Operação quando todas as ações de 

montagem e de pré-comissionamento estiverem concluídas com sucesso; 

� Uma instalação está Pronta para Operar quanto todos os seus sistemas 

estiverem prontos para transferência; 
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� Um sistema está Pronto para Transferência quando todas as ações de pré-

operação e partida estiverem concluídas com sucesso. 

Na Figura 5.2, pode-ser ver o Macro Fluxo do Processo de Comissionamento, um 

resumo do que foi visto até este momento.  

Processo de Comissionamento

Preservação

Planejamento

Operação 
Assistida

Manutenção

Testes de Certificação

Testes de Funcionamento

Transferência de Sistemas 

Pré-Operação 
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Operacional

E
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cu
tiv

o

Operação

Certificados de 
Completação 

Mecânica

Termos de 
Transferência e 

Aceitação

Manual de 
Comissionamento

Relatórios de 
Inspeção de 
Recebimento

T
ra

ns
po

rt
e Campo

Pré-Comissionamento

 
Figura 5.2 - Macro Fluxo do Comissionamento. Fonte: adaptado de [6]. 

O capítulo 3 tratou do planejamento e periféricos do processo de comissionamento, 

tais como documentação de processo e sistema de gerenciamento do 

comissionamento. O planejamento é a primeira etapa a iniciar o processo de 

comissionamento. 

A etapa de pré-comissionamento, assim como a preservação dos materiais e 

equipamentos foi abordada no capitulo 4. 

No capitulo 5 foram tratados o comissionamento propriamente dito assim como as 

transições do pré-comissionamento para o comissionamento através da 

completação mecânica e posteriormente os testes de performance e de longa 
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duração que se concretiza com a passagem da planta para a operação através do 

Termo de Transferência e Aceitação do Sistema. 

A etapa posterior ao processo de comissionamento, o pós comissionamento, será 

abordado no capítulo 6, onde se discursa sobre as lições aprendidas, 

documentações pós projeto e documentos importantes na entrega da planta para a 

operação. 

5.5 PONTOS CHAVES NA FASE DO COMISSIONAMENTO 

Relacionaram-se abaixo os pontos chaves que merecem atenção para o sucesso na 

fase do comissionamento: 

� Realizar reuniões focadas e estruturadas; 

� Sempre acompanhar as ações com foco nos prazos (follow up); 

� Ter uma pessoa dedicada a lidar com assuntos relacionados a materiais e 

equipamentos do comissionamento; 

� Manter as autoridades certificadoras e reguladoras (ministério do trabalho, 

seguradora, meio ambiente, etc) informados de todas as atividades em 

andamento; 

� Filtrar e classificar todas as dúvidas do comissionamento antes de submeter à 

engenharia; 

� Envolver a operação na análise das respostas dos questionamentos; 

� Certificar-se que no exercício do comissionamento seja cumprido o 

cronograma da mão de obra prevista; 
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�  Desenvolver uma matriz de autorização que especifica os níveis de gastos e 

de todas as assinaturas de aprovações relevantes; 

� Colocar o cronograma do processo onde se possa monitorar e atualizar 

regularmente; 

� Garantir que a equipe de comissionamento esteja atuando nas atividades de 

caminho crítico durante a execução; 

� Fazer limpeza das linhas principais; 

� Certificar-se que todas as autoridades certificadoras e reguladores estejam 

presentes em todas as atividades críticas; 

� Não instalar válvulas de controle e válvulas aliviadoras de pressão antes que 

o sistema tenha sido limpo; 

� Garantir que as atividades de limpeza (flushing) sejam executadas por 

empresas experientes e acompanhar as ações resultantes. 
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6 PÓS COMISSIONAMENTO 
 

6.1 MODIFICAÇÕES 

As alterações e modificações na planta de processo que ocorrem como resultado do 

comissionamento são as principais fontes de riscos operacionais.  

As tubulações podem ser alteradas, operação de válvula totalmente modificadas, 

equipamentos operados significativamente de uma forma diferente do conceito de 

projeto, e outras pequenas mudanças realizadas ao longo do projeto. Às vezes, 

essas modificações não são devidamente incorporadas na documentação, de modo 

que o risco de mal-entendidos durante a vida da planta é maior.  

Os sistemas devem ser instalados e acompanhados de perto para assegurar que 

todas as mudanças sejam incorporadas à documentação do “as-built”. Modificações 

temporárias também são comuns durante as fases iniciais de funcionamento, 

também trazendo riscos. Nenhuma modificação deve ser feita sem uma avaliação 

cuidadosa das implicações ao objetivo conceitual do projeto. 

Todas as modificações necessárias realizadas a longo do processo de 

comissionamento deverão estar totalmente registradas para entrega à operação, 

após o inicio da operação da planta. Existe um conjunto de documentos, dossiês ou 

data book, que deverá ser elaborado para entregar aos operadores. 

 

6.2 ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

A Figura 6.1 mostra as duas principais etapas (2 e 3) da entrega da documentação 

em um projeto: entrega da construção para o Comissionamento e transferência do 

comissionamento para operação. Além disso, mostra o processo interno da 

construção que indica a conclusão das disciplinas dentro dos Pacotes de 

Comissionamento antes de emitir o Certificado de Completação Mecânica (1). 
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Lista de 
Pendências

Certificado de Completação
mecânica por disciplina

para um subsistema
particular.

Entregue da Construção para
o Comissionamento

Entregue do Comissionamento 
para a Operação

Instrumentação

Tubulação

Mecânica

Elétrica

Estrutural

Certificado de 
Completação

Mecânica
TTAS 

(Termo de 
Transferência
e Aceitação)

Check Lists
Agora os sistemas estão prontos 

para o comissionamento.

Uma vez comissionados, os sistemas podem ser 
entregues a Operação como “uma entidade operável”.

Dossiê do 
Comissionamento

1

2
3

 
Figura 6.1 - Principais etapas da entrega da documentação. Fonte: adaptado de [4]. 

Com base em um acordo com o Grupo de Operações, cria-se o conteúdo do Dossiê 

de entrega. Existem diferentes formas de configurar a passagem do processo e, 

dependendo dos requisitos da operação, eles podem variar de projeto para projeto. 

No entanto, existem alguns elementos padrão que se deve ter certeza que estão 

cobertos, a saber: 

� Certificados de Completação Mecânica; 

� Fluxogramas de Processo com as delimitações (limites de bateria) dos 

sistemas/subsistemas; 

� Desenhos de “as built” (red line marks up); 

� Lista de Pendências (Punch Lists); 

� Procedimentos do Comissionamento assinados; 

� Lista de bloqueios / status de válvulas; 

� Questões regulamentares (se não estiver na Lista de Pendências); 

� Registros de Preservação; 
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� Relatórios de Fornecedores. 

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a conclusão, todos os projetos realizam sessões de análises dos resultados 

em que são levantados os pontos positivos, boas práticas e oportunidades de 

melhorias. Nessas sessões é possível  verificar, por exemplo, se o planejamento de 

recursos de uma determinada atividade foi suficiente ou precisa de ajuste. As Lições 

Aprendidas podem ser utilizadas para os próximos projetos com o intuito de 

aperfeiçoar o processo de comissionamento. O esquema mais comum é pedir a 

algumas das pessoas-chave para escrever um longo relatório de lições aprendidas 

que será arquivado no mesmo instante que foi escrito. 

Há dois problemas com essa abordagem que o torna um desperdício de tempo. 

Em primeiro lugar, na parte final do projeto, o pessoal-chave já foi para outros 

projetos em outros lugares. Segundo, quando se inicia um novo projeto, ninguém 

tem tempo para sentar e ler longos relatórios a partir de outros projetos. Não importa 

quão bom o relatório é, e mesmo se alguém lê-lo está longe de ser uma maneira 

ideal de transferência de lições aprendidas. Claro, não há melhor noção de lições 

aprendidas do que transferir a totalidade do projeto e pessoal envolvido de um 

projeto para o próximo, mas como todos sabem, na prática, isso é impossível. 

6.4 PONTOS CHAVES NA FASE DO PÓS COMISSIONAMENTO 

Relacionaram-se abaixo os pontos chaves que merecem atenção para o sucesso na 

fase do pós comissionamento: 

� Combinar o conteúdo do pacotes de entrega com a operação previamente; 

� Elaborar os Dossiês do comissionamento (pacotes de entrega) previamente; 

� Complementar os Dossiês do comissionamento a medida que o trabalho 

progride; 

� Contratar alguns profissionais de arquivo técnico para auxiliar na elaboração 

dos Dossiês do comissionamento; 
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� Acompanhar o desenvolvimento dos Dossiês de Comissionamento em 

reuniões regulares; 

� Envolver as autoridades certificadoras e reguladoras para assegurar 

conformidade na aceitação da documentação. 
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7 CONCLUSÕES 
 

Desde a concepção de um projeto até sua implantação e efetiva operação existe 

uma lacuna. No Brasil grande parte das indústrias e ramos da engenharia imagina 

que essa lacuna é apenas a fase de construção e montagem, porém, há algo 

fundamental para o sucesso na implantação de um projeto que é a fase do 

comissionamento.  

O processo de comissionamento não é obrigatório para que se consiga colocar em 

produção uma planta industrial. A diferença é que esse processo garante uma planta 

otimizada no que diz respeito à segurança, ao meio ambiente, aos prazos, custos, 

ao ciclo de vida da planta e produtividade conforme projeto. 

A visão que grande parte das pessoas que trabalham com projetos tem do processo 

do comissionamento é fragmentada e falha, portanto, desejamos nesse trabalho dar 

uma visão geral para o processo de Comissionamento de plantas industriais. O 

objetivo foi alcançado, pois foram descritas as etapas que compõem o 

comissionamento e quais vantagens elas trazem para todo o processo. Como o 

comissionamento não é um método muito difundido na implantação de projetos no 

Brasil esse trabalho serve como um processo inicial na orientação para elaboração 

de um plano de comissionamento para as empresas implantarem seus projetos 

industriais. 

Como sugestão de trabalhos futuros pode-se realizar estudos de casos nas diversas 

áreas industriais utilizando como base as etapas descritas nesse trabalho. Assim, 

serão elaborados cronogramas, planilhas de controle, modelos de reuniões, listas de 

verificações específicas, divisão de sistemas/subsistemas apropriados à 

particularidade de cada área e documentações de entrega básicas. 
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