A manutenção é uma das funções mais import antes de uma empresa. At ravés dela é
possív el manter ou rest abelecer um sistema produt iv o, num est ado ou em condições próprias
de seg urança e de funcionament o, para que este realize a função que lhe é requerida com o
nív el de perf ormance desej ado e com um cust o de ciclo de vida previsív el. Quando bem
organizada e programada, é um f act or fundament al para a qualidade e seg urança dos sistemas
produt ivos, para a redução de at rasos e para a produt ividade das empresas. Para isso, é
necessário, cada v ez mais, a mudança da implement ação da Manutenção correct iv a para a
Manutenção prev ent iva. Para se conseg uir est a mudança, é necessário integrar os
pressupost os Risk-Based Inspection, ao longo de t odo o ciclo de vida dos equipament os de um
sistema produt ivo, de modo a est abelecer e def inir as t aref as de inspecção e manutenção a
implement ar.
Assim, no âmbit o da dissert ação para obtenção do grau de mest re e dos interesses da
act ividade efectuda na Ref inaria do Port o da Pet rogal, f oi desenvolvida uma met odologia de
análise de equipament os indust riais baseada nos crit érios def inidos na met odologia RBI. Est a é
compost a pelas seg uintes et apas: 1.Def inição do sistema a analisar; 2.Inf ormação do sistema;
3.Avaliação qualit at iv a do risco; 4.Ferrament as para a análise do sistema; 5.Avaliação
quant it at iva do risco; 6.Múlt ipla classif icação dos componentes baseado na opt imização;
7.Desenvolv iment o do programa de inspecção; 8.A nálise de sensibilidade. Est a met odologia
permite, at ravés da ut ilização de ferrament as como a análise HAZOP, FME(C)A e análise de
Paret o, ent re out ras, ident if icar os subsistemas e respect iv os componentes crít icos dos
sistemas analisados, para proceder à selecção das t aref as de inspecção e manutenção e
respect iv as f requências adequadas a implement ar.
A met odologia desenvolvida f oi ent ão aplicada aos equipament os dinâmicos existentes
na Unidade 1200 “Unifining” da Fábrica de Combustív eis na Ref inaria do Port o da Pet rogal.
Devido aos dados insuf icientes v erif icados para realizar este estudo, ut ilizaram- se valores para
as t axas de f alha ret irados de uma base de dados disponív el, de f orma a poder f ornecer um
pont o de part ida numa primeira abordag em. Numa seg unda et apa, espera- se reajust ar os
valores com os novos dados obt idos na Ref inaria.
Da aplicação da met odologia, conclui- se que est a permite seleccionar, de uma f orma
object iv a, complet a e organizada, os subsistemas e os respect iv os componentes crít icos,
classif icados como de risco “int oleráv el” . Permit e def inir as t aref as de inspecção e manutenção
adequadas e a respect iv a f requência com que se dev em realizar. E por f im, permite t ambém
dar uma est imat iva do tempo onde é f inanceiramente mais rentáv el a aquisição de um novo
equipament o.

Foi ainda possív el concluir que os históricos de avarias da empresa são incomplet os e
pouco precisos, principalmente no que diz respeit o aos seg uintes campos: modos de f alha,
reparações de componentes, tempos de parag em e tempos de reparações; sendo necessário a
consciencialização da empresa que, para realizar uma manutenção adequada e “rentáv el”,
carece de históricos object iv os, organizados e complet os.
Para a aplicação dest a met odologia aos equipament os da Unidade 1200, recorreu- se a
uma base de dados para ret irar as t axas de f alha dos modos de f alha. Os valores obt idos são
um pouco diferentes dos encont rados nos equipament os analisados da Ref inaria, o que de
alg uma f orma se esperava, pois a base de dados é referente a equipament os de inst alações
pet rolíferas offshore. Por est as razões, a base de dados serv e apenas em caso de inexistência
de inf ormação como pont o de part ida para uma análise deste t ipo, sendo depois complet ada e
reajust ada com os valores obt idos da Ref inaria, como f oi sug erido no t rabalho anteriormente
desenvolvido. Port ant o, é necessário ter em cont a que est a análise é uma análise subject iv a, o
que poderá levar a discrepâncias em relação à realidade existente na Ref inaria e no seu
ambiente operat iv o.
Considerando os valores ut ilizados nest a análise o mais pert o possív eis da realidade da
Ref inaria, se a análise desenvolv ida f osse implement ada “hoje”, represent aria um aument o
nos lucros da Ref inaria de0, 2% (37.000€).

Maintenance it is one of the most import ant funct ions in a company. T hroug h it is
possible t o keep or re- est ablish a product iv e system in one st ate or in proper condit ions of
saf ety and operat ion, so it can perf orm is required funct ion with the desired lev el of
perf ormance and wit h predict able lif e cycle cost . W hen w ell organized and scheduled,
maintenance it is one basic f act or f or the quality and saf ety of the product iv e system, as w ell
as f or the reduct ion of delays and company’s product ivity. For this, w e must, increasing ly,
chang e the implement at ion of the Correct iv e Maintenance f or the Prev ent iv e Maintenance. To
accomplish this chang e, it is necessary t o include Risk-Based Inspect ion analysis in the ent ire
product iv e system lif e cycle, and in the def init ion and implement at ion of the inspect ion and
maintenance t ask.
T heref ore, in the scope of the dissert at ion f or obt aining the Master´s degree and the
interest s of the act ivity perf ormed by the Port o Ref inery of the Pet rogal, an analysis
methodology f or indust rial equipment s was dev eloped based on the criteria of the RBI
methodology. T his methodology has eig ht st ag es: 1.System def init ion; 2.Inf ormat ion assembly;
3.Qualit at iv e risk assessment; 4.System analy sis t ools; 5.Failure dat a analysis; 6.Mult iple
component ranking based upon opt imizat ion; 7.Inspect ion program dev elopment; 8.S ensit iv ity
analysis. T his methodology allows us, using t ools like HAZOP analysis, FME(C)A and Paret o
analysis, among others, t o ident ify the crit ical subsystems and the crit ical component s of the
analyzed system and t o proceed t o the select ion of the inspect ion and maintenance t ask t o
use, asw ell as the f requency that they should hav e.
T he dev eloped methodology has been applied on the dynamic equipment available in
Unit 1200 “Unif ining” of Fuel Plant, in Port o Ref inery of the Pet rogal. Because of the
insuff icient dat a available t o perf orm this st udy, f ailure rates values collected f rom dat abases
w ere used, providing a st art ing point f or a f irst approach. T hen, it is expected t o readjust the
Ref inery dat awith the new values.
From the applicat ion of this methodology result s that implement at ion allows an
obj ect iv e, complete and organized select ion of the crit ical subsystems and component s of one
system. It allows the adequate inspect ion and maintenance t asks and f requency t o be carried
out . It also giv es an est imat iv e on w hen t o buy new equipment .
It was also possible t o conclude that the company f ailure records are incomplete and
ambig uous, especially in the f ollowing f ields: f ailure modes; component s repair, st op t ime,
repair t ime. S o it is ext remely necessary that the company t ake conscience that in order t o
make the adequate and prof it able maintenance it is necessary t o hav e precise, organized and
complete f ailure records.

For the applicat ion of this methodology to the equipment of Unit 1200 “Unifining” w e
used a database to collected the f ailure rates of f ailure modes. The values w ere diff erent f rom
the ones using the f ailure rates values calculated f rom the Refinery f ailures records. This w as in
some w ay, predictable, because the database is relat iv e to equipment f or off shore
installat ions. For these reasons, the database should only be used as a start ing point f or an
analysis of this type, and then be completed and readjusted wit h the values obtained f rom the
Refinery, as it w as suggested earlier. S o it is necessary to understand that this analysis will
alw ays be subj ect iv e in relat ion to the real sit uat ion of the Refinery and its operat ing
env ironment.
Considering the data used in this analy sis as close as possible to the reality of the
Refinery if the analysis developed w as implemented “today” it w ould represent an increase in
the profit s of the Refinery of 0,2% (37.000€).

