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Resumo  

A presente dissertação, realizada no âmbito da Unidade Curricular “Dissertação em Ambiente 

Empresarial” do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial da Universidade do 

Porto, expõe a importância da manutenção industrial nas organizações, uma vez que, o 

sucesso produtivo depende do correto funcionamento dos equipamentos e da qualidade dos 

produtos fabricados.  

Surgiu, assim, a necessidade no departamento de manutenção do INL, a conceção de um 

modelo de fiabilidade aplicado à indústria nano tecnológica, mais precisamente à central de 

produção de água purificada. Este tipo de água é utilizada nos processos ocorridos na sala 

limpa (cleanroom) para a lavagem/corte de “waffers” que posteriormente dão origem a chips. 

Na situação atual da empresa as substituições são deliberadas por uma empresa externa. 

Trata-se de um sistema muito particular visto que só é possível substituir os componentes que 

não estão em contato com água pois incorre em risco de contaminação do fluido (exceto nas 

resinas de polimento porque operam em redundância). É realizada assim uma paragem anual, 

no mês de Julho, onde o processo de produção de água ultrapura está parado e antes de entrar 

em funcionamento procede-se à sanitização da linha. Este estudo tem como principal objetivo 

encontrar a periodicidade ótima de substituição preventiva de partes críticas pertencentes às 

máquinas que constituem o sistema de produção de água purificada. Assim, calcula-se o 

agravamento de custos com as novas datas de substituição preventiva e verifica-se se a 

política atual está a ser aplicada corretamente.  

Além disso, aplicou-se parcialmente a metodologia designada por RCM (manutenção 

centrada na fiabilidade) a equipamentos críticos do sistema. Não foi possível efetuar uma 

análise mais profunda no tempo estipulado, uma vez que se trata de uma técnica recorrente a 

um estudo exaustivo para cada equipamento e realizada em equipa. Esta aplicação divide-se 

em duas fases: a primeira corresponde à análise de função, falhas, modos de falha e respetivos 

efeitos de cada ativo físico e a segunda diz respeito ao tipo de manutenção adequada a cada 

modo de falha selecionada através de uma matriz de decisão. 

Por último, iniciou-se um plano de contingência para a central de produção de água purificada 

dado que ainda não estava documentado na empresa. 

A indústria 4.0 é um conceito muito recente mas promete revolucionar o mundo industrial e, 

como tal, esta dissertação também faz referência à situação atual da empresa relativamente a 

este tema. 

Concluindo, foram apresentadas algumas ações de melhoria face ao estudo realizado e 

delineou-se novas datas de substituição para alguns equipamentos. Conjuntamente, a técnica 

RCM permitiu um maior conhecimento dos ativos quanto ao nível funcional, possíveis falhas 

e respetivos efeitos e, por último, definir o tipo de manutenção apropriada consoante o modo 

de falha.  
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Reliability model applied to nano-technology industry  

Abstract 

 

This dissertation, carried out within the scope of the Curricular Unit “Dissertation in Business 

Environment” of the Integrated Masters in Engineering and Industrial Management of the 

University of Porto, exposes the importance of industrial maintenance in organizations, since, 

the productive success depends on the correct functioning of the equipment and Quality of 

manufactured products. 

This led to the need in the maintenance department of INL to design a reliability model 

applied to the nano-technology industry, more specifically to the purified water production 

plant. This type of water is used in cleanroom processes for the washing/cutting of “wafers” 

that later give rise to chips. In the current situation of the company the substitutions are 

deliberated by an external company. This is a very particular system since it is only possible 

to replace components that are not in contact with water as it poses a risk of contamination of 

the fluid (except in polishing resins because they operate in redundancy). An annual stoppage 

is carried out in July, where the ultrapure water production process is stopped and the line is 

sanitized before being put into operation. This study has as main objective to find the 

optimum periodicity of preventive replacement of critical parts belonging to the machines that 

constitute the purified water production system. Thus, the cost escalation with the new 

preventive replacement dates is calculated and it is verified that the current policy is being 

applied correctly. 

In addition, the methodology called RCM (reliability-centered maintenance) was applied in 

part to critical equipment in the system. It was not possible to carry out a more in-depth 

analysis in the stipulated time, since it is a recurrent technique to an exhaustive study for each 

equipment and carried out as a team. This application is divided in two phases: the first 

corresponds to the analysis of function, failures, failure modes and respective effects of each 

physical asset and the second one concerns the type of maintenance appropriate to each 

failure mode selected through a matrix of decision. 

Finally, a contingency plan for the purified water production plant was initiated as it hadn’t 

been documented in the company yet. 

Industry 4.0 is a very recent concept but promises to revolutionize the industrial world and, as 

such, this dissertation also makes reference to the current situation of the company as far as 

this theme is concerned. 

In conclusion, some improvement actions were presented in light of the study, and new 

replacement dates for some equipment were outlined. Together, the RCM technique allowed a 

greater knowledge of the assets regarding the functional level, possible failures and their 

respective effects and, finally, to define the appropriate type of maintenance depending on the 

failure mode.
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1 Introdução  

A presente dissertação surgiu no âmbito da unidade curricular de Dissertação de Mestrado 

Integrado em Engenharia Gestão e Industrial em ambiente empresarial, neste caso, decorrido 

no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL). Este projeto consiste na 

elaboração de um modelo de fiabilidade com recurso ao estudo da periodicidade ótima de 

substituição preventiva de determinadas partes dos equipamentos presentes no sistema de 

bombagem de água purificada, bem como a utilização da metodologia RCM – manutenção 

centrada na fiabilidade.  

Neste capítulo apresenta-se o enquadramento do projeto e os objetivos do mesmo. Faz parte 

também uma breve descrição da empresa, do projeto e do método adaptado para atingir os 

objetivos pretendidos. Por fim, é apresentada a estrutura da dissertação. 

 

1.1 Enquadramento do projeto  

O aumento da competitividade industrial e a constante busca por resultados de excelência, 

despertam nas empresas a necessidade de melhorar o processo produtivo. Aliado a este 

processo existem várias áreas de apoio. Destas destaca-se o sector da manutenção, dado que o 

incorreto funcionamento dos equipamentos envolvidos podem ter grandes repercussões nas 

organizações.  

Tal como vai ser descrito no capítulo dois, a manutenção sofreu um enorme processo de 

evolução e aumento de complexidade ao longo dos anos. Se inicialmente as empresas não se 

preocupavam com a manutenção, no tempo presente é algo inconcebível visto que não 

começa com a falha ou avaria do equipamento, mas sim desde a sua compra e consequente 

instalação (Ferreira 1998).  

Segundo (Cabral 2006), a manutenção é uma das áreas mais importantes no setor industrial 

contribuindo para o desempenho produtivo, segurança, qualidade do produto, gestão 

interpessoal e preservação de investimentos. 

Além disso, para a manutenção industrial funcionar corretamente é necessário que os 

objetivos definidos previamente estejam de acordo com a ambição da empresa, visto que afeta 

a rentabilidade do processo produtivo (volume, qualidade e custo). Nasce, assim, o conceito 

de gestão da manutenção que se responsabiliza por encontrar o ponto de equilíbrio entre o 

benefício e o custo que maximize o contributo positivo da manutenção para a empresa (Pinto 

2013).  

Neste seguimento, surge a necessidade no departamento de manutenção do Laboratório 

Ibérico Internacional de Nanotecnologia a elaboração de um estudo relativamente à 

periodicidade ótima de substituição preventiva de alguns componentes como filtros, 

empanques, rolamentos, lâmpadas UV e respetivas lubrificações presentes nos equipamentos 

da central de produção de água purificada. Para além disso, aplicou-se a metodologia RCM 

que será explicada no capítulo dois e elaborou-se um plano de contingência pois ainda não 

estava documentado na empresa. 
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1.2 Modelo de fiabilidade aplicado a um sistema de bombagem de água 
purificada no INL 

O INL - Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia - é a primeira organização de 

investigação internacional na Europa, situada no distrito de Braga, com domínio na 

investigação biológica, física e tecnológica.  

No final da XXI Cimeira Portugal-Espanha, em 19 de Novembro de 2005, foi anunciado pelo 

Chefe de Governo de Espanha e pelo Primeiro-Ministro de Portugal a criação deste 

laboratório para investigação internacional. Nasce, assim, uma forte cooperação assente na 

ciência e inovação tecnológica.  

Como qualquer outra empresa ou organização existe um propósito para a sua existência. 

Torna-se, assim, importante conhecer o seu cartão-de-visita - missão e visão respetivamente:  

“Perform cutting edge interdisciplinary research, deploy and articulate nanotechnology for 

the benefit of society, with added value products and solutions. 

“Become de worldwide hub for nanotechnology deployment, addressing society´s grand 

challenges.” 

Os principais objetivos desta organização são (e podem ser consultados em http://inl.int/ ): 

 Construir um laboratório de pesquisa internacionalmente competitivo; 

 Proporcionar um ambiente de trabalho desafiante, onde as pessoas contribuem para 
objetivos comuns, respondendo às necessidades e ambições individuais; 

 Desenvolver um modelo organizacional de alto desempenho baseado na gestão de 
competências e no respeito individual; 

 Ser uma organização mundialmente conhecida e capaz de atrair os melhores talentos. 

 

Dada a complexidade da instituição, o organograma (figura 1) abrange dois níveis 

hierárquicos bem definidos. O primeiro nível é constituído pelo diretor geral e o vice diretor. 

Relativamente ao segundo nível, é representado pelo comité executivo que supervisiona em 

cada um deles as respetivas unidades onde se inclui a parte de investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inl.int/
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Figura 1 – Organograma do INL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

COO - Chief Operation Officer 

DDG - Deputy Director General 

QSM - Quality Systems Management 

CC&M - Corporate Communication & Marketing Manager 

HE&SM – Environment & Safety Management 

ICS – Information and Communication Systems 

ES&CM – Estate Service & Conference Management 

M&I – Maintenance & Installation 

HR – Human Resources 

P&L – Procurement & Logistics 

LS – Legal Service 

AEMIS – Advanced Electron Microscopy, Imaging and Spectroscopy 
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Como é possível observar, a unidade de manutenção e instalação pertence ao departamento de 

gestão de áreas. 

Relativamente aos vários tipos de laboratórios, existe uma sala limpa onde o ambiente é 

controlado ao nível da temperatura, pressão, humidade e partículas sendo que a classificação 

ISO neste espaço é ISO5 e ISO6, classe 100 e 1000 respetivamente. Neste local utilizam, 

entre outros, água purificada para limpar/lavar as “waffers” e preparação de soluções. Quando 

a produção é interna as “waffers” são cortadas e originam os chips, por outro lado, quando a 

produção é externa, o produto é vendido na sua íntegra a uma empresa para consequente corte 

e venda.  

Tal como sucede em muitas empresas, o departamento de manutenção não se encontra 

explícito e muitas vezes não é dada a importância na medida certa. A manutenção só é 

recordada após a ocorrência de alguma falha ou avaria, no entanto está sempre presente nas 

organizações (aparece ao nível inferior do iceberg). 

O presente projeto surgiu no departamento de manutenção que é responsável pela 

infraestrutura e equipamentos presentes no edifício, inclusive pela unidade de produção de 

água ultrapura onde o trabalho foi desenvolvido.  

Os custos associados aos equipamentos presentes na central de produção de água purificada 

são extremamente elevados daí a necessidade de perceber se as substituições ocorridas estão a 

ser realizadas no período correto e ao menor custo possível.  

 

1.3 Objetivos do projeto 

Este trabalho tem como principal objetivo determinar a periodicidade ótima de substituição 

preventiva de componentes presentes nos equipamentos do sistema de água purificada. De 

entre os objetivos específicos destaca-se: 

 Desenvolvimento de um modelo de fiabilidade recorrendo à distribuição estatística 

designada por Weibull; 

 

 Cálculo do agravamento de custos por comparação da política atual de substituição 
preventiva com a nova estratégia; 

 

 Aplicação da metodologia RCM para obter um melhor conhecimento dos 
equipamentos e de como atuar nos diferentes modos de falha; 

 

 Elaboração de documentação específica que posteriormente será utilizada pelos 

técnicos responsáveis pela central, neste caso, plano de contingência e parâmetros de 

software devidamente registados; 

 

 Definição dos componentes críticos de reserva e consequente monitorização; 
 

 Aplicação da metodologia referente á indústria 4.0 na central de produção água 
purificada, um conceito recente que promete otimizar os processos de diferentes 

formas. 

  

1.4 Método seguido no projeto  

Com o intuito de alcançar os objetivos anteriormente definidos foi necessário planear as 

atividades de forma estruturada e com prazos previamente estabelecidos.  

Numa primeira tentativa de abordagem ao problema, coincidente com os primeiros dias de 

estadia na empresa, foi fulcral o apoio do departamento de manutenção para conhecer a 
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central de produção de água purificada, o processo e os seus equipamentos. Além disso, foi 

também fundamental conhecer os tipos de manutenção praticadas pela empresa.   

Após uma análise exaustiva do processo selecionou-se os equipamentos críticos para aplicar a 

metodologia RCM. A manutenção centrada na fiabilidade, se bem aplicada, pode trazer 

grandes benefícios à empresa visto que o objetivo é melhorar a relação custo/benefício da 

manutenção através da máxima operacionalidade do equipamento (Moubray 1997). 

A etapa seguinte foi definida com base no cálculo da periodicidade ótima de substituição 

preventiva de componentes para corroborar a política de manutenção atual. Assim, foi 

necessário recorrer ao histórico de dados, que, embora extenso, permitiu concluir que as 

falhas ou avarias eram reduzidas, e, em determinados equipamentos, sobressaíam pela sua 

ausência. 

Após uma análise cuidada ao histórico existente, o principal objetivo foi definir qual a melhor 

distribuição estatística que se ajusta aos dados obtidos. Assim, optou-se pela distribuição de 

Weibull uma vez que se trata de um modelo flexível, completo e adequado para os elementos 

em estudo. Contudo, determinados equipamentos evidenciaram-se pela inexistência de falhas 

e, desta forma, utilizou-se o método de simulação para administrar uma possível falha 

demonstrando uma visão mais pessimista da situação.  

Com a ajuda da ferramenta Excel, foi desenvolvido um modelo de cálculo de periodicidades 

para futuras manutenções preventivas com vista à minimização de custos. Todos os dados 

utilizados estão presentes nos ficheiros da empresa, mais propriamente, no programa 

ManWinWin. 

Por último, foi elaborado um plano de contingência onde se selecionou os componentes que 

podem afetar a produção e a segurança da central de bombagem de água purificada.  

 

1.5 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação é constituída por cinco capítulos. Inicialmente, é apresentado o projeto 

realizado abordando os principais objetivos, o enquadramento, a metodologia utilizada com 

descrição das diferentes etapas e o ambiente em que é desenvolvido, neste caso a empresa e o 

departamento. 

No segundo capítulo, recorre-se a uma contextualização teórica acerca do tema da dissertação, 

em que são expostos o conceito da manutenção, a sua evolução, os objetivos, os tipos de 

manutenção. Além disso, descreveu-se o conceito de fiabilidade, a metodologia RCM, a 

distribuição Weibull e a indústria 4.0. Todos estes conceitos/filosofias são fundamentais 

atualmente pois permitem otimizar a produção das empresas diminuindo os custos associados. 

No capítulo seguinte, o terceiro, são apresentadas as funcionalidades dos equipamentos bem 

como o processo em que estão envolvidos. Além disso, expõe-se o tipo de manutenção 

utilizada no INL e os programas que auxiliam a mesma. 

No quarto capítulo desenvolve-se o modelo de fiabilidade aplicado à central de produção de 

água purificada, explicando o procedimento e os resultados obtidos. Faz-se, também, 

referência ao agravamento de custos da situação atual para a situação melhorada. Neste 

seguimento, aplica-se a técnica RCM aos equipamentos críticos. Por fim, inicia-se o plano de 

contingência para este processo. 

Por último, o quinto capítulo apresenta as conclusões obtidas no estudo desta central bem 

como algumas sugestões de melhoria. 
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2 Enquadramento teórico  

Neste capítulo descreve-se alguns conceitos relevantes que acompanharam o desenvolvimento 

deste projeto. Desta forma, o tema manutenção industrial, bem como a sua evolução histórica, 

objetivos e os diferentes tipos de manutenção são descritos nesta secção. Além disso, faz-se 

uma pequena abordagem aos diferentes tipos de indicadores de desempenho, define-se o 

conceito fiabilidade e descreve-se a técnica RCM bem como o processo inerente. Apresenta-

se, também, a distribuição Weibull que foi utilizada no modelo de fiabilidade descrito no 

capítulo quatro. Por fim, faz-se uma breve introdução à indústria 4.0 utilizada na manutenção. 

 

2.1 Conceito 

Atualmente a manutenção representa um papel fulcral nas organizações e define-se como um 

conjunto de ações determinadas para garantir as funções de um determinado equipamento ou 

serviço por um custo global otimizado (Ferreira 1998).  

De acordo com a Norma Europeia (European Standard EN 13306, 2001 – (Cabral 2006)) 

“manutenção é a combinação de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão durante 

o ciclo de vida de um bem, destinadas a mantê-lo ou repô-lo num estado em que possa 

cumprir a função requerida”, entendendo-se por “bem qualquer elemento, componente, 

aparelho, subsistema, unidade funcional, equipamento ou sistema que possa ser considerado 

individualmente”. É essencial referir que a manutenção atua, igualmente, no processo de 

melhoria do equipamento/sistema. Metodologias como TPM, RCM, SMED, entre outros são 

exemplos de manutenção melhorada.  

De facto, a manutenção inicia-se antes de qualquer avaria detetada, isto é, na fase de conceção 

do equipamento são definidos a priori a manutibilidade (capacidade de ser preservado nas 

ações de manutenção); fiabilidade (capacidade do ativo exercer a função requerida durante 

um tempo); disponibilidade (capacidade de estar funcional ou operacional) e durabilidade 

(duração do ciclo de vida) (Ferreira 1998). 

 

2.2 Evolução histórica 

Segundo (Moubray 1997) o desenvolvimento da manutenção divide-se em 3 fases: primeira 

geração, segunda geração e terceira geração. 

A primeira geração ocorreu entre os anos 1940 a 1950 e o método utilizado nas indústrias 

passava por uma política corretiva, ou seja, reparar quando partir. De facto, os equipamentos 

apresentavam um baixo grau de mecanização e uma fácil manutenção, logo não havia a 

necessidade de possuir uma manutenção sistemática, para além das pequenas limpezas e 

lubrificações. Nesta época, a indisponibilidade dos equipamentos não era crucial para o 

processo produtivo, daí o papel da manutenção ser secundário nas organizações (Moubray 

1997). 



Modelo de fiabilidade aplicado à indústria nano tecnológica 

7 

 A 2ª Guerra Mundial mudou drasticamente a indústria no que diz respeito à carência de mão-

de-obra direta agora presente no exército. A indisponibilidade laboral verificada nesta época 

conduziu à obtenção de maquinaria mais complexa e, por consequência, à adoção de novas 

políticas de manutenção, neste caso de caráter curativo e preventivo. As avarias nos 

equipamentos tomaram grandes proporções nos processos e a preocupação com a 

disponibilidade dos equipamentos aumentou. Com esta mudança de mentalidade, os custos 

associados aumentaram e o planeamento e a organização foi crucial na gestão dos mesmos 

(Moubray 1997). 

Nos anos 70, o avanço tecnológico foi notório e surgiram equipamentos de produção cada vez 

mais automatizados, complexos e de maior intuição e, por consequência, os investimentos 

tornaram-se mais elevados. Além disso, a amortização destes equipamentos tornou-se, 

também, um ponto critico e a necessidade de rentabilizar aumentou. Face a esta situação, as 

empresas foram confrontadas com a necessidade de alterar o seu plano de ação. Assim, 

métodos de produção como just-in-time foram implementados, onde o stock em curso é 

reduzido tornando as paragens não-programadas críticas para a produção, muitas vezes, 

levando à paragem total. Surge, assim, a necessidade de praticar uma manutenção 

condicionada, ou seja, vigiar o equipamento com variáveis de tempo definidas procurando 

definir o tempo de vida útil do equipamento e por sua vez aumentar a fiabilidade, 

disponibilidade e rentabilidade. A qualidade do produto, a segurança e as preocupações 

ambientais são agora fatores de elevada importância para o bom funcionamento do processo 

(Moubray 1997). 

Com a evolução de mentalidades no que diz respeito à importância da manutenção, hoje em 

dia, o departamento de manutenção é a base para o funcionamento de qualquer empresa ou 

organização. Se os ativos físicos estão disponíveis e em boas condições torna-se possível 

maximizar o lucro produtivo. A sua função contribui indiretamente na criação de valor de 

produtos e serviços de uma determinada empresa num determinado mercado. Dependendo do 

nível de complexidade das instalações e equipamentos, a manutenção adquire diferentes tipos 

de relevância (Pinto 2013). 

A figura 2 explica resumidamente a manutenção ao longo das três gerações. 
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Figura 2 - Evolução da manutenção (adaptado do livro de (Moubray 1997)) 

 

2.3 Objetivos da manutenção industrial 

Tal como foi mencionado na secção 1.1, os objetivos da manutenção industrial necessitam de 

estar em concordância com os objetivos gerais da empresa (Pinto 2013). 

Segundo a norma portuguesa EN 13306 (NP EN 13306:2007), os objetivos da manutenção 

são “metas fixadas e aceites para as atividades de manutenção, que podem incluir 

disponibilidade, custos, qualidade do produto, a preservação do ambiente e a segurança”. 

Segundo (Pinto 2013), os principais objetivos da manutenção são: 

 Contribuir para os objetivos globais da empresa; 

 Maior qualidade de produtos e serviços; 

 Maior disponibilidade - % do tempo em que esse equipamento está disponível sem 

falhas; 

 Melhoria contínua do desempenho e produtividade – diminuir o número de 

intervenções, paragens, acidentes, atrasos e melhorar o OEE (overall equipment 

efficiency); 

 Maior segurança zelando por operações sem riscos e sem acidentes; 

 Reduzir os custos – não só os custos diretamente relacionados com a manutenção mas 

também os custos operacionais. 

Para gerir e otimizar as metas acima referidas é o departamento de manutenção que assegura 

essa responsabilidade. Além disso, é necessário compreender qual o tipo de manutenção que 

melhor se adequa aos objetivos bem como a frequência que deve ser utilizada (Pinto 2013). 

 

2.4 Tipos de manutenção  

Uma empresa ou uma organização deve selecionar um determinado tipo de manutenção de 

acordo com o processo envolvido e os seus objetivos. Uma política de má manutenção pode 

trazer graves consequências na otimização de benefício. Na figura 3 estão apresentados os 

diferentes modelos de manutenção.  

Primeira 
geração

•Reparar quando avariar

Segunda 
Geração

•Grande disponibilidade dos equipamentos

•Aumento da vida útil dos equipamentos

•Baixos custos

Terceira 
Geração

•Elevada disponibilidade e fiabilidade

•Maior segurança

•Maior qualidade do produto

•Menores danos ambientais

•Aumento da vida útil dos equipamentos

•Maior controlo dos custos
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Figura 3 - Tipos de manutenção (Adaptado do livro de (Pinto 2013)) 

 

Assim, verifica-se que a manutenção preventiva e corretiva fazem parte de ações previamente 

planeadas, enquanto que a manutenção corretiva de emergência, tal como o nome indica, é 

não planeada. A manutenção preventiva pode ser sistemática ou condicionada.  

2.4.1 Manutenção corretiva de emergência 

A política de manutenção mais antiga designa-se por manutenção corretiva de emergência e 

segundo a Norma Europeia define-se como “a manutenção efetuada depois da deteção de 

uma avaria e destinada a repor o bem num estado em que possa realizar uma função 

requerida”. 

Para (Ferreira 1998), este tipo de manutenção faz sentido quando: 

 Os custos indiretos associados às avarias são baixos e não há problemas de segurança; 

 A empresa segue uma política de constante renovação; 

 A instalação é constituída por várias máquinas em que as avarias não afetam a 

produção de forma crítica. 

Apesar de, hoje em dia, as empresas utilizarem manutenções planeadas vai sempre existir 

lugar para a MCE pois a presença de falhas não previstas podem esporadicamente acontecer.  

2.4.2 Manutenção corretiva planeada 

Neste tipo de manutenção, depois da indisponibilidade do equipamento por consequência de 

uma avaria procede-se a uma análise para averiguar as causas da mesma. Encontradas as 

causas, elimina-se, caso seja possível, ou minimiza-se as suas consequências. Tal como o 

próprio nome indica, trata-se de uma política planeada pois os dados das intervenções são 

devidamente memorizados na base de dados ao contrário do tipo de manutenção 

anteriormente mencionada. 

Segundo (Pinto 2013), a MCP é uma atividade planeada que ocorre sempre que seja 

necessário: 

 Ajustar os equipamentos ou instalações a novas funções; 

 Corrigir erros de conceção, fabrico ou instalação dos equipamentos; 

Manutenção

Planeada

Preventiva

Sistemática

Condicionada

Corretiva

Não Planeada

Corretiva de 
emergência

Melhoria
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 Melhorar a manutibilidade e/ou fiabilidade do sistema; 

 Ações de melhoria contínua relativamente ao desempenho, segurança e meio 

ambiente.  

Os investimentos feitos neste tipo de manutenção podem resultar em grandes benefícios para 

as empresas que os implementem. 

2.4.3 Manutenção preventiva 

As definições abaixo mencionadas estão de acordo com a Norma Europeia. 

“Manutenção preventiva é a manutenção efetuada a intervalos de tempo predeterminados ou 

de acordo com critérios prescritos com a finalidade de reduzir a probabilidade de avaria ou 

de degradação do funcionamento de um bem”. 

Dentro da manutenção preventiva existem dois tipos: 

Manutenção preventiva sistemática  

“Manutenção sistemática é a manutenção preventiva executada a intervalos de tempo 

preestabelecidos ou segundo um número definido de unidades de funcionamento, sem 

controlo prévio do estado do bem”. 

Por outras palavras, é uma manutenção periódica com intervalos pré-definidos, por exemplo, 

tempo de calendário, horas de funcionamento, quilómetros percorridos, unidades produzidas, 

com o objetivo de segurar o estado de funcionamento do sistema igual ao inicial.  

Segundo (Pinto 2013), a MPS, tal como todas as outras, apresenta vantagens e desvantagens 

tal como se pode observar na figura 4: 

 

Figura 4 - Vantagens e desvantagens da MPS (Adaptado do livro de(Pinto 2013)) 

 

Manutenção preventiva condicionada 

“Manutenção condicionada é a manutenção preventiva baseada na vigilância do 

funcionamento do bem e/ou dos parâmetros significativos desse funcionamento, integrando 

as ações daí decorrentes”. 

Neste caso, só existe intervenção preventiva quando há evidência de avaria ou degradação do 

componente ou equipamento. A EN 13306 define como variável desta política a 

“manutenção preditiva como a manutenção condicionada efetuada de acordo com as 

previsões extrapoladas da análise e da avaliação de parâmetros significativos da degradação 

• Limitar o aparecimento de avarias, com diminuição do 
tempo de paragem e aumento da disponibilidade do 
equipamento 

• Redução dos custos de não manutenção

• Aumento da segurança das pessoas e instalações

• Racionalizar os recursos humanos à manutenção 

Vantagens

• Aumento dos custos indiretos 

• Aumento de conflitos entre a equipa utilizadora e a de 
manutenção

Desvantagens
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do bem”, ou seja, trata-se de uma manutenção centrada da condição do ativo físico (por 

exemplo, através das análises de pressões, vibrações, ruídos e lubrificantes).  

Vantagens e desvantagens da MPC (figura 5) segundo (Pinto 2013): 

 

Figura 5 - Vantagens e desvantagens da MPC  

2.4.4 Manutenção de melhoria 

Segundo (Cabral 2006), este tipo de manutenção centra-se na melhoria e otimização do 

desempenho do equipamento através das alterações necessárias, de modo a ajustá-lo às 

diferentes condições onde opera. Uma técnica apoiada neste tipo de regime é designada por 

TPM. A TPM é uma filosofia desenvolvida no Japão e tem como objetivo reduzir as seis 

grandes perdas do sistema: avarias do equipamento, setups e ajustes, paragens diversas, 

redução de velocidade, defeitos e rework e perdas de startup (Pinto 2013). 

 
2.5 Indicadores de desempenho  

Os indicadores de desempenho ou KPI (key performance indicator) relacionam o valor de 

dois elementos característicos da gestão da empresa (Pinto 2013). 

Para uma gestão lean é recomendável a definição destes indicadores pois dão indicações 

muito úteis sobre o desenvolvimento da manutenção na empresa. Segundo (Pinto 2013), os 

KPI ajudam na: 

 Tomada de decisões de gestão baseada em factos; 

 Possibilidade de comparar a atividade em diferentes anos; 

 Avaliação sobre os benefícios de uma política de manutenção; 

 Preparação do orçamento; 

 Avaliação das opções de subcontratação; 

 Identificação de problemas e sugestões de melhoria.  

Para utilizar estes indicadores é necessário ter em conta a sua utilidade (adequados ao 

processo de gestão); clareza; fidelidade; sensibilidade; unicidade (para uma determinada 

situação um único indicador); hierarquização (cada área tem diferentes indicadores) e 

complementaridade (Pinto 2013). 

Os KPIs devem ser calculados em intervalos de tempo regulares e devem indicar a atividade 

que procuram avaliar. Além disso, os indicadores podem ser classificados em económicos e 

operacionais. Os indicadores económicos relacionam os custos da operação com os da 

manutenção, já os indicadores operacionais indicam a eficiência da gestão delineada pelo 

departamento de manutenção (Pinto 2013). 

A utilização destes indicadores dependem do grau de importância nos diferentes tipos de 

sistemas, ou seja, o que num determinado sistema pode fazer sentido noutro pode não fazer. 

• As intervenções só ocorrem quando há uma mudança 
grave no sistema

• Redução significativa dos custos de não manutenção

• Acompanhento permanente do equipamento

Vantagens

• Aumento dos custos indiretos 

• Maior dependência a entidades externas
Desvantagens
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λ(t) 
Taxa de 

falhas 

Tempo 

Avarias 

precoces 

Falhas 

imediatas 

Período de vida útil  

Taxas de falhas constante Falhas por 

desgaste 

Desgaste 

Figura 6 – Curva da “banheira” 

 

2.6 Fiabilidade 

A fiabilidade é definida como a “característica dum dispositivo expressa pela probabilidade 

de que este dispositivo exerça uma função requerida em condições de utilização e por um 

período de tempo determinado”, (Ferreira 1998). Este conceito advém da contabilização do 

número de avarias que surge ao longo do tempo. As avarias estão diretamente relacionadas 

com a degradação, fadiga, desgaste, corrosão e cavitação do equipamento.  

Os fabricantes e os utilizadores possuem conhecimentos fundamentais no que diz respeito à 

fiabilidade do ativo. Assim, designa-se por fiabilidade intrínseca os testes executados na 

fábrica onde são definidos vários parâmetros para uma posterior aplicação. A fiabilidade 

extrínseca é realizada pelos utilizadores e sujeito a práticas reais para posterior tratamento 

estatístico (Serrano 2009).  

De acordo com (Leitão), a taxa de falhas λ(t) define-se da seguinte forma: 

𝜆(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑇
[𝐸{𝑁(𝑇)}]                                             (2.1) 

Sendo que:  

 𝐸{𝑁(𝑇)} representa a esperança matemática do número de avarias; 

 T representa a variável temporal. 

As avarias podem verificar-se de três formas com variações ao longo do tempo, tal como 

representado na figura 6, designando-se por “curva da banheira”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira fase corresponde ao período de avarias precoces caracterizado pelas falhas 

ocorridas no início de atividade do equipamento. Problemas de conceção, montagem e 

instalação estão na base destas avarias (Pinto 2013). Observa-se uma tendência do tipo 

logarítmica, ou seja, o número de avarias diminui por unidade de tempo. Nesta situação, a 

taxa de avarias λ(T) é decrescente e pode ser obtida através do modelo de Crow (Leitão): 

 𝜆(𝑇) ⇨ �̂� =  𝛾𝛽𝑇𝛽−1                                                         (2.2) 
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Os parâmetros γ (escala) e β (forma) são obtidos pelo método de máxima verosimilhança. 

A segunda fase da “curva da banheira” corresponde ao período em que a taxa de falhas é 

constante. O uso incorreto do equipamento e o excesso de carga podem estar na base da 

drástica descida de falhas e consequente estabilização (Pinto 2013). Constata-se que a 

tendência é linear ou aleatória, ou seja, independentes e identicamente distribuídas (IID). 

Neste caso a taxa de avarias λ(T) é constante e estima-se (Leitão): 

                                                     𝜆(𝑇) ⇨ �̂� =  
𝑁(𝑇)

𝑇
                                                 (2.3) 

A fase final caracteriza-se pelo aumento do número de falhas ou avarias. As causas mais 

comuns são o desgaste, fadiga e a corrosão do equipamento (Pinto 2013). Assim, caracteriza-

se por seguir uma distribuição do tipo exponencial, ou seja, o número de avarias aumenta por 

unidade de tempo. A taxa de avarias λ(t) é crescente, e embora do ponto de visto prático não 

haja interesse, o estimador seria dado por (Leitão): 

                                                     𝜆(𝑇) ⇨  �̂� =  
𝛼

𝜂𝛼  𝑇𝛼−1                                                     (2.4) 

Os parâmetros α (α>1) e η podem ser obtidos pelo método de máxima verosimilhança. 

No entanto, a manutenção centrada na fiabilidade (RCM) veio corroborar este conceito, visto 

que a “curva da banheira” está apenas associado aos equipamentos mecânicos e, por 

consequência, representam uma baixa percentagem. 

 

2.7 RCM – Manutenção centrada na fiabilidade 

A manutenção centrada na fiabilidade (RCM) é um processo utilizado para determinar as 

ações necessárias para que um ativo físico não deixe de realizar a sua função no contexto 

operacional, segundo (Moubray 1997). Esta metodologia tem como principal objetivo 

otimizar a relação custo/benefício da manutenção através da máxima operacionalidade do 

equipamento, fomentar a segurança e integridade ambiental reduzindo conjuntamente os 

custos de manutenção. Neste seguimento, o RCM evolve vários critérios como o aumento da 

rentabilidade, fiabilidade e o nível de segurança das pessoas envolventes bem como o 

conhecimento dos riscos ambientais associados ao equipamento/sistema (Pinto 2013).  

De acordo com (Moubray 1997), a aplicação da metodologia RCM centra-se em sete questões 

que serão explicitadas mais à frente. É, assim, possível dividir o processo em duas partes. A 

primeira etapa do processo corresponde às cinco primeiras perguntas e prende-se com a 

identificação das falhas, os modos de falha e respetivos efeitos. A ferramenta utilizada neste 

processo designa-se por Failure Modes and Effects Critical Analysis (FMECA). A segunda 

etapa, correspondente às duas últimas perguntas, consiste em determinar a técnica de 

manutenção mais adequada ao equipamento/sistema no seu contexto operacional através de 

uma matriz de decisão (Piedade 2012). 

Esta teoria veio contrariar muitos conceitos já desenvolvidos e revolucionar a forma como se 

observa os equipamentos/sistemas. Assim, a manutenção e a fiabilidade tornaram-se parceiras 

e com a mesma preocupação: aperfeiçoar o desempenho dos equipamentos/sistema (Pinto 

2013). 

As sete questões do RCM 

A primeira parte do processo correspondente ao método FMECA consiste na resposta às 

seguintes questões (Moubray 1997): 

 

1. Quais as funções do equipamento no seu contexto operacional? 

2. De que forma essas funções podem falhar? 
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3. Quais as causas de cada falha funcional? 

4. O que pode acontecer quando ocorre uma determinada falha? 

5. Qual a importância de cada falha?  

Na segunda parte do processo é utilizado uma árvore lógica de decisão para determinar qual a 

técnica de manutenção mais adequada ao caso de estudo e responde às seguintes perguntas: 

  

6. O que deve ser feito para prevenir ou prever cada falha? 

7. O que deve ser feito se não existir nenhuma tarefa proactiva apropriada? 

Funções do equipamento  

Antes de se iniciar o processo é necessário conhecer convenientemente as funções para as 

quais o equipamento foi desenhado. Segundo (Moubray 1997), existem dois aspetos 

fundamentais a ter em atenção: 

 Determinar o que o utilizador quer que o equipamento execute; 

 Assegurar que o equipamento é capaz de executar o que foi anteriormente estabelecido 

pelo utilizador. 

Este primeiro passo corresponde à primeira pergunta da análise FMECA e o objetivo é definir 

as funções de cada ativo físico. Estas funções podem ser dívidas em funções primárias que 

correspondem à principal razão pela qual o equipamento foi adquirido, como por exemplo, 

velocidade, capacidade de transporte ou armazenamento, qualidade do produto, e em funções 

secundárias que ultrapassam as funções primárias, ou seja, fatores como segurança, controlo, 

conforto, proteção, eficiência da operação são tidos em consideração (Coelho 2015). 

Falhas 

Após a análise das funções do equipamento, é necessário determinar as falhas associadas ao 

mesmo. A falha pode ser definida como a inabilidade do ativo físico face à função requerida 

pelo utilizador (Moubray 1997). 

Nesta etapa, correspondente à segunda pergunta, pode dividir-se as falhas em funcionais e 

potencias dependendo do efeito que provocam no sistema. Relativamente às funcionais são 

definidas como a incapacidade de um equipamento cumprir a sua função e de acordo com 

(Moubray 1997) podem ser divididas em: 

 Falhas evidentes - durante o trabalho normal do operário a falha é detetada; 

 Falhas Ocultas - durante o trabalho normal do operário a falha não é detetada; 

 Falha múltipla – combinação de uma falha oculta com uma segunda falha evidente. 

As falhas potenciais assinalam o ponto em que o ativo físico começa a perder a sua função. 

Através da figura 7 abaixo representada, onde relaciona as falhas funcionais com as falhas 

potencias, pode observar-se que para detetar uma falha potencial antes de ocorrer uma falha 

funcional, a frequência da tarefa de inspeção deve ser menor que o intervalo P-F (Moubray 

1997). Na prática considera-se aceitável um intervalo de inspeção igual a metade do intervalo 

P-F pois desta forma garante-se que é inspecionado duas vezes. 
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Modos de falha  

Os modos de falha são definidos como qualquer circunstância que pode levar o equipamento a 

falhar. Na sequência da identificação das falhas funcionais, o próximo passo remete-se a 

nomear os modos de falha associados às mesmas. Muitas vezes estão associados vários modos 

de falha a uma só falha funcional (Coelho 2015).  

Ao desenvolver esta análise, é necessário ter em consideração que se trata mesmo de uma 

causa e não de um problema temporário. Segundo (Moubray 1997), os modos de falha podem 

ser classificados em três categorias: 

 Quando a capacidade de desempenho fica aquém do pretendido; 

 Quando o desempenho desejado ultrapassa a capacidade inicial; 

 Quando o equipamento não consegue executar as funções pretendidas desde o início. 

 

Efeitos das falhas 

Os diferentes efeitos de falha são associados a cada modo de falha e são utilizados para 

determinar as consequências da falha funcional (pergunta 5). A descrição dos efeitos de falha 

devem conter (Moubray 1997): 

 Registo de evidência que o modo de falha aconteceu; 

 De que forma o modo de falha coloca em risco a segurança ou o ambiente; 

 De que forma o modo de falha do equipamento afeta a operação do sistema onde o 

equipamento está integrado; 

 Quais os danos físicos causados pela falha. 

 

Consequências das falhas  

As consequências das falhas podem ter um grande impacto ao nível da segurança, meio 

ambiente, operacional e não operacional.  

Em resposta à quinta pergunta da metodologia do RCM, torna-se indispensável distinguir 

falha evidente de falha não evidente.  

As falhas evidentes são aquelas que o operário de produção ou de manutenção tem perceção 

através de alarmes, ruídos anormais e interrupções de processos (Coelho 2015).  

(Moubray 1997) classificou as falhas evidentes em quatro categorias:  

Intervalo de inspeção ideal 

𝛥𝑇

2
 ou ΔT=

1

2
(F-P) 

Figura 7 - Gráfico Intervalo P-F (Moubray, 1997) 
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 Segurança – se de alguma forma o modo de falha coloca vidas em risco; 

 Ambientais – se o modo de falha provoca algum dano ambiental ou viola normas 
ambientais; 

 Operacionais – se o modo de falha afeta diretamente o processo (relacionada com as 
funções primárias). 

 Não operacionais – um modo de falha tem consequências não operacionais se não tem 

efeitos a nível da segurança, do ambiente ou no processo do sistema. Estas 

consequências apenas envolvem custos diretos das reparações.  

Relativamente às falhas não evidentes (ocultas), o equipamento permanece avariado até 

ocorrer uma falha grave pois os operários não tem perceção de que algo errado está a ocorrer. 

Na segunda fase do processo recorre-se a um diagrama de decisão, representado na figura 8, 

que auxilia na deliberação relativamente ao regime de manutenção mais apropriado ao 

equipamento ou sistema e responde às duas últimas perguntas do modelo RCM. 

  

O diagrama de decisão encontra-se completo no anexo A. 
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2.8 Distribuição Weibull 

A distribuição Weibull foi desenvolvida pelo sueco Waloddi Weibull em 1937 e apresentada 

nos Estados Unidos em 1951. Esta auxiliou na sua investigação acerca da fadiga dos 

materiais. Deste então tornou-se um modelo bastante flexível devido à sua polivalência na 

descrição do tempo de vida até à falha, de componentes sujeitos a desgaste, fadiga ou 

corrosão e pelo facto de se ajustar a qualquer fase da curva da banheira.  

A função de risco (ou taxa instantânea de falhas) representa a probabilidade de um item ou 

sistema falhar num intervalo de tempo e é dada por: 

                           ℎ(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=

𝛽

𝜂
(

𝑡−𝑡0

𝜂
)𝛽−1 =  𝜆(𝑡)                                     (2.5) 

 

A equação de fiabilidade é dada por: 

                                                           𝑅(𝑡) = 𝑒
−(

𝑡−𝑡0
𝜂

)𝛽

                                                         (2.6) 

 

A forma geral da distribuição de Weibull é dada pelo produto das duas expressões anteriores, 

ou seja: 

                                                          𝑓(𝑡) =
𝛽

𝜂
(

𝑡−𝑡0

𝜂
)𝛽−1. 𝑒

−(
𝑡−𝑡0

𝜂
)𝛽

                                       (2.7) 

 

Onde os parâmetros γ, η e β significam (Duarte 2010):  

 γ: Parâmetro de localização, ou vida sem falhas que define o limite inferior do 

domínio de t considerado; 

 η: Parâmetro de escala ou vida característica, que define o ponto correspondente a uma 
probabilidade de falha de 63,2%; 

 β: Parâmetro de forma ou inclinação que traduz o mecanismo de degradação (física da 
falha), ou seja, define a forma da distribuição.  

A distribuição Weibull é um dos modelos de fiabilidade mais utilizados, visto que possui três 

parâmetros (acima descritos) e permite, assim, um melhor ajuste quer nos resultados 

operacionais quer nos experimentais.  

Segundo (Ferreira 1998), através destes parâmetros β e η é possível compreender alguns 

detalhes das distribuições. Desta forma, o parâmetro β adapta-se às diferentes formas da curva 

λ(t) e sabe-se que: 

 Se 𝛽 <1, a função de taxas de avaria é decrescente (avarias precoces); 

 Se β=1, a função de taxas de avaria é constante (período de vida útil); 

 Se β>1; a função de taxas de avaria é crescente (período de desgaste). 

Além disso, podem indicar, um determinado tipo de avaria (Ferreira 1998):  

 1,5 < β < 2,5 - fenómeno de fadiga;  

 3 < β < 4 - fenómeno de desgaste. 

O parâmetro de escala η indica o tempo em que a probabilidade de avaria é de 63,2%, ou seja, 

representa o número de horas de funcionamento em que a maior parte dos elementos não 

estão a exercer a sua função. 

A função objetivo que permite determinar a periodicidade ótima de substituição preventiva 

com o menor custo possível é dada por: 
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               (2.8) 

 

Em que: 

 𝐶𝑝 – Custo de substituição preventiva; 

 𝐶𝐹 – Custo de substituição corretiva; 

 𝑡𝑝 – Indica ao fim de quanto tempo o componente/equipamento deve ser substituído 

(horas, dias); 

 𝑆(𝑡𝑝) - Probabilidade de avariar caso não se substituía no tempo estabelecido; 

 𝐹(𝑡𝑝) - Probabilidade de avariar antes de ser substituído; 

 𝑓(𝑡) - Forma geral da distribuição de Weibull. 

 

2.9 Indústria 4.0 

A grande evolução tecnológica aliada à maior rede de comunicação existente - Internet – 

levou ao aparecimento de um novo conceito designado por Internet das Coisas (IoT - Internet 

of things) e Indústria 4.0. A IIoT 4.0 pode ser definida como a ligação inteligente entre 

produtos e processos de produção. É, assim, considerada a quarta revolução industrial.  

Segundo o artigo da PwC, a indústria 4.0 tem como principais objetivos (Geissbauer, Vedso, 

and Schrauf 2015): 

 Integrar os processos verticalmente em toda a organização desde o seu 
desenvolvimento até à produção, logística e serviços;  

 Expandir os produtos existentes através da adição de sensores inteligentes ou 

dispositivos de comunicação que podem ser usados como ferramentas para análise de 

dados; 

 Criar novos produtos que se concentrem em soluções completamente integradas; 

 Expandir a oferta com serviços completos, orientados a dados e soluções de 
plataforma integradas melhorando a interação e o acesso ao cliente. 

Algumas das tecnologias utilizadas estão representadas na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

𝐶(𝑡𝑝) =
𝐶𝑝 ∙ 𝑆(𝑡𝑝) + 𝐶𝐹 ∙ 𝐹(𝑡𝑝)

𝑡𝑝 ∙ 𝑆(𝑡𝑝) + ∫ 𝑡 ∙ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡𝑝

0
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Figura 9 - Tecnologias utilizadas na Indústria 4.0 (Geissbauer, Vedso, and Schrauf 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criação de sistemas integrados foi um passo essencial para o desenvolvimento da IIoT 4.0, 

no entanto são os CPS (Cyber physical Systems) que permitem a interação do mundo 

cibernético com os ativos físicos (Neto 2016).  

Através da informatização da maquinaria e da robótica, é possível armazenar informação 

através dos sensores inteligentes e por, consequência analisar e ajustar os parâmetros com o 

intuito de melhorar a eficiência, rentabilidade e segurança.  

Não é só ao nível da produção que existem grandes melhorias mas também ao nível da 

manutenção industrial. A incessante luta pela fiabilidade, segurança e eficiência na supervisão 

de falhas conduziu à aplicação da manutenção 4.0 nas organizações. Assim, será possível 

detetar as falhas dos equipamentos antecipadamente através de um alarme ligado aos 

telemóveis ou computadores da equipa de manutenção. Além disso, como possuem um 

grande registo de dados é possível analisar o comportamento do equipamento. A IIoT 4.0 

orienta similarmente a uma melhor gestão e monitorização das tarefas de manutenção (Neto 

2016). 
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Figura 10 - Operação normal do filtro de areia 

 

3 Análise do caso de estudo 

O caso de estudo que deu origem à presente dissertação é composto por vários equipamentos 

que conjuntamente formam um sistema de bombagem de água purificada. Nesta secção, 

descreve-se a função de cada equipamento bem como o processo produtivo. Além disso, faz-

se referência ao software de controlo utilizado e às manutenções praticadas na empresa.  

 
3.1 Descrição dos equipamentos  

Quadro elétrico 

O quadro elétrico está responsável pela alimentação elétrica da central e pelo comando, neste 

caso, regula a abertura e fecho de válvulas, alarmes, condutividade, controla o funcionamento 

da osmose e os parâmetros envolvidos. Além disso, está encarregue pelo acionamento da 

lavagem dos filtros de areia e carvão. 

Filtro de areia 

O filtro multimédia tem como principal objetivo remover partículas suspensas superiores a 20 

µ. Isto significa que, todos os sólidos em suspensão (terra, pólen, etc) superior a 20 µ serão 

retidos no filtro e, posteriormente descartados na lavagem. Neste processo a água entra pela 

parte superior onde se encontraram os fragmentos de areia de maior dimensão, de seguida 

passa pelos segmentos de menor dimensão e por último pelos segmentos mais finos, tal como 

está representado na figura 10. A diferença de densidade de camadas faz com que as 

substâncias presentes no fluído fiquem presas a estas camadas, e por consequência, a água é 

filtrada. 
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Figura 11 - Operação de lavagem do filtro de areia 

 

No processo de lavagem, figura 11, a água circula no sentido contrário, ou seja, de baixo para 

cima. Este processo tem como objetivo libertar as partículas que ficam presas aos segmentos 

de areia. Esta lavagem é executada uma vez por semana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de carvão ativo 

Quando o carvão ativo se encontra em contacto com a água permite reter na sua superfície um 

ou mais componentes como átomos, moléculas e iões. Este fenómeno denomina-se como 

“poder absorvente” e é responsável por descolorar a água. 

O carvão ativo possui uma grande superfície com uma infinita quantidade de poros muitos 

finos que tem como principal função absorver os compostos não desejados. Esta porosidade é 

conseguida através das altas temperatura e injeção de vapor no processo. Trata-se de um 

processo altamente eficiente para remover o cloro e matéria orgânica que causa odores 

desagradáveis, cores ou sabores à água. 

Osmose inversa 

A desionização refere-se à eliminação de iões e contaminantes na água. Reduz, também, o 

TOC, partículas e bactérias. Para obter água desionizada recorre-se ao processo de osmose 

inversa.  

Neste método os iões são separados da água mediante o uso de uma membrana 

semipermeável e em função da diferença de concentrações de sais dissolvidos nas duas faces 

da membrana. Neste sistema inclui-se uma bomba de pressão que permite aplicar uma maior 

pressão no meio de maior concentração. Deste modo, a direção do fluxo será inverso, ou seja, 

a água vai fluir para o meio de menor concentração de sais. Por consequência da pressão, a 

água passa através da membrana semipermeável e os sais e partículas são rejeitados. Na figura 

12 é possível visualizar o processo de osmose inversa descrito anteriormente.  
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Figura 12 - Osmose inversa 

(Fonte:https://www.hidropura.pt/index.php/equipamentos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâmpadas UV 

As lâmpadas ultravioletas são utilizadas para destruir as bactérias existentes na água através 

da radiação. Estas lâmpadas trabalham a um comprimento de onda de 254 nm UV. Para um 

correto funcionamento requer que a água esteja limpa. Com água de alimentação adequada 

garantem uma ótima esterilização microbiológica com vista ao cumprimento das 

especificações finais. 

Estas lâmpadas são utilizadas essencialmente para reduzir o TOC, para além de possuírem um 

bom comportamento na eliminação de bactérias. O sistema ultravioleta possui várias 

vantagens pelo facto de: ser seguro; não adicionar produtos químicos; não produzir 

subprodutos; o operador não necessita de licença ou de especialização; é barato e de baixa 

manutenção.  

Membranas desgaseificadoras 

A principal função das membranas desgaseificadoras é remover o oxigénio, dióxido de 

carbono e outros gases dissolvidos na água. 

A este equipamento está associado vácuo para extrair os gases e um caudalímetro encarregue 

pela regulação do vácuo aquando a aspiração. 

Filtros 

Os filtros são constituídos por elementos filtrantes em profundidade com uma porosidade de 

0,2 - 1µm. A sua principal missão é proteger as etapas seguintes de partículas e reter as 

impurezas da tarefa anterior. O material utilizado habitualmente é polipropileno. 

Depósito 

O depósito armazena água desionizada e purificada sob pressão de azoto e tem capacidade 

para 6000 litros. A osmose só inicia quando estão depositados no mínimo 2500 litros de água.  

https://www.hidropura.pt/index.php/equipamentos
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No fundo do depósito existe uma sonda de pressão para garantir que as bombas realizam bem 

a sua função e bloqueiam a entrada de ar.  

Bombas Prolac S  

São bombas sanitárias com a função de impulsionar a água e manter a pressão requerida no 

sistema. Além disso, o sistema possui duas bombas que trabalham em redundância 30 min 

cada uma durante 24h.  

Resinas de polimento 

As resinas de polimento pertencem à fase final do processo de água purificada e a sua 

principal função é fornecer resistividade à água. Para cumprir o objetivo, as resinas eliminam 

na totalidade os metais pesados e parcialmente os elementos radioativos em função da 

concentração.  

TOC 

Este instrumento analisa e mede o TOC presente na água. O 𝐶𝑂2 é medido inicialmente e 

após a atuação das lâmpadas UV que tem como objetivo oxidar os compostos orgânicos para 

a forma de 𝐶𝑂2. 

 

3.2 Descrição do processo produtivo  

Antes da descrição do processo na sua íntegra é importante perceber como atua o seu fluido, 

neste caso, a água e quais as impurezas contidas. Neste caso, as mais comuns são:  

 

 Partículas em suspensão – existem partículas sólidas de pequena dimensão suspensas 

na água que se designam como coloidais e não podem ser filtradas por filtração 

comum; 

 Compostos inorgânicos dissolvidos – cálcio, sódio, magnésio, cloretos, nitratos, etc; 

 Compostos orgânicos – decomposição de matéria vegetal, ácidos fúlvidos, pesticidas, 

herbicidas, resíduo doméstico e industrial; 

 Gases dissolvidos – 𝐶𝑂2; 

 Micro-organismos. 

Assim, quando é utilizada água da rede como matéria-prima de um determinado processo, 

esta deve ser purificada de forma preliminar dependendo do seu uso e possui um processo 

específico de tratamento.   

A água ultrapura é um exemplo que ilustra a contribuição no crescimento da indústria 

eletrônica. É fundamental que a água seja química, física e biologicamente pura. 

Uma vez que já foram apresentados os equipamentos presentes na central, procede-se à 

descrição do processo de bombagem de água purificada. 

Este líquido passa por várias fases: primeiro, transformação em água desionizada e de seguida 

em água purificada. 

Inicialmente a água da companhia entra na rede e atravessa um filtro de areia que possui 

várias camadas de areia de diferentes diâmetros. Deste modo, o fluido transpõe a areia mais 

grossa até chegar à mais fina eliminando, assim, as suas partículas suspensas. De seguida, 

dirige-se para um filtro de carvão onde o objetivo é eliminar o cloro. A água entra pela parte 

superior e sai pela inferior, tanto no filtro de areia como no de cloro, expecto na limpeza 

semanal, onde faz o percurso inverso (backwash) removendo as partículas retidas na areia que 

são encaminhadas para o esgoto e consequentemente as impurezas da tubagem são 

eliminadas.  
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Seguidamente, a água é submetida a um processo de osmose inversa para remoção total de 

sais e minerais. Neste processo o solvente desloca-se no sentido da solução mais concentrada 

para a menos concentrada, isolando-se assim, o soluto. O sistema da osmose inversa é 

constituído por um estágio de filtros (1 µm), que garante a remoção total das areias, e por 

duas membranas. No final o produto designa-se por água desionizada e representa 70% do 

produto inicial. 

O fluido é, então, submetido ao processo das lâmpadas ultravioleta para eliminar as bactérias 

e de seguida, passa pelas membranas desgaseificadoras para retirar o 𝐶𝑂2 existente na água. 

Depois, passa por um estágio de filtros (0,5 µm). O fluido dirige-se ao depósito. O produto 

final designa-se por água desionizada e é bombeada para uma posterior distribuição. Antes de 

chegar ao local da sua utilização, atravessa novamente as lâmpadas UV e um estágio de filtros 

(0,5 µm). É, assim, distribuída para os PI labs, humidificadores (fandeck e cobertura) e 

enchimento de água do processo. A água não utilizada segue para o depósito.  

A segunda fase do processo assenta na transformação de água desionizada em ultrapura. 

Assim, o fluido segue para as resinas nucleares onde aumenta a resistividade e 

consequentemente diminui a condutividade do líquido. O parâmetro estabelecido para a 

resistividade é de 18.2 MΩ. (norma tipo E-1.2). O fluido segue para um estágio de filtros 

(0,65µm), depois um estágio de ultravioleta e por fim, novamente por um estágio de filtros 

(0,2µm). A água ultrapura é distribuída para a sala limpa e a inutilizada (funcionamento em 

anel) regressa ao depósito referido anteriormente que está sob pressão em azoto. A água 

purificada é utilizada para lavar as “waffers” que dão origem a chips e memórias para as mais 

variadas aplicações com microprocessadores.  

Neste circuito, a água não pode estar estagnada por mais que duas horas pois pode contaminar 

o circuito. Para além disso, está em regime turbulento para que as bactérias não se 

desenvolvam nos filtros, tubagens e acessórios.  

No laboratório de biologia também se utiliza água ultrapura, no entanto é utilizado um 

equipamento que se designa por Milliq (“mini-central”) para obterem água ultrapura. 

Sintetizando, na figura 13 está representada a primeira fase (azul) onde se transforma água da 

rede em água desionizada e a segunda fase (cinzento) que corresponde ao processo de água 

purificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo de fiabilidade aplicado à indústria nano tecnológica 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Software de controlo 

Para um melhor controlo e gestão de equipamentos/sistema, o departamento de manutenção 

possui o SCADA (figura 14) que engloba a monitorização de todo o edifício.  

Este sistema permite visualizar os diferentes estados do sistema, representar no display os 

valores da instrumentação e permite o acesso ao histórico de dados. No entanto, só é possível 

detetar falhas de energia e caudais fora de especificação. Todos os elementos da equipa 

possuem um smartphone conectado com este sistema que permite receber avisos/alarmes na 

eventualidade de algum equipamento não estar a funcionar corretamente. Na situação atual, 

Resinas 
nucleares

Filtros

UV

Filtros

TOC

Sala limpa

Depósito

Filtro areia Filtro carvão Osmose UV

DesgaseificadorFiltrosDepósito Bombas

UV Filtros
PI labs; 

Humidificadora
Depósito

Figura 13 – Primeira e segunda fase da água purificada 
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observa-se que a organização já pôs em prática alguns conceitos derivados da manutenção 4.0 

como foi descrito anteriormente.  

 

Figura 14 - Central de água purificada no sistema SCADA 

O software de manutenção utilizado designa-se por ManWinWin e permite registar todos os 

dados recolhidos nas manutenções semanais, mensais e anuais.  

 

O checklist diário é feito numa folha de Excel onde apenas são registados alguns parâmetros 

relacionados com a resistividade da água (caudal dirigido para a sala limpa, nível de depósito 

e TOC).  

3.4 Tipo de manutenção praticada 

A central de água purificada é um sistema crítico na gestão do edifício e por isso merece um 

cuidado especial por parte do departamento de manutenção. Um pequeno erro, falha ou avaria 

pode desencadear problemas graves nos processos ocorridos na sala limpa. Deste modo, as 

manutenções realizadas são regulares mas com procedimentos diferentes quer ao nível diário, 

semanal, mensal, trimestral ou anual.  

No regime de manutenção diária, tal como descrito acima, o elemento responsável pelo 

checklist diário é imperioso que se dirija à central para retirar os valores necessários bem 

como observar se existe algum ruído, fuga ou equipamento a atuar de forma diferente. Caso 

detete alguma irregularidade, a anomalia será mais rapidamente corrigida. Para reforçar, a 

central possui um sistema alarmista que entra em ação quando os limites de controlo estão 

fora de especificação.  

Na manutenção semanal, o técnico lê e avalia os parâmetros relacionados com a resistividade 

da água verificando, assim, se a qualidade do fluido está dentro dos limites de controlo. Além 

disso, observa se os filtros estão colmatados, arranca com a osmose (caso seja possível) e 

analisa, também, o estado dos filtros de areia e carvão.  

Para uma melhor perceção (sumária) acerca do funcionamento de cada máquina, na 

manutenção mensal todos os equipamentos são avaliados e o procedimento realizado é o 

seguinte: 

1. Bombas – Inspecionar fugas de água, pressão e caudal; 

2. Inspecionar a colmatação dos filtros; 
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3. Verificar as lâmpadas UV procurando detetar se estão em falha. 

4. Resinas de polimento – retirar amostra de água dos dois depósitos para medir 

resistividade e comparar com sonda de medição em linha; 

5. Filtro areia e carvão – medir dureza, pH, cloro e 𝐶𝑂2; 

6. Membranas desgaseificadoras – medir o valor de 𝐶𝑂2 à entrada e á saída. 

A manutenção trimestral e anual é realizada por uma empresa subcontratada. Além da 

verificação aos equipamentos, o técnico faz um teste designado por SDI ao filtro de areia e 

carvão. Esta análise permite avaliar o filtro, e por consequência, caso esteja danificado 

proceder à sua substituição.  

Na manutenção anual todo o edifício está parado cerca de duas semanas e a central de água 

purificada não é exceção. Durante este período, analisam todos os equipamentos e os seus 

respetivos parâmetros. Além disso, sanitizam o anel visto que não pode estar parada mais que 

duas horas. 

Após esta breve descrição dos procedimentos é possível perceber que o regime utilizado pela 

empresa é a manutenção preventiva condicionada ou preditiva. É uma técnica usada em 

equipamentos/sistemas críticos, visto que as anomalias podem ter graves consequências no 

ponto de vista produtivo e económico. Não obstante, os planos de manutenção montados para 

todo este sistema encontram-se em redundância no que diz respeito aos técnicos que 

produzem as ditas manutenções. 
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4 Modelo de fiabilidade e técnica RCM aplicado à central de 
produção de água purificada 

Neste capítulo apresenta-se o modelo de fiabilidade desenvolvido no contexto do caso de 

estudo recorrendo à distribuição Weibull, o método RCM aplicado a equipamentos críticos e 

uma breve descrição do plano de contingência.  

 

4.1 Recolha de dados 

Após a descrição dos equipamentos, processo e o tipo de manutenção utilizada no capítulo 

três, constata-se que é um sistema com uma elevada importância na empresa e merece um 

cuidado especial.  

Revela-se necessário conhecer a periodicidade ótima de substituição preventiva de certas 

partes do equipamento, visto que as substituições dos componentes são efetuadas por uma 

empresa subcontratada que segue à risca os seus protocolos acerca da vida útil de cada um.  

Iniciou-se a procura e recolha de dados com o apoio do departamento de manutenção. Os 

registos estão suportados pelo software ManWinWin e Excel.   

Após uma análise pensada e cuidada dos dados recolhidos, percebe-se que os equipamentos 

possuem falhas reduzidas e, maioritariamente, primam pela sua inexistência. Uma justificação 

plausível para este facto advém da reduzida atividade da central, ou seja, não está a operar na 

sua máxima operacionalidade e, também, por ser recente (os registos começam no ano 2013).  

Os relatórios realizados pela empresa subcontratada foram fundamentais para um estudo mais 

aprofundado sobre os procedimentos ocorridos em cada máquina. 

 

4.2 Modelo de fiabilidade 

Da análise efetuada aos registos escolheu-se a melhor distribuição que se adapta ao caso em 

estudo - distribuição Weibull.  

O facto de não existirem falhas tornou o processo de decisão mais rigoroso. No entanto, após 

várias tentativas e excessiva pesquisa de outros procedimentos optou-se pelo já divulgado em 

cima. Assim, para um melhor ajuste dos dados à distribuição escolhida simulou-se uma falha 

para cada equipamento de acordo com os registos obtidos na empresa. Neste sistema é 

bastante viável porque o risco/custo de manutenção antes da falha é inferior ao risco/custo 

depois da falha visto que a produção de água purificada fora das normas estabelecidas 

representa um enorme problema para a organização.  

Os equipamentos foram analisados individualmente sendo que numa primeira fase foi 

definido os parâmetros associados, fator de forma (β) e vida característica (η) da distribuição 

e numa segunda fase, através dos parâmetros anteriormente recolhidos e com os custos de 

manutenção associados (preventiva e corretiva) foi possível obter a periodicidade ótima de 

substituição preventiva. Os tempos das substituições preventivas correspondem à troca de 

alguns componentes das máquinas e respetivas limpezas.  
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Utilizou-se a ferramenta Excel para todos os cálculos. 

4.2.1 Osmose inversa 

A osmose inversa assume uma diferente particularidade comparativamente aos outros 

equipamentos: encontra-se em subutilização, ou seja, não está a funcionar a 100%. Na 

verdade, este ativo só desempenha a sua função durante 0,32 horas por dia. Foi dimensionado 

para uma produção de água desionizada muito superior ao que acontece na realidade. Para um 

funcionamento “saudável” deveria funcionar durante uma hora por dia. Face a este problema 

e numa perspetiva de melhoria, a produção da primeira água aquando o arranque da osmose 

pode não estar completamente liberta de sais. Daí ser recomendável a existência de um 

depósito à saída para armazenar esta água e, por consequência, aumentar o tempo de 

funcionamento. Outra solução seria substituir o equipamento por um de menor dimensão, mas 

o elevado custo de aquisição não é viável. Além disso, o investimento não funcionaria a longo 

prazo visto que a previsão de crescimento da empresa será elevada nos próximos anos. Como 

consequência, a utilização de água purificada aumenta e escoa mais rapidamente até os 2500 

litros, valor para o qual a osmose entra em funcionamento.  

Relativamente aos cálculos efetuados para este ativo físico, sabe-se que todas as manutenções 

preventivas efetuadas até ao momento correspondem a filtros e lubrificações e são realizadas 

na paragem anual. Até ao momento não foi registada nenhuma falha ou avaria logo não foi 

necessária nenhuma manutenção de carácter corretivo.  

Na tabela 1 estão registadas as horas de funcionamento do equipamento aquando a 

substituição preventiva de filtros e lubrificações. O número total de horas de funcionamento 

até ao momento corresponde ao dia 24/03/2017 e são de 233,36 horas.  

 

Tabela 1 - Datas e respetivas horas de funcionamento da osmose inversa 

 

Tal como já foi referido em cima, utilizou-se uma visão pessimista da situação, neste caso, 

estimou-se uma avaria (ciclo incompleto) que se encontra entre os dois últimos valores dos 

ciclos completos. 

Com a ajuda da ferramenta solver do Excel calculou-se os parâmetros β e η (anexo B): 

 β = 0,7169 

 η = 411, 57 

O parâmetro de forma (β) apresenta um valor inferior a um logo não estão reunidos os 

pressupostos necessários para o cálculo da periodicidade ótima de substituição preventiva. 

Isto significa que o equipamento encontra-se em fase de avarias precoces o que pode ser 

justificado pela subutilização acima referida.  

Conclui-se que neste equipamento deve-se permanecer com a atual política de manutenção e 

devidas substituições delineadas pela empresa externa.  

 

Data Horas de funcionamento até substituição 

preventiva 

25/08/2014 157,6 

10/07/2015 185 

13/06/2016 204,8 

24/03/2017 233,36 
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4.2.2 Bombas Prolac S 

Na central de produção de água purificada existem duas bombas semelhantes que trabalham 

em redundância durante 30 min cada em 24 horas. Com base nos registos históricos, percebe-

se que na sequência de duas falhas correspondentes a rolamentos e empaques foi necessário 

utilizar técnicas de manutenção corretiva programada.  

Os rolamentos foram substituídos em 08/07/2015 e os empaques em 06/07/2016 com 16764 e 

24132 horas, respetivamente. O tempo de funcionamento até ao momento é de 27252 horas 

(tabela 2). 

 

Tabela 2 - Datas e respetivas horas de funcionamento das bombas 

Data Horas de funcionamento 

08/07/2015 19764 (falha) 

06/07/2016 24132 (falha) 

23/03/2017 27252 

 

Recorrendo à folha de cálculo (anexo C), define-se os parâmetros: 

 β=1,8087 

 η=14457,3953 

 

O fator de forma (próximo de dois) indica que os componentes estudados encontram-se na 

fase de envelhecimento lento.  

Com o apoio dos orçamentos internos sabe-se que o custo da substituição preventiva dos 

empanques, rolamentos e mão-de-obra é de 1180um e o custo de substituição corretiva é de 

3540um. Em todos os casos convencionou-se que o custo da substituição corretiva é três 

vezes superior ao custo da substituição preventiva. 

Após definição de parâmetros e custos de manutenção é exequível calcular a periodicidade 
ótima de substituição preventiva para as duas bombas.  

Conclui-se, assim, que seria necessário permutar os componentes em intervalos de um ano e 

meio (anexo D). No entanto, sabe-se que na prática tal situação não é viável pois estes órgãos 

estão sujeitos a diferentes solicitações dinâmicas que alteram significativamente o ciclo de 

vida, por exemplo velocidade de rotação, temperatura e cargas. Tal como é possível observar 

na figura 15, o caudal que atravessa as bombas não foi constante ao longo do tempo o que 

vem comprovar o facto anteriormente referido. Desta forma, recomenda-se que a política de 

atual manutenção seja preservada. 
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Figura 15 - Diferenças de caudal nas bombas 

O fator indentificador de falhas das bombas são os ruídos, variação de consumos elétricos, 
fugas de água e temperatura. 

4.2.3 Lâmpadas UV 

A central de produção de água purificada possui três lâmpadas ultravioletas em diferentes 

fases durante o processo e, por isso, foram analisadas em separado.  

Nas manutenções preventivas efetuadas ao equipamento são realizadas operações como 

substituições da lâmpada, quartzo e respetiva limpeza. 

Segundo o fabricante, as lâmpadas ultravioletas possuem uma vida útil de 24 meses ou 8000 

horas e considera-se o parâmetro que atingir mais rapidamente.  

No contexto atual e de acordo com os relatórios da empresa externa de manutenção, as 

lâmpadas UV são trocadas todos os anos.  

Os dados apresentados na tabela 3 correspondem à UV 1501 que no processo está encarregue 

de destruir as bactérias provenientes da água desionizada da osmose inversa (primeira fase). 

 

Tabela 3 - Datas e respetivas horas de funcionamento da UV 1501 

Data Horas de funcionamento até substituição 

preventiva 

28/05/2013 247 

15/07/2014 487 

10/07/2015 556 

13/07/2016 590 

06/03/2017 618 
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Calculou-se os parâmetros da distribuição Weibull (anexo F): 

 β= 0,6891 

 η=1280,042 

O parâmetro de forma significa que o componente ainda se encontra na fase de avarias 

precoces, ou seja, num período inicial de falhas. Este facto ocorre porque está a operar em 

consonância com a osmose inversa.  

Constata-se, assim, que não estão reunidos os pressupostos necessários para o cálculo da 

periodicidade ótima de substituição preventiva. 

Após a análise dos relatórios anuais da empresa externa percebe-se que procedem à 

substituição da lâmpada todos os anos durante a paragem anual. No entanto, sabe-se que a 

vida útil de uma lâmpada considerada pelo fabricante é de dois anos ou 8000 horas. Como a 

lâmpada UV 1501 encontra-se em subutilização e não trabalha 8000 horas durante um ano, é 

plausível que a troca ocorra num período de dois em dois anos.  

A UV 1601 e 1602 são bastantes idênticas visto que trabalham 24h por dia e estão 

posicionadas na segunda fase do processo. 

Na tabela 4 apresenta-se os dados relativos à UV 1601. 

Tabela 4 - Datas e respetivas horas de funcionamento da UV 1601 

Data Horas de funcionamento substituição preventiva 

13/07/2013 19022 

15/07/2014 30587 

10/07/2015 39143 

13/07/2016 47905 

06/03/2017 53584 

Com os dados acima referidos e com a utilização da folha de cálculo para a determinação dos 

parâmetros resulta (anexo G): 

 β=2,1777 

 η=25440,41 

Sabendo que os custos de manutenção preventiva são de 558um, incluindo a substituição de 

lâmpada, quartzo, limpeza e mão-de-obra, o custo da corretiva é de 1674um, calcula-se a 

periodicidade ótima da UV 1601: aproximadamente dois anos (anexo H). 

Os registos da UV 1602 estão na tabela 5 abaixo representada.  

Tabela 5 - Datas e respetivas horas de funcionamento da UV 1602 

Data Horas de funcionamento substituição preventiva 

13/07/2013 21886 

15/07/2014 30591 

10/07/2015 39147 

13/07/2016 47906 

06/03/2017 53586 
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Calcula-se os parâmetros (anexo I): 

 β=1,9239 

 η=29239,35 

Considerando os custos de manutenção acima referidos, a periodicidade ótima calculada 

(anexo J) é de dois anos e meio aproximadamente. 

Após a análise dos resultados obtidos para as UV 1601 e 1602, sabe-se antecipadamente que 

funcionam durante 24 horas por dia equivalente a 8000 horas anuais. É, assim, criterioso que 

sejam substituídas num período de um ano desde a sua renovação. Neste caso, não é 

compensatório o risco inerente à não substituição pois em caso de avaria os parâmetros da 

água são afetados e, por consequência, a produção é interrompida. Portanto, é impreterível 

que a permuta seja realizada na paragem anual quando todos os equipamentos são analisados 

e a linha de produção é sanitizada com reposição dos parâmetros definidos para a água 

purificada.  

4.2.4 Resinas de polimento 

O procedimento realizado para o cálculo da substituição das resinas foi distinto dos outros 

equipamentos. Sabe-se que é necessário substituir as resinas quando estão saturadas e este 

critério depende do caudal de água que as atravessa. 

Recorrendo ao histórico de dados deste ativo, analisa-se que foram comutadas duas vezes 

desde o início do funcionamento da central de produção de água purificada. As datas 

correspondem a 05/06/2013 e 03/07/2015.  

Numa primeira fase, calculou-se o caudal entre as duas substituições e o resultado foi de 

28084,6 𝑚3. Este valor induz o máximo caudal de fluido permeado.  

Até ao momento, regista-se um caudal de 22003,2 𝑚3. Efetuando os cálculos inerentes 

(Anexo E) sabe-se que as resinas saturam daqui a oito meses aproximadamente. 

Como as estimativas remetem ao mês de Março, em Outubro é necessário substituir. O 

técnico interno possui formação suficiente para realizar essa tarefa. Além disso, não é 

necessário que a produção seja interrompida para a troca das resinas pois existe um bypass 

que permite essa tarefa.  

O fator de identificação de falhas das resinas de polimento passa pela constante vigilância do 

parâmetro de resistividade da água purificada e temperatura. Este parâmetro é considerado um 

KPI dado que permite controlar se a qualidade do produto está dentro dos parâmetros 

estabelecidos.  

Sabendo que são consumidos 525 litros de resinas durante dois anos aproximadamente e o 

custo por litro é de 8.35um conclui-se que o custo de substituição é 4384um.  

4.2.5 Agravamento de custos 

Após o cálculo da periodicidade ótima para os equipamentos mais críticos compara-se os 

custos de manutenção preventiva nas duas situações: periodicidade ótima delineada pelo 

fabricante e os resultados obtidos através da distribuição Weibull (tabela 6). 
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Tabela 6 - Custos de manutenção preventiva anual por equipamento na situação atual e melhorada 

 

Como se pode observar na tabela acima representada, a situação melhorada reduz em 558um 

o custo de manutenção preventiva anual. Apesar de não ser um valor significativo, este 

modelo permitiu ao INL, mais propriamente ao departamento de manutenção, um melhor 

conhecimento acerca das substituições efetuadas pela empresa externa e, assim, proceder à 

negociação de um possível ajuste no orçamento.  

É importante referir que não se calculou a periodicidade ótima para as membranas 

desgaseificadoras, filtros de carvão e areia porque há um teste designado por SDI que indica 

quando estão danificados e, por consequência, procede-se á sua substituição.  

 

4.3 Aplicação do método RCM 

Neste subcapítulo aplica-se a metodologia RCM aos equipamentos presentes da central de 

produção de água purificada. É importante referir, que se trata de uma análise superficial dado 

que o tempo disponível para a realização da mesma foi escassa.  

Numa primeira fase estudou-se as funções, as falhas, os modos de falha e o efeito da falha. 

Esta análise permite uma melhor compreensão acerca do funcionamento dos ativos bem como 

uma melhor preparação quanto à atuação nos diferentes tipos de falhas.   

Numa segunda fase do processo, define-se o tipo de manutenção adequada para os modos de 

falha de cada equipamento com o auxílio do diagrama de decisão presente na técnica RCM. 

As colunas H, S, E, O, N correspondem à categoria das consequências associadas a cada 

modo de falha. A letra H corresponde às consequências de falhas ocultas, a letra S representa 

as consequências na segurança, a letra E as consequências no meio ambiente, a letra O 

significa consequências operacionais e, por último, a letra N representa as consequências não 

operacionais. As colunas H1/S1/O1/N1 são utilizadas para registar se o regime de manutenção 

sob condição deve ser aplicada para antecipar as consequências de um modo de falha. As 

colunas H2/S2/O2/N2 são usadas para registar se uma técnica preventiva sistemática de 

reparação deve ser aplicada para prevenir os modos de falha. As colunas H3/S3/O3/N3 são 

utilizadas para registar se uma técnica preventiva sistemática de substituição deve ser aplicada 

para prevenir, igualmente, os modos de falha. As colunas H4, H5 e S4 dizem respeito a 

técnicas de manutenção reativa. As respostas ao diagrama são sim (S) ou não (N) (Coelho 

2015). 

4.3.1 Osmose inversa 

A osmose inversa é, sem dúvida, um equipamento crítico do sistema e como tal merece um 

cuidado especial. A tabela 7 apresenta a primeira etapa do processo. 

 

 

Equipamento Custo de manutenção preventiva anual 

Situação atual Situação melhorada 

Osmose inversa 2500um 2500um 

Resinas de polimento 2192um 2192um 

Lâmpadas UV 1674um 1116um 

Total  6366um 5808um 
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Tabela 7 - Função, falhas, modo de falha e respetivo efeito da osmose inversa 

Subsistema: Osmose inversa 

Função Falha funcional (perda 

da função) 

Modo de falha (causa da 

falha) 

Efeito da falha (o que 

acontece quando falha) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Remover sais e 

minerais através da 

membrana da 

Osmose 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

Incapaz de remover 

sais e minerais 

através da 

membrana da 

Osmose 

1 Módulo pressostato 

diferencial PT1.04.1 

- 1.04.2 - 1.05 falha 

em aberto 

A falha do pressostato em 

aberto indica que as 

membranas estão 

bloqueadas por incrustação 

ou por interrupção do sinal 

elétrico de comando 

2 Motor elétrico em 

falha por 

alimentação 

A falha por interrupção de 

alimentação elétrica impede 

o funcionamento do motor 

3 Fixações da bomba 

em falha por 

desaperto 

A falha por desaperto da 

fixação da bomba origina a 

fratura dos órgãos de 

rolamento. No limite este 

modo de falha leva á 

destruição da bomba 

4 Bobine da 

electroválvula 

interrompida 

A falha por interrupção da 

bobine da electroválvula 

não permite produção de 

água 

5 Sondas de 

temperatura e 

condutividade em 

falha por sujidade 

A falha por sujidade afeta a 

leitura e por consequência a 

qualidade da água 

 

Para definir se uma consequência de falha é evidente ou oculta considera-se sob o ponto de 

vista da perceção do técnico responsável pelo processo. Sendo assim, aponta-se como falha 

evidente a não remoção de sais e minerais. Esta perda de função é percetível nas manutenções 

semanais através da taxa de rejeição iónica.   

Após a aplicação da primeira fase da metodologia, o passo seguinte é determinar a técnica de 

manutenção mais apropriada a cada modo de falha com o auxílio do diagrama de decisão.  
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Tabela 8 - Folha de decisão – Osmose Inversa 

 

Na tabela 8, define-se o tipo de manutenção a efetuar a cada modo de falha cumprindo as 

condições de “vale a pena fazer” e ser “tecnicamente viável”. Na osmose inversa percebe-se 

que o tipo de manutenção mais adequado é sob condição para os modos de falha 1A1, 1A2, 

1A3 e 1A5 e a tarefa programada de substituição para o modo de falha 1A4. 

4.3.2 Resinas de polimento 

As resinas de polimento tem como função fornecer resistividade à água a 18.2 MΩ.cm com 

uma temperatura de 25º C. Na tabela 9 apresenta-se a resposta à primeira fase do método 

RCM. 

Tabela 9 - Função, falha, modo de falha e respetivo efeito das resinas de polimento 

Subsistema: Resinas de polimento 

Função Falha funcional (perda da 

função) 

Modo de falha (causa da 

falha) 

Efeito da falha (o que 

acontece quando falha) 

1 Fornecer 

resistividade à água 

a 18.2 MΩ.cm com 

uma temperatura de 

25ºC 

A Incapaz de fornecer 

resistividade á agua 

a 18.2 MΩ.cm com 

uma temperatura de 

25ºC 

1 Resistividade em 

falha, inferior a 18.2 

MΩ.cm. 

A falha da resistividade 

causada por este modo 

de falha pode ser 

originada pela saturação 

da resina, falha na 

sonda, temperatura 

acima dos 25ºC ou 

excesso de consumo de 

água 

  2 Resistividade em 

falha, superior a 

18.2 MΩ.cm 

Falha na sonda de 

resistividade ou 

temperatura abaixo dos 

25ºC 

 

As consequências das falhas são consideradas evidentes visto que diariamente são retirados 

valores da resistividade da água, contudo existe alarmística para este controlo.  

RCM – Folha de 

decisão 

Sistema Central de produção de água purificada 

Subsistema Osmose inversa 

Referência – 

Informação 

Avaliação da 

consequência 

H1 H2 H3  

Ação padrão 

 

Tarefa proposta S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

 

 

1 

 

 

A 

1 N    S    Tarefa sob condição 

2 S N N S S    Tarefa sob condição 

3 S S   S    Tarefa sob condição 

4 N    N N S  Tarefa programada de 

substituição 

5 S N N S S    Tarefa sob condição 
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Tabela 10 – Folha de decisão – Resinas de Polimento 

 

Após a aplicação do diagrama de decisão, verifica-se que a técnica mais adequada é 

manutenção sob condição ou preventiva condicionada. As condições “vale a pena fazer” e 

“tecnicamente viável” foram satisfeitas na atribuição de técnicas preventivas.   

4.3.3 Lâmpadas UV 

As lâmpadas UV tem como principal função destruir as bactérias presentes na água. A tabela 

11 apresenta os modos e efeitos de acordo com a falha funcional. 

Tabela 11 - Função, falhas, modos de falha e respetivo efeitos das lâmpadas UV 

Subsistema: Lâmpadas UV 

Função Falha funcional (perda da 

função) 

Modo de falha (causa da 

falha) 

Efeito da falha (o que 

acontece quando falha) 

1 Destruir bactérias 

presentes na água 

A Incapaz de destruir 

bactérias presentes 

na água. 

1 Lâmpadas UV em 

falha 

A falha das lâmpadas provoca a 

não destruição da matéria 

orgânica contribuindo para 

aumento do TOC 

  2 Balastro em falha A falha do balastro provoca o 

não funcionamento das 

lâmpadas logo a destruição da 

matéria orgânica não é 

efetuada, aumento do TOC é 

esperado. 

3 Casquilhos da 

lâmpada em falha 

por rutura 

A falha por rutura dos 

casquilhos provoca numa fase 

inicial uma intermitência no 

funcionamento da lâmpada 

logo a matéria orgânica é 

parcialmente destruída, 

aumento do TOC é esperado. 

4 Falha na alimentação 

elétrica 

A falha na alimentação elétrica 

provoca a não destruição da 

matéria orgânica contribuindo 

para aumento do TOC 

5 Vidro de quartzo em 

falha por sujidade 
A falha por sujidade provoca numa 

fase inicial a não destruição 

completa das bactérias, no limite 

não destrói o suficiente 

contribuindo para aumento do TOC. 

RCM – Folha de 

decisão 

Sistema Central de produção de água purificada 

Subsistema Resinas de polimento 

Referência – 

Informação 

Avaliação da 

consequência 

H1 H2 H3  

Ação padrão 

 

Tarefa proposta S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

 

1 

 

A 

1 S N N S S    Tarefa sob condição 

2 S N N S S    Tarefa sob condição 
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Como é possível observar, os efeitos das falhas remetem à eficiência da remoção de bactérias. 

Além disso, considera-se que as falhas são evidentes (expeto a falha no vidro de quartzo é 

considerada oculta) dado que através dos parâmetros da água é possível analisar se foi 

removido a quantidade suficiente de matéria orgânica. 

 

Tabela 12 - Folha de decisão - Lâmpadas UV 

 

A tarefa proposta para as lâmpadas remete para uma manutenção programada de substituição. 

Através dos cálculos acima representados foi possível definir a periodicidade ótima deste 

componente e, assim, realizar este tipo de regime preventivo. Para os balastros e casquilhos da 

lâmpada é recomendável um regime sob condição. Além disso, no modo de falha 1A4 não é 

possível realizar qualquer tipo de manutenção, visto que é difícil prever falhas elétricas. Por 

último, a segunda fase do processo propõe uma manutenção programada de reparação para a 

degradação do vidro de quartzo (tabela 12). 

4.3.4 Membranas desgaseificadoras  

As membranas desgaseificadoras atuam para remover o dióxido de carbono na água. Na 

tabela 13 apresenta-se a primeira etapa do processo relativamente a este equipamento.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RCM – Folha de 

decisão 

Sistema Central de produção de água purificada 

Subsistema Lâmpadas UV 

Referência – 

Informação 

Avaliação da 

consequência 

H1 H2 H3  

Ação padrão 

 

Tarefa proposta 
S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

 

 

1 

 

 

A 

1 S N N S N N S  Tarefa programada de substituição 

2 S N N S S    Tarefa sob condição 

3 S N N S S    Tarefa sob condição 

4 S N N S N N N  Nenhuma manutenção 

5 N    N S   Tarefa programada de reparação 
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Tabela 13 - Função, falhas, modos de falha e respetivos efeitos das membranas desgaseificadoras 

 

 

Neste caso, a consequência das falhas só é evidente no caso da sílica pois este componente 

altera a cor quando está saturado. Nos outros casos, não é possível ter essa perceção, logo 

designa-se por falha oculta. 

A folha de decisão, referente à segunda fase do processo, encontra-se representada na tabela 

14. 

Tabela 14 - Folha de decisão - Membranas desgaseificadoras 

 

Subsistema: Membranas desgaseificadoras 

Função Falha funcional (perda da 

função) 

Modo de falha (causa da 

falha) 

Efeito da falha (o que 

acontece quando falha) 

1 Remover o 𝐶𝑂2 da 

água entre 2 a 3,75 

p.p.m 

A Incapaz de remover 

o 𝐶𝑂2 da água entre 

2 a 3,75 p.p.m 

1 Membranas em 

falha por degradação 

A falha por degradação 

impede a filtragem total de 

𝐶𝑂2na água. 

  2 Regulador de vácuo 

em falha por 

sujidade na 

aspiração 

A falha por sujidade afeta a 

sucção, no limite a 

remoção do 𝐶𝑂2não é 

efetiva 

3 Sílica em falha por 

saturação 

A falha por saturação 

adiciona humidade nas 

membranas; será 

expectável encontrar água 

no caudalímetro; no limite 

a remoção do 𝐶𝑂2 não é 

100% efetiva 

4 Falha na linha de 

vácuo por rutura 

A falha por rutura não 

desenvolve sucção 

suficiente para remover o 

𝐶𝑂2 da água 

RCM – Folha de 

decisão 

Sistema Central de produção de água purificada  

Subsistema Membranas desgaseificadoras 

Referência – 

Informação 

Avaliação da 

consequência 

H1 H2 H3  

Ação padrão 

 

Tarefa proposta S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

A 

 

1 N    S      Tarefa sob condição 

2 N    S      Tarefa sob condição 

3 S N N N N N S    Tarefa programada 

de substituição 

4 N    N N N S   Tarefa programada 

de localização de 

falha 
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Após a aplicação do modo de falha, verificou-se que para os modos de falha 1A1 e 1A2 a 

técnica mais apropriada é a manutenção preventiva condicionada. Para o modo de falha 1A3 

espera-se uma manutenção programada de substituição e por último, 1A4, uma tarefa 

programada de localização de falha pois a rutura pode ser em qualquer local pertencente à 

linha. 

4.3.5 Bombas Prolac S 

As bombas encontram-se no final do processo e tem como função impulsionar a água pelo 

anel. Na tabela 15 apresenta-se a resposta às cincos primeiras questões do RCM.  

Tabela 15 - Função, falha, modo de falha e respetivo efeito das bombas 

Subsistema: Bombas 

Função Falha funcional (perda da 

função) 

Modo de falha (causa da 

falha) 

Efeito da falha (o que 

acontece quando falha) 

1 Fornecer água à 

instalação com um 

caudal mínimo de 9 

𝑚3/H  

A Incapaz de fornecer 

água à instalação 

com um caudal 

mínimo de 9 𝑚3/H 

1 Motor elétrico em 

falha 

A falha do motor 

elétrico impede o 

fornecimento total de 

água á instalação. 

  2 Bomba em falha por 

desgaste (empanque 

danificado, fuga de 

água, turbina 

partida, desgaste) 

A falha da bomba por 

desgaste permite 

fornecer água com 

caudal inferior, no 

limite o caudal poderá 

ser nulo. 

 

As consequências dos modos de falhas neste equipamento são evidentes pois o técnico de 

manutenção tem perceção caso não esteja a funcionar corretamente através de ruídos, por 

exemplo.  

Na tabela 16 apresenta-se as tarefas propostas para cada modo de falha. 

Tabela 16 - Folha de decisão - Bombas 

RCM – Folha de 

decisão 

Sistema Central de produção de água purificada 

Subsistema Bombas 

Referência – 

Informação 

Avaliação da 

consequência 

H1 H2 H3  

Ação padrão 

 

Tarefa proposta S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

 

1 

 

A 

1 S N N S N   S     Tarefa programada 

de reparação 

2 S N N S S      Tarefa sob 

condição 

 

Através do diagrama de decisão, conclui-se que a manutenção programada de reparação é a 

mais indicada para o modo de falha 1A1. No entanto, para o modo de falha 1A2 é indicado 

uma manutenção sob condição. Estas técnicas satisfazem as condições “vale a pena fazer” e é 

“tecnicamente viável.  
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4.4 Iniciação do plano de contingência    

O plano de contingência da central de produção de água purificada tem como objetivo 

descrever algumas medidas a adotar pela empresa para repor os níveis de funcionamento 

vitais.  

Desta forma, é necessário um estudo prévio acerca dos equipamentos e processo para uma boa 

gestão de materiais e peças de reserva (capacidade de ter o material num determinado 

momento) e uma correta gestão de dados (grandes quantidades de dados recolhidos que não 

são necessários ou recolha de dados vitais que não são tratados). 

Neste tipo de sistema é fundamental existir stock para determinados componentes e, assim, 

evitar alguma paragem abrupta de produção desnecessariamente. Exemplos de componentes 

de reserva são: resinas para polimento, caudalímetros, transmissores de pressão, sondas de 

condutividade/temperatura, lâmpadas UV, desinfetante para o anel, manguitos antivibráticos, 

conjunto motor-bomba da osmose e ainda um autómato. 

Além disso é recomendável manter em ficheiro hardcopy (em papel) a indicação de 

parametrização do sistema pois em falha do sistema de gestão, internet e/ou energia elétrica 

não existe esse suporte. 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

Com o objetivo de validar as políticas de manutenção para determinados componentes 

presentes na central de água purificada do INL estimou-se, no âmbito da presente dissertação 

de Mestrado, o comportamento fiabilístico de partes de equipamentos através da distribuição 

Weibull e, subsequentemente calculou-se as respetivas periodicidades ótimas de substituição 

preventiva.  

Tal como foi mencionado no capítulo quatro, o sistema de bombagem de água purificada é 

distinto dos restantes processos ocorridos no INL e, por isso, merece um cuidado especial por 

parte do departamento da manutenção. Isto porque, o produto final, neste caso a água, tem de 

ser isento de qualquer tipo de partículas e com uma resistividade de 18.2 MΩ. As 

manutenções necessitam de um planeamento cuidado dado que a produção não pode parar 

mais que duas horas pois aumenta o risco de contaminação. Além disso, existem certos 

componentes que não podem permutar sob o ponto de vista corretivo dado que podem infetar 

o fluido, e por consequência, o nível de resistividade não será ótimo. Após a análise dos 

registos percebeu-se que as falhas eram reduzidas ou até mesmo inexistentes. Uma razão 

plausível para este acontecimento remete aos recorrentes cuidados por parte do departamento 

de manutenção, uma vez que, uma falha de reduzida dimensão pode despoletar erros 

irreversíveis nos processos ocorridos na sala limpa o que origina custos avultados. Para um 

adequado ajuste dos dados à distribuição estatística utilizada, simulou-se o valor de uma falha 

na estimação de parâmetros de acordo com o comportamento dos equipamentos observado no 

software interno da empresa. Após o uso da ferramenta Excel, conclui-se que as manutenções 

dos componentes presentes na osmose inversa, lâmpadas UV 1601 e 1602 estão a ser 

realizadas corretamente. Relativamente à lâmpada UV 1501, na situação atual está delineado 

uma substituição periódica de um ano, no entanto percebe-se que não é necessário pois este 

equipamento está em subutilização e a troca não arrisca a contaminação da água. Por isso, é 

recomendável que seja substituída num período de dois anos diminuindo o custo preventivo 

em 558um. Quanto às bombas Prolac S, sabe-se que os resultados obtidos pelos cálculos 

efetuados não transpõe uma realidade aceitável por isso adverte-se para que os técnicos 

procedam com os planos habituais, visto que estes ativos estão a funcionar em redundância, 

ou seja, o risco não é tão elevado. Por fim, as resinas de polimento, segundo os cálculos 

efetuados, saturam no mês de Outubro, por isso aconselha-se a sua substituição no mês de 

Setembro evitando qualquer erro. 

A segunda parte do projeto desenvolve-se sobre a técnica RCM que desenvolve fortes 

competências no que toca ao conhecimento do equipamento a nível funcional, possíveis falhas 

e o seu efeito sobre o sistema. Na secção 4.3, esta análise é desenvolvida para equipamentos 

como a osmose inversa, resinas de polimento, bombas, membranas desgaseificadoras e 

lâmpadas UV. Na segunda fase deste processo são definidas os tipos de manutenção 

consoante os modos de falha de cada equipamento. Assim, de acordo com o diagrama de 

decisão conclui-se que as manutenções mais apropriadas para a central de produção de água 

purificada de acordo com os modos de falha são: manutenção condicionada, programada de 

reparação e programada de substituição. Com estes procedimentos, é possível manter os 
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equipamentos a desempenhar a sua função durante o maior período de tempo possível 

otimizando o custo/benefício da manutenção. 

Relativamente à iniciação do plano de contingência definiu-se algumas medidas, como a 

necessidade de manter determinados componentes em reserva evitando a paragem da linha e, 

consequentemente, alguns custos desnecessários.  

Ao longo deste projeto, foi expectável a necessidade de algumas ações de melhoria 

relativamente ao sistema de bombagem de água purificada, pelo que se propõe o seguinte: 

 Subsistir dois depósitos distintos visto que a água purificada mistura-se com a água 

desionizada (algo difícil tendo em conta o layout existente); 

 O retorno da água da sala limpa, humidificadores fandeck, humidificadores cobertura, 
PI Labs, deveria ser intercetado no coletor existente para que durante o processo de 

sanitização o retorno desta água fosse mais rapidamente enviada para as águas 

residuais (esgoto) em vez de estar ligado diretamente ao tanque; 

 A central deveria ter grelhas de escoamento em toda a volta pois caso exista uma fuga 
de água, esta não tem por onde vazar; 

 

 Criar condições para efetuar a lavagem à osmose inversa - depósito e bomba; 

 Mudança de mentalidades – formações periódicas com base em conceitos inovadores. 

Conclui-se assim que, apesar das dificuldades iniciais face à inexistência de falhas, os 

objetivos foram realizados com sucesso e os conhecimentos obtidos resultam em grandes 

benefícios para a empresa, na medida em que asseguram a eficácia e o controlo adequado dos 

ativos físicos.   

Por fim, em perspetiva de trabalho futuro recomenda-se a adaptação do modelo de fiabilidade 

de acordo com a ocorrência de possíveis falhas com a nova estipulação de parâmetros Weibull 

e consequente periodicidade ótima. O método RCM deve, também, ser desenvolvido na sua 

totalidade com o apoio de todos os elementos do departamento de manutenção. O plano de 

contingência é um documento importante para qualquer processo na empresa por isso deve ser 

completado conforme as necessidades solicitadas. Apesar de ser um processo muito diferente 

comparativamente a um sistema industrial, é importante estar atento às novas tecnologias 

presentes na manutenção 4.0 e empregar caso faça sentido neste sistema. É um tema recente 

mas que promete revolucionar as organizações no que se refere ao aperfeiçoamento da 

qualidade de produção e diminuição dos tempos de fabrico. Na situação atual da empresa já é 

possível observar a manutenção 4.0 através do software SCADA. Este tem como 

funcionalidade enviar um sinal para o smartphone dos elementos do departamento de 

manutenção caso detete alguma anomalia. Assim, tecnologias recorrentes a Big Data são 

essenciais neste tipo de sistema em que máquinas, sensores e pessoas estão constantemente a 

proceder ao envio de dados. Armazenar, analisar e correlacionar estes dados pode ajudar a 

delinear um plano de manutenção cada vez mais rigoroso.  
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Anexo A: Diagrama de decisão  
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Anexo B: Folha de cálculo para estimar os parâmetros Weibull da Osmose inversa 
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Anexo C: Folha de cálculo para estimar os parâmetros Weibull das bombas  
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Anexo D: Folha de cálculo para periodicidade ótima de substituição preventiva das bombas  
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Anexo E: Folha de cálculo para periodicidade ótima de substituição preventiva das resinas de polimento  
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Anexo F: Folha de cálculo para estimar os parâmetros Weibull da UV 1501  
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Anexo G: Folha de cálculo para estimar os parâmetros Weibull da UV 1601  
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Anexo H: Folha de cálculo para periodicidade ótima de substituição preventiva da UV 1601 
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Anexo I: Folha de cálculo para estimar os parâmetros Weibull da UV 1602 
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Anexo J: Folha de cálculo para periodicidade ótima de substituição preventiva da UV 1602 

 

 

 


