
Resumo 
 
A manutenção é uma das funções mais importantes de uma empresa. Através 
dela é possível manter ou restabelecer um sistema produtivo num estado ou em 
condições próprias de segurança e de funcionamento para que este realize a 
função que lhe é requerida com o nível de performance desejado e com um custo 
de ciclo de vida previsível. Quando bem organizada e programada, é um factor 
fundamental para a qualidade e segurança dos sistemas produtivos, para a 
redução de atrasos e para a produtividade das empresas. Para isso é necessário 
integrar os pressupostos RAMS ao longo de todo o ciclo de vida de um sistema 
produtivo, e no estabelecimento e definição das tarefas de manutenção a 
implementar. Assim, no âmbito da actividade efectuada pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto no Projecto SITEM – Sistema Integrado de 
Engenharia e Gestão da Manutenção de Instalações e Equipamentos Industriais, 
foi desenvolvida uma metodologia de análise de equipamentos industriais, 
baseada nos critérios definidos no RAMS. Esta é composta pelas seguintes treze 
etapas: 1. Definição do sistema a analisar; 2. Descrição funcional do sistema; 3. 
Divisão do sistema; 4. Realização do diagrama funcional do sistema; 5. 
Identificação da (s) avaria (s) do sistema e subsistemas; 6. Realização de uma 
análise HAZOP e selecção dos subsistemas para aplicação de um estudo 
FMECA; 7. Definição dos critérios de severidade, ocorrência e detectabilidade 
para o sistema; 8. Realização da análise FMECA; 9. Realização da árvore de 
falhas; 10. Realização da matriz criticidade; 11. Realização da árvore de eventos 
(se necessário); 12. Realização da análise de Pareto e 13. Aplicação da 
metodologia RCM e planeamento da manutenção. Esta metodologia permite, 
através da utilização de ferramentas como a análise HAZOP, FMECA e análise 
Pareto, entre outras, e recorrendo a metodologias como o RCM, identificar os 
subsistemas e respectivos componentes críticos dos sistemas analisados e 
proceder à selecção das tarefas manutenção e respectivas frequências 
adequadas a implementar. 
A metodologia desenvolvida foi então aplicada aos precipitadores electrostáticos 
de duas empresas de produção de pasta de papel. Numa primeira abordagem, 
utilizando valores para as taxas de avarias calculados com base nos históricos das 
empresas, de forma a poder comparar os componentes dos sistemas das duas 
empresas. Numa abordagem seguinte, utilizando valores para as taxas de avarias 
retirados de bases de dados, de forma a poder comparar para cada empresa os 
resultados utilizando os dados para as taxas de avarias calculadas com base no 
seu histórico com os dados retirados de bases de dados e assim aferir a 
aplicabilidade das bases de dados a este tipo de sistemas. 
Da aplicação da metodologia conclui-se que esta permite seleccionar de uma 
forma objectiva, completa e organizada os subsistemas e respectivos 
componentes críticos, classificados com a classe de risco “intolerável”, e para eles 
definir as tarefas de manutenção adequadas e a respectiva frequência com que se 
devem realizar. Permite ainda, que na aquisição de novos equipamentos, esses 
subsistemas e respectivos componentes críticos possam ser melhorados ou 
modificados na fase de projecto, diminuindo assim os custos de ciclo de vida do 



equipamento, tornando-o mais fiável e disponível ao longo de todo o seu ciclo de 
vida. 
Foi ainda possível concluir que os históricos de avarias das empresas são 
incompletos e pouco precisos, principalmente no que à definição de modos de 
falha diz respeito, sendo necessário que as empresas se consciencializem que 
para realizar uma manutenção adequada e “rentável” é necessário ter históricos 
objectivos, organizados e completos. 
No caso dos valores para as taxas de avarias retirados de bases de dados 
verificou-se que mesmo efectuando uma selecção criteriosa e que retratasse o 
mais fielmente possível o caso em estudo, os resultados obtidos são muito 
diferentes dos obtidos com os valores calculados com base no histórico, o que se 
previa, visto tratar-se de bases de dados não específicas para este tipo de 
aplicação. Assim, estas só deverão ser utilizadas quando não se tiver qualquer 
informação relativa aos componentes e uma análise deste tipo seja necessária, 
tendo em atenção que será sempre uma análise subjectiva, pois depende de 
quem está a seleccionar os componentes das bases de dados, e que poderá levar 
a discrepâncias em relação à realidade existente em cada empresa ou ambiente 
operativo. 
 
 
Summary 
 
Maintenance it’s one of the most important functions in one company, through it is 
possible to keep or re-establish a productive system in one state or in proper 
conditions of safety and operation, so it can perform it’s required function with the 
desired level of performance and with predictable life cycle costs. When well 
organized and scheduled, maintenance it’s one basic factor for the quality and 
safety of the productive systems, as well as for the reduction of delays and for the 
companies productivity. In order to accomplish that it is necessary to include the 
RAMS elements in the entire productive system life cycle, and in the definition and 
implementation of the maintenance tasks. So, in the scope of the activity 
performed by Faculty of Engineering of the University of Porto in the “Projecto 
SITEM – Sistema Integrado de Engenharia e Gestão da Manutenção de 
Instalações e Equipamentos Industriais”, was developed an analysis methodology 
for industrial equipments based in the RAMS elements. This methodology has 
thirteen stages: 1. System’s definition; 2. Functional description of the system; 3. 
Division of the system; 4. Construction of the functional diagram of the system; 5. 
System’s and subsystems failure identification; 6. HAZOP analysis and selection of 
the subsystems for the FMECA study; 7. Definition of the severity, occurrence and 
detectability criteria; 8. Perform the FMECA analysis; 9. Perform the failure tree; 
10. Perform the criticality matrix; 11. Perform the event tree (if necessary); 12. 
Pareto analysis and 13. Application of the RCM methodology and maintenance 
planning. 
This methodology allows, using tools like HAZOP analysis, FMECA and Pareto 
analysis, among others, and appealing to methodologies like RCM, to identify the 
critical subsystems and the critical components of the analysed system and to 



proceed to the selection of the maintenance tasks to use, as well as the frequency 
that they should have. 
The develop methodology was applied on the electrostatic precipitators of two 
paper mills companies. For the first application were used failure rates values 
calculated from the companies’ failure records, in order to compare the 
components of the electrostatic precipitators of the two companies. In the second 
application, were used failure rates values collected from databases, in order to 
compare for each company the results using the failure rates calculated from the 
companies’ failure records with the results using the failure rates collected from 
databases, allowing, this way, to survey the applicability of the databases to this 
kind of systems. 
From the application of this methodology results that it’s implementation allows an 
objective, complete and organized selection of the critical subsystems and 
components of one system, and to them define the adequate maintenance tasks 
and frequency that they must be carried out. Also allows, the improvement or 
modification of those critical subsystems and components in project phase of one 
system, decreasing this way the life cycle costs of the system, becoming it more 
reliable and available throughout all its life cycle. It was also possible to conclude 
that the companies’ failure records are incomplete and ambiguous, specially in the 
failure modes definition, so it is extremely necessary that the companies take 
conscience that in order to make the adequate and profitable maintenance it is 
necessary to have precise, organized and complete failure records. 
For the case of the failure rates collected from databases it was verified that even 
making a rigorous selection and close as possible to the case study, the results 
were very different from the ones using the failure rates values calculated from the 
companies’ failure records. This was in some way, predictable, because the 
databases didn’t deal specifically with this kind of application. So, for this 
application the failure rates collected from databases should only be used when 
there isn’t any kind of information for the components and when this kind of 
analysis is necessary, being aware that the analysis will always be subjective and 
that can lead to significant differences, because it depends on the person that 
makes the components selection from the databases. 
 


