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Resumo  

 

O trabalho apresentado nesta dissertação de mestrado foi baseado na pesquisa científica de 

bibliografia e dissertações existentes na biblioteca da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, bem como outros artigos e estudos cientifícos publicados e 

desenvolvidos na área da manutenção de equipamentos. 

Neste projeto, fez-se a aplicação do RCM “Reliability Centred Maintenance” Manutenção 

Centrada na Fiabilidade para a previsão de fiabilidade de permutadores de calor de Unidades 

de Tratamento de Ar (UTA). 

A sequência de exposição deste trabalho foi elaborada da seguinte maneira: 

 

 Enquadramento do caso de estudo (capítulo 1); 

 Apresentação do conceito de Manutenção (capítulos 2, 3, 4); 

 Caso de estudo (capítulo 5); 

 Conclusões (capítulo 6); 

 

A análise efetuada permitiu fazer o levantamento dos potenciais modos de avaria a que um 

permutador de calor instalado numa UTA se encontra sujeito durante o seu funcionamento 

bem como caracterizá-los e classificá-los quanto à sua criticidade e detetabilidade, servindo 

assim para a implementação das ações de manutenção mais adequadas para preservar o seu 

desempenho. 
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Abstract 

This thesis has been supported by scientific research in articles and dissertations of others at 

the library of Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, as well as other articles 

published and developed within the reliability and maintenance of HVAC equipment. 

In this project we apply the RCM “Reliability Centred Maintenance” method for a reliability 

prevision of heat exchangers integrated in air handling units. 

The sequence of this project is presented has follows: 

 

 Presentation of the study case (Chapter 1); 

 Presentation of Maintenance concept (Chapter 2, 3, 4); 

 Study case (Chapter 5); 

 Conclusions (Chapter 6). 

 

The study case allows us to quantify the number of potentials failures modes of a heat 

exchanger integrated in an hair handling unit during his working, failure’s characteristics and 

his classification according his criticality and detetability. 

Based on these elements we can determine the best maintenance actions to preserve the 

performance of the equipment. 
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1 ENQUADRAMENTO DO PROBLEMA – Introdução e Objetivos 

 

1.1 Introdução  

O contexto atual da economia mundial coloca-nos numa época de grandes mudanças. A 

massificação da produção e a globalização dos mercados deu lugar a um novo modelo de 

desenvolvimento económico. A satisfação das aspirações dos consumidores bem como a 

necessidade de fidelizá-los tornou-se o fator fundamental para o sucesso do negócio, as 

empresas têm de garantir a qualidade e inovação dos produtos mas também devem ser 

conhecedoras de todos os fatores de adesão aos produtos e/ou serviços que prestam. 

Neste atual cenário de globalização dos mercados, a luta pelo sucesso do negócio leva à 

exploração máxima de todos os recursos disponíveis, sejam humanos, estruturais, 

tecnológicos ou energéticos. A conjugação destes fatores juntamente com os elevados índices 

de qualidade que são exigidos, leva a colocar especial atenção na fiabilidade dos 

equipamentos produtivos, as avarias acarretam sempre paragens que influenciam 

negativamente a capacidade produtiva e a qualidade da mesma. As empresas têm tudo a 

ganhar se produzirem cada vez mais e com qualidade, a meta é sempre trabalharem para 

atingir zero defeitos, ou seja, devem garantir o produto perante o consumidor. 

 

1.2 Objetivos 

Neste contexto, estabelecemos como objetivo para este trabalho o estudo da fiabilidade de 

permutadores de calor montados em unidade de tratamento de ar novo, em funcionamento no 

Pavilhão Desportivo da Póvoa de Varzim. 

O trabalho objetiva o estudo e a avaliação deste equipamento através da abordagem FMECA 

e RCM, com o qual iremos fazer o levantamento de todos os potenciais modos de avaria e 

classificá-los de acordo com o seu grau de severidade. Procuraremos dar resposta às seguintes 

questões: 

 

 Quais são as avarias mais críticas do equipamento em estudo? 

 Quais as avarias mais críticas e que são mais difíceis de detetar e como minorar os 

seus efeitos? 

 Quais as ações de manutenção mais corretas para serem aplicadas? 
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1.3 Organização da dissertação 

A estrutura deste trabalho é composta por 8 capítulos, referências bibliográficas e anexos. 

O Capítulo 1 apresenta o enquadramento do problema a ser analisado, introdução e objetivos 

que se pretende atingir. 

O Capítulo 2 apresenta o conceito de Manutenção, o estado da arte. 

O Capítulo 3 faz uma análise sobre o comportamento dos materiais. 

O Capítulo 4 analisa a relação entre Fiabilidade, Manutibilidade e Disponibilidade. 

O Capítulo 5 apresenta o Caso de Estudo. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho elaborado. 
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2 MANUTENÇÃO – ESTADO DA ARTE 

 

2.1 Nota introdutória 

Todos os equipamentos vêm as suas condições normais de operacionalidade degradadas com 

o tempo, quer devido ao seu funcionamento como a causas imprevistas, é missão da 

manutenção repor estas condições nos níveis corretos. 

A manutenção apresenta-se hoje como um dos fatores principais que influenciam a 

produtividade e competitividade das empresas. De simples departamento autónomo integrado 

numa empresa e em que tinha um papel meramente reativo, conceito que prevaleceu até final 

da década de 40, a partir do começo dos anos 50 inicia-se o verdadeiro desenvolvimento da 

manutenção decorrente da massificação da produção e nas quais as paragens por avarias 

acarretavam custos elevados, a importância da manutenção no interior da empresa foi 

aumentando e as relações com os restantes departamentos foram-se estreitando. Passou a ter 

um papel mais proactivo, a sua ação já não se limita à fase de operação do equipamento, mas 

começa a participar ao longo do seu ciclo de vida, na fase de projeto e especificação, 

aquisição (como missão de aconselhamento), instalação, arranque e no abate ou descativação. 

No plano económico o seu papel é o de otimizar o equipamento de maneira a reduzir ao 

mínimo a relação [1]: 

 

                                                   

                           
                

 

De acordo com a norma portuguesa NP EN 13306:2007 – Terminologia da Manutenção [3], 

define Manutenção como sendo 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 ele pode desempenhar a função requerida”. 

Poderemos pois dizer que uma boa Manutenção é assegurar todas estas operações por um 

custo global mínimo. 
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2.2 Evolução histórica da manutenção 

A conservação de instrumentos e ferramentas sempre foi uma preocupação do HOMEM. 

desde os primórdios da civilização, mas foi somente aquando da revolução industrial, em 

meados do século XVIII e com o aparecimento das primeiras máquinas têxteis a vapor que a 

função manutenção emergiu efetivamente. 

Naquela época o projetista da máquina, treinava as pessoas a operarem e repararem a mesma 

em caso de necessidade, e só intervinha ele próprio apenas em casos mais complexos, o 

operador era então o encarregado pelo funcionamento e conservação da máquina.  

Somente no século XIX, com a massificação da produção e a utilização da energia elétrica 

para o funcionamento de toda a maquinaria produtiva é que se vai verificar uma separação 

efetiva entre equipas encarregadas pelo funcionamento das máquinas e as encarregadas da sua 

manutenção. 

Até aos anos 30 as máquinas eram robustas, sobredimensionadas e de grande duração, o plano 

de manutenção era simples e a máquina era reconstruída após avaria por técnicos 

qualificados. 

De acordo com Monchy [2] o termo “manutenção” tem origem no vocábulo militar e 

significava manter as unidades de combate e o efetivo de material num nível constante, o seu 

aparecimento ocorreu no início dos anos 50 nos Estados Unidos da América e desde então foi-

se progressivamente sobrepondo à palavra “conservação”. No nosso caso as unidades em 

causa são de produção e o combate é acima de tudo económico. 

Desde a Revolução Industrial e até à atualidade, podemos dizer que a manutenção passou por 

três grandes períodos: 

 

Primeiro período 

Até à 2ª guerra mundial, a indústria era pouco mecanizada, os equipamentos eram simples e 

fiáveis e devido à reduzida pressão por parte do mercado a produtividade não era fator 

prioritário. Era dado pouco ênfase ao tempo e custos, a atenção principal estava voltada para a 

manutenção corretiva. 

 

Segundo período 

A partir da 2ª guerra e até aos anos 60, houve uma pressão por produção, e com pouca 

disponibilidade de mão-de-obra para a indústria, houve uma crescente dependência na 

mecanização e posteriormente na automação. 

A forte mecanização e a complexidade crescente das unidades industriais, exigiu uma maior 

fiabilidade e disponibilidade das máquinas para a produção, no sentido de evitarem falhas 

destas. Surgiu então a manutenção preventiva, com intervenções programadas e em intervalos 

pré-definidos. Com isto os custos de manutenção também aumentaram pois tornou-se 

necessário um maior investimento em peças de reposição, obrigando as empresas a um rigor  
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crescente nas suas programações, criaram-se então os sistemas de planeamento e controle de 

manutenção. 

Nesta fase a produção em massa atinge a maturidade, começa-se a dar mais importância aos 

fatores custo e tempo de produção e a indústria começa a tomar consciência que os tempos de 

paragem de equipamentos têm influência negativa no seu desempenho. 

 

Terceiro período 

A partir da década de 70, as paragens de produção começaram a ter consequências 

indesejáveis, afetando a produção e tendo repercussão nos seus custos finais. 

Começou-se a aplicar as intervenções preventivas sistemáticas com paragens programadas 

para revisões, o que nem sempre se adaptava ao processo industrial e tinham sempre custos 

elevados. 

Surgiu então a Manutenção sob Condição ou também chamada Manutenção Preditiva, em que 

se controlava o estado de funcionamento do equipamento e se avaliava deste modo uma 

possível intervenção técnica neste. 

Iniciou-se simultaneamente uma interação cada vez maior entre as fases de projeto, fabrico, 

instalação e manutenção com a disponibilidade exigida pelo processo industrial. Pretendia-se 

desta maneira que o equipamento fosse bem projetado e dimensionado, com o objetivo de ser 

de fácil instalação e manutenção adequadas ao processo produtivo, produzir muito e parar o 

mínimo de vezes possível. 

Atualmente, com a globalização dos mercados, a concorrência tornou-se maior e obrigou às 

empresas uma melhoria substancial nos seus padrões de qualidade e desempenho, virando-se 

para satisfação total das expectativas do cliente, o conceito de qualidade total ou TQC (Total 

Quality Control) tornou-se condição fundamental para a competitividade e sobrevivência das 

mesmas. 

Isto obrigou a um processo de melhoria contínua que busca não só um aperfeiçoamento dos 

métodos de trabalho mas, de uma forma mais abrangente, a qualidade dos bens e serviços. 

A figura 1 demonstra como tem sido a evolução das expectativas da manutenção ao longo dos 

tempos: 

 

 

 
Figura 1 – Evolução histórica das 

expetativas da manutenção [11] 

 

 

 

 



Análise de Fiabilidade de Permutadores de Calor de Unidades de Tratamento de Ar 

 

6 

 

 

A história da manutenção acompanha por isso a evolução tecnológica, económica e social do 

mundo, para melhor entender o seu desenvolvimento pode-se dividir a mesma em várias 

fases: 

 

1ª Fase: pré-manutenção – séc. XVIII 

 Não existiam equipas de manutenção 

 O próprio operador ou dono da máquina era responsável pela sua reparação 

 A paragem da máquina não causava grandes problemas 

 

2ª Fase: Primeiras equipas de manutenção – séc. XIX 

 Surgem grandes invenções – eletricidade, máquinas e motores a vapor 

 Aparecem as primeiras equipas de manutenção 

 Ter à mão os recursos apropriados: MANU + TENERE = MANUTENÇÃO 

 

3ª Fase: Corretiva – 1900 a 1920 

 Deflagra a Primeira Guerra Mundial 

 Surgem as primeiras indústrias 

 A paragem da máquina atrasa a produção 

 Formam-se equipas de manutenção corretiva 

 

4ª Fase: Preventiva – 1920 a 1950 

 Início da Segunda Guerra Mundial 

 Início da aviação comercial 

 Aparece a eletrónica (transístor) e o primeiro computador, instrumentos que 

são incorporados nas máquinas e vão auxiliar na operação, programação e 

manutenção 

 É necessário prevenir, surge a manutenção preventiva 

 

5ª Fase: Racionalização – de 1950 a 1970 

 Crise do petróleo 

 Os custos aumentam demasiadamente 

 Aparece a engenharia da manutenção 

 Não basta só consertar e prevenir, é necessário ser realizado com economia 
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6ª Fase: Produtiva Total – de 1970 a 1980 

 Crescimento das empresas e aumento da concorrência 

 Envolvimento da operação no conceito Falha Zero 

 Produção = operação + manutenção 

 O operador e o utilizador da máquina tornam-se peças cada vez mais 

importantes 

 Logística e a Terotecnologia 

 Surge a Manutenção Produtiva Total (TPM) 

 Manutenção Preventiva, 1951 

 Manutenção do Sistema Produtivo, 1954 

 Manutenção Corretiva com introdução de melhorias, 1957 

 Prevenção da Manutenção, 1960 

 Engenharia da Fiabilidade, 1962 

 Engenharia Económica 

 

7ª Fase: Manutenção baseada na fiabilidade (RCM) – de 1980 até aos dias de hoje 

 Crescente automação, sistemas mais complexos e mais dispendiosos de manter 

(maior dependência) 

 Questão jurídica e legal 

 Crescente preocupação com o meio ambiente (ex.: ISO 14000) 

 Maior consciencialização com as condições de trabalho (ex.: ISO 18000) 

 Maior pressão por parte de grupos sociais, sindicatos, ecologistas, etc. 

 Adoção dos sistemas just in time e time-based competition 

 Otimização de meios, necessidade de aumentar o ciclo de vida dos 

equipamentos e do retorno do investimento 

 Crescente importância da Qualidade na produção e nos serviços (ex. ISO 9000) 

 

2.3 Modelos de manutenção 

A manutenção torna-se eficaz quando todos os meios disponíveis (humanos e materiais) são 

adequados aos tipos de equipamentos e de exploração existentes.  

Deste modo, deverá haver todo um conjunto de funções que garanta a execução eficiente de 

todas estas ações de gestão necessárias para as intervenções da manutenção, estas incluem a 

preparação do trabalho, a programação e o planeamento das intervenções, o controlo de obra e 

custos, o historial das intervenções e o acompanhamento das condições de funcionamento dos  

equipamentos e ainda as interações com outras funções da empresa tais como o 

aprovisionamento, contabilidade, etc.. 

Por isso, o sistema de manutenção deverá ser suficientemente flexível para lidar com todas as 

alterações que vão surgindo no dia-a-dia, tais como modificações ao planeamento ou a 

ocorrência de intervenções não previstas, sem prejudicar a normal atividade dos executantes.  
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Torna-se assim fundamental que todo o sistema de manutenção se baseie num modelo 

adequado, apoiado por uma organização e suporte de informação eficientes. 

De acordo com a forma de reagir perante uma avaria, as intervenções de manutenção podem 

ser basicamente de dois tipos: 

 

 Manutenção não programada – No caso de avaria ocorrer de forma súbita e 

imprevisível. 

 Manutenção programada – No caso da avaria se processar de forma progressiva e 

que permita a ação de manutenção num momento oportuno. 

 

A norma portuguesa NP EN 13306:2007 descreve estes modelos de manutenção [3]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 – Diagrama descritivo dos modelos de manutenção 

 

 Manutenção Corretiva 

Manutenção efetuada depois da deteção de uma avaria, e destinada a repor o sistema num 

estado em que possa realizar uma função requerida. 

É uma intervenção de manutenção eminentemente reativa, utilizada após a ocorrência duma 

anomalia, e que visa remediar a situação (paliativa) ou regularizar as condições normais de 

funcionamento (curativa). 

 

 

MANUTENÇÃO 
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 Manutenção de Urgência 

Manutenção corretiva que é realizada imediatamente após a deteção de uma avaria a fim de 

evitar consequências inaceitáveis. 

 

 Manutenção Preventiva 

Manutenção efetuada a intervalos de tempo pré-determinados ou de acordo com critérios 

prescritos com a finalidade de reduzir a probabilidade de avaria ou de degradação do 

funcionamento de um sistema. 

O principal fator de sucesso para este tipo de intervenção está na determinação dos intervalos 

de tempo pois um excesso de conservadorismo na determinação destes parâmetros provoca 

paragens e trocas de peças desnecessárias. 

Como está baseada em intervalos de tempo, é conhecida como Time Based Maintenance – 

TBM (Manutenção Baseada no Tempo). 

 

 Manutenção Sistemática 

Manutenção preventiva efetuada a intervalos de tempo pré-estabelecidos ou segundo um 

número de unidades de utilização, mas sem controlo do estado do sistema. 

Normalmente numa primeira fase, os intervalos são obtidos a partir de dados do construtor do 

equipamento e numa segunda fase, a partir dos resultados operacionais das visitas preventivas 

realizadas ou de ensaios realizados. É utilizada em verificações periódicas obrigatórias tais 

como, operações de lubrificação, substituição de rolamentos e filtros, etc.. 

 

 Manutenção Condicionada 

Manutenção preventiva baseada na vigilância do funcionamento do sistema e/ou dos 

parâmetros significativos desse funcionamento, integrando as ações daí decorrentes. 

É um tipo de intervenção preditiva em que as tarefas de manutenção não estão previamente 

planeadas, realiza-se fazendo o acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

funcionamento do equipamento e intervindo quando os mesmos se desviam dos valores 

normais de funcionamento. Tenta-se desta maneira detetar a avaria ou prevendo o 

aparecimento da mesma ou ainda, por decisão superior, de funcionamento até ao 

aparecimento da falha. 

Consegue-se assim que o sistema esteja em funcionamento o maior tempo possível e sem 

paragem pois as medições dos parâmetros são realizadas em funcionamento, evitando assim 

intervenções desnecessárias, por outro lado, torna-se necessário pessoal qualificado para a 

recolha, análise e diagnóstico dos parâmetros de funcionamento da máquina e fazer o 

armazenamento destes dados para se poder conhecer o histórico comportamental da mesma. 
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 Manutenção Preditiva 

Manutenção condicionada efetuada de acordo com as previsões extrapoladas da análise e da 

avaliação de parâmetros significativos da degradação do sistema. É uma atuação decorrente 

de uma análise global baseada em várias observações. 

 

2.4 Níveis de manutenção 

Estes níveis são definidos através do grau de complexidade do trabalho a efetuar e do 

correspondente nível técnico do executante ou da equipa técnica que o vai efetuar. 

As normas AFNOR estabelecem 5 níveis de Manutenção [1]: 

 

1º Nível – Afinações simples previstas pelo construtor sem desmontagem do equipamento ou 

substituição de elementos acessíveis com toda a segurança.  

Tarefa executada pelo operador da máquina. 

2º Nível – Reparações através de substituição de elementos standards previstos para este 

efeito ou operações menores de manutenção preventiva (rondas). 

Tarefa normalmente executada por técnico habilitado ou em algumas situações pelo operador 

da máquina. 

3º Nível – Identificação e diagnóstico das avarias, reparação por substituição de componentes 

funcionais reparações mecânicas menores. 

Tarefa executada por técnico especializado no local ou por equipa de manutenção. 

4º Nível – Trabalhos importantes de manutenção curativa, corretiva ou preventiva. 

Trabalhos executados por equipa de manutenção. 

5º Nível – Trabalhos de renovação, de construção ou reparações importantes numa oficina 

central ou por subcontratação. 

Trabalho executado por equipa completa de manutenção polivalente. 

 

A definição dos níveis, nomeadamente no que respeita ao executante, poderá variar de 

empresa para empresa. Com a introdução de novas filosofias de manutenção, caso do TPM, 

cada vez mais operações de manutenção são entregues aos operadores da máquina. 

Qualquer conjunto de operações preventivas integram-se necessariamente num destes níveis, 

mesmo as manutenções corretivas que possa ter lugar durante o período de laboração da 

máquina. 
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2.5 Tempos de manutenção 

Para se ter uma boa gestão da manutenção torna-se necessário definir e controlar bem os 

momentos de paragem e funcionamento dos equipamentos. Esta noção de tempo é 

fundamental em manutenção e aparece por vezes sob a forma de unidades de utilização, 

chamados tempos indiretos, tais como quilómetros percorridos, quantidades produzidas ou 

ciclos de funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Tempos de manutenção [9] 

 

 Tempo de operacionalidade (TO) – O utilizador exige que o bem esteja em 

condições de executar uma função exigida. 

 Tempo efetivo de disponibilidade (TED) – O bem está apto a desempenhar a sua 

função. 

 Tempo de bom funcionamento (TBF) – O bem cumpre a sua missão. 

 Tempo de paragem (TP) – O bem não está apto a cumprir a sua função. 

 Tempo de paragem de fabrico (TPF) – O bem está apto mas não é solicitado (1) ou 

é impedido de executar a função devido a causas externas (2). 

 Tempo de paragem de manutenção (TPMn) – O bem está parado devido a avaria ou 

manutenção corretiva. 
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Este conjunto de valores permite-nos calcular o Índice de Disponibilidade (ID), definido 

como a capacidade de um equipamento para assegurar a função nas condições requeridas: 

 

   
      

  
                

 

2.6 A manutenção na empresa 

A organização da manutenção melhora o rendimento, aumenta a disponibilidade das 

máquinas e reduz os custos de manutenção. 

A Manutenção é uma das três funções técnicas da indústria, a par dos Estudos e Conceção e 

da Produção e Venda. O nível de importância é igual para as três e existe cada vez mais uma 

simultaneidade destas funções, com o objetivo de máxima produtividade e qualidade total.  

A manutenção fica então com a missão de gerir a posse dos equipamentos, o que vai implicar 

a sua intervenção na seleção, receção e instalação dos mesmos e a gestão do seu programa de 

manutenção para otimização do seu rendimento. 

A manutenção não tem necessariamente de ser uma estrutura vasta e complexa, terá de ser 

adequada à dimensão da empresa, ela terá de cobrir necessariamente todas as funções 

essenciais, definir responsabilidades e competências e proporcionar os meios indispensáveis 

para o desenrolar da atividade, esta crescente integração da manutenção na existência diária 

da empresa obriga-a a interagir com todos os seus sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Integração da manutenção na empresa [11] 
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2.7 A manutenção e qualidade 

A crescente integração na nossa indústria de normas comunitárias de qualidade, mas 

sobretudo, o elevado grau de exigência de um mercado cada vez mais global e exigente, 

requer que se tenha uma especial atenção para a qualidade final do produto e tudo o que o 

possa prejudicar. 

 

A Manutenção pode intervir na conservação ou melhoria da qualidade final do produto 

através: 

 

 Verificação periódica de tolerâncias e folgas de mecanismos susceptíveis de 

degradação; 

 Garantia de bom funcionamento dos mecanismos de regulação e controlo; 

 Calibração programada de todos os instrumentos de medição por comparação com 

padrões devidamente aferidos; 

 Criação de condições ambientais adequadas ao bom funcionamento e à boa 

conservação dos produtos. 

 

2.8 A manutenção e ambiente 

Com a introdução de legislação sobre emissões gasosas, efluente líquidos e resíduos sólidos, 

quer sejam consequência de degradação ou desafinação das máquinas, ou por inadequação ou 

insuficiência dos equipamentos, é normal que a manutenção tenha uma ação neste domínio, 

através da: 

 

 Construção ou ligação a estações de tratamento de águas residuais; 

 Estudo, instalação, divulgação e gestão dos processos de recolha e envio para destino 

adequado dos resíduos industriais poluentes; 

 Práticas de manutenção no sentido de reduzir o risco de fuga de contaminantes e de 

emissões poluentes. 

 

2.9 A manutenção e poupança energética 

A manutenção tem um papel decisivo nesta área, quer apoiando a adoção de medidas mais 

económicas, ou prevenindo, detetando ou corrigindo todo o tipo de situações que representem 

desperdício de energia, tais como: 

 

 Fugas em condutas de vapor, água, ar comprimido, gases e outros fluidos; 

 Iluminação excessiva, desnecessária ou inadequada; 

 Aquecimento ou climatização inadequados ou desregulados; 
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 Isolamentos deficientes ou inexistentes; 

 Consumos excessivos de combustíveis, energia ou lubrificantes por equipamentos 

desafinados, com folgas, descomandados, etc.. 

 

2.10 A manutenção e higiene, saúde e segurança 

A legislação atual é rigorosa no que respeita à proteção da saúde, higiene e segurança dos 

trabalhadores, para além do carácter social, subentende-se que uma empresa que se subtrai às 

suas obrigações nesta área está a conseguir custos de produção mais baixos em detrimento das 

regras de concorrência leal. 

Compete à manutenção implementar medidas de prevenção e correção de todas as situações 

potencialmente violadoras e criar condições adequadas de limpeza, temperatura e humidade 

nos locais de trabalho, potenciando assim uma maior produtividade do trabalho e maior 

longevidade dos equipamentos. 

 

2.11 A normalização na manutenção 

Em todo o processo de manutenção, pela variedade de assuntos que envolve, torna-se 

necessário a existência de uma linguagem uniforme e objetiva que seja utilizada por todos os 

intervenientes, desde o técnico oficinal até à gestão de topo. 

As normas servem este propósito pois através duma linguagem não muito diferente dos 

nossos hábitos, arruma alguns conceitos e possibilita a uniformização de procedimentos 

utilizados em manutenção. Têm como objetivo principal a produção de documentos idóneos 

que tenham aplicabilidade no mercado a que se destinam, e que, por isso, possam servir de 

referência credível em atividades a jusante como por exemplo na elaboração de legislação, em 

contratos ou no apoio a procedimentos de avaliação de conformidade. 

Elas baseiam-se em princípios como: 

 

 Cooperação voluntária entre as partes interessadas; 

 Busca permanente do consenso; 

 Permanente atualização, acompanhando o progresso. 

 

E isto leva a um conjunto de benefícios, tais como: 

 

 Conduz a acordos e soluções comuns para problemas de carácter repetitivo; 

 Permite melhorar a adequação de produtos, processos e serviços aos fins para que 

foram concebidos; 

 Previne os obstáculos técnicos ao comércio; 

 Facilita a cooperação tecnológica entre países. 
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No panorama nacional, atualmente o conjunto de normas que se aplicam a esta área é a 

seguinte: 
 

NP EN 13306:2007 – Terminologia da Manutenção 

Norma que especifica os termos genéricos e definições para as áreas técnicas, administrativa e 

de gestão da manutenção, não se aplica a termos usados para a manutenção de aplicações 

informáticas. É um documento sobre a maneira como se fala, entende e pode desenvolver a 

manutenção. 
 

NP EN 13269:2007 – Instruções para a preparação de contratos de manutenção 

Este documento define a estrutura tipo para elaborar um contrato de prestação de serviços, 

não sendo de carácter obrigatório, fornece uma relação de aspetos que devem ser previstos na 

elaboração de contratos de manutenção sendo por isso um bom meio de apoio e consulta. 

 

NP EN 15341:2009 – Indicadores de desempenho da manutenção  

Esta norma descreve um conjunto de indicadores para medir o desempenho da manutenção 

em diversas áreas, sejam económicas, técnicas e organizacionais. Estes indicadores servem 

para avaliação e medem a melhoria da eficiência e eficácia de forma a atingir a excelência da 

manutenção. 

 

NP EN 13460:2009 – Documentação para a manutenção 

Entende-se documento de manutenção como informação em suporte informático ou escrito, 

necessária para a execução da manutenção. A norma define o conjunto de documentação que 

deve estar presente num sistema de gestão de manutenção e especifica os requisitos de cada 

um desses documentos. 

 

NP EN 4483:2009 – Implementação de sistemas de gestão de manutenção 

Este documento é um guia que tem por finalidade definir requisitos para um sistema eficaz de 

gestão da manutenção, permitindo assim que as organizações definam uma política de 

manutenção e alcancem os objetivos de desempenho dos seus processos, Esta norma visa 

aumentar a satisfação do cliente aplicando eficazmente o sistema, baseando-se nos requisitos 

do cliente e nos que são regularmente aplicáveis. 
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2.12 Metodologias de manutenção 

 

Desde um passado recente, a manutenção tem sido talvez a ferramenta de gestão que tem 

sofrido o maior número de alterações, com o sentido de acompanhar na sua globalidade a 

evolução da sociedade. 

Estas alterações correspondem ao aparecimento do número e variedade de sistemas que 

devem ser mantidos mas também ao aumento da complexidade destes, em resposta à 

massificação da produção e ao aumento do grau de exigência do consumidor final. Isto leva 

ao aparecimento de novas técnicas e filosofias na organização e gestão da manutenção, as 

quais são de seguida apresentadas. 

 

Manutenção centrada na fiabilidade – RCM (Reliability Centred Maintenance) 

A Manutenção Centrada na Fiabilidade é um conjunto estruturado de procedimentos 

aplicados para definir a melhor estratégia de manutenção com o objetivo de se alcançar a 

máxima fiabilidade de um equipamento. Aplica as estratégias de manutenção reativa, 

preventiva, preditiva e proactiva para assegurar a máxima capacidade e disponibilidade do 

equipamento, com um custo mínimo. Este objetivo é alcançado através do conhecimento dos 

modos de avaria, seus efeitos e consequências para o bom funcionamento do equipamento. 

De acordo com John Moubray [11], RCM é um processo usado para determinar o que deve 

ser feito para que qualquer bem físico continue a realizar o que os seus operadores querem 

no contexto operacional atual. 

Quando aplicada o RCM consegue responder a 7 questões principais [10]: 

 

1. Quais as funções e performances do bem no contexto atual de funcionamento? 

2. De que maneira o bem não consegue cumprir a sua função? 

3. O que causa cada avaria funcional? 

4. O que acontece quando a avaria ocorre? 

5. Qual a importância de cada avaria? 

6. O que pode ser feito para prever ou prevenir cada avaria? 

7. O que pode ser feito se nenhuma ação proactiva poder ser tomada? 

 

Esta abordagem surgiu em 1974 quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

solicitou à United Airlines a preparação de um relatório sobre os processos usados pela 

aviação civil para elaboração de programas de manutenção para aviões, ao documento 

resultante foi dado o nome de “Reliability – Centred Maintenance”. Este relatório foi 

publicado em 1978 por Nowlan and Heap [10]. 
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Manutenção centrada na produtividade – TPM (Total Produtive Maintenance) 

Este conceito foi concebido nos Estados Unidos, mas foi verdadeiramente implementado no 

Japão em 1971, na empresa Nippon Denso (pertencente ao grupo Toyota), após ter sido 

aperfeiçoado pelo JIPM – Japan Institute of Plant Maintenance. 

A Manutenção Produtiva Total exige a envolvência de todos os elementos da estrutura 

empresarial, desde o simples operador da máquina, passando pelos elementos da manutenção, 

chefias intermédias até aos quadros superiores de gestão e desenvolve um conjunto de 

atividades em que mantêm como único compromisso o resultado, através da aplicação do  

conceito dos “zero defeitos, zero paragens, zero acidentes”. Consegue-se desta maneira 

aumentar a produtividade global da empresa, através da maximização da produção e do ciclo 

total de vida útil dos equipamentos, ao mesmo tempo que os custos de fabrico baixam e os 

stocks diminuem. 

As suas principais características são [5]: 

 

 Máxima eficiência global das máquinas, através da eliminação de falhas, defeitos, 

desperdícios e obstáculos à produção. 

 Participação e integração no processo de todos os departamentos da empresa, gestão, 

planeamento, produção e manutenção. 

 Envolvimento e integração de todos os elementos da empresa, desde gestores até aos 

operadores 

 Busca permanente de economia. 

 Ser um sistema integrado. 

 Manutenção espontânea executada pelo próprio operador.  

 Promover o TPM através da motivação das pessoas e em grupos pequenos e 

autónomos. 

 

O TPM está assente em oito pilares, que são base de toda a sua filosofia [11]: 

 

1. Melhorias individuais. 

2. Manutenção planeada. 

3. Estruturação da manutenção preventiva. 

4. Formação e treino. 

5. Manutenção autónoma. 

6. Manutenção para a qualidade. 

7. Gerenciamento. 

8. Segurança e meio ambiente. 
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Figura 5 – Oito pilares do TPM (adaptado de [11]) 

 

O sucesso do TPM depende muito da melhoria contínua [11]: 

 

O que hoje é aceitável, não é suficiente amanhã  

 

Terotecnologia 

Abordagem multidisciplinar desenvolvida com o objetivo de se obter o máximo benefício 

económico de qualquer bem físico (componente, equipamento, instalação, etc.), ou seja, 

preocupa-se com a gestão económica dos bens. 

Isto envolve: 

 

 Aplicação sistemática de engenharia 

 Gestão financeira especializada na avaliação dos lucros e custos que uma determinada 

aquisição de um bem (instalação, componente, equipamento, máquina, etc.) na 

organização 

 

O termo Terotecnologia deriva da junção das palavras gregas Teros e Logos que significa 

tecnologia da conservação, ou seja, preocupa-se com a fiabilidade e durabilidade dos recursos 

físicos. Este termo foi definido em 1970 pelo British Standards Institution e que o designou  
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como [12] “ uma combinação de tecnologias de gestão, financeiras, engenharia e outras 

disciplinas, aplicado a bens físicos em busca de um custo económico do seu ciclo de vida. 

Este objetivo é alcançado com a conceção e disponibilidade de aplicativos e manutenção de 

instalações, máquinas, equipamentos, edifícios e estruturas em geral, considerando a sua 

conceção, instalação, manutenção, melhoria, substituição com todo o consequente retorno de 

informações sobre design, desempenho e custo”. 

A terotecnologia é um contínuo ciclo que começa com o design e seleção de um bem físico, 

seguindo-se com a sua instalação, operação e manutenção até à sua substituição e 

desmantelamento e que recomeça novamente com a sua substituição. 

Qualquer tomada de decisão é influenciada pelo retorno de informação dado pelo design, 

performance e custos do projeto através de todo o seu ciclo de vida. 

Atualmente a terotecnologia está associada ao conceito de custo do ciclo de vida (LCC – Life 

Cycle Cost), que é a soma dos custos positivos e negativos associados a um bem físico para 

produzir um resultado líquido, isto engloba os custos de aquisição, instalação, operação, 

manutenção, atualização e o seu valor residual no final do seu tempo de vida útil. 

 

RAMS – Reliability, Availability, Maintainability, Safety 

É um processo de gestão de equipamentos baseado na análise da fiabilidade, disponibilidade, 

manutibilidade e segurança e tem como objetivo principal alcançar a combinação ótima entre 

o desempenho e os custos de desenvolvimento e exploração dos equipamentos ao longo do 

seu ciclo de vida. É um indicador qualitativo e quantitativo do grau de fiabilidade em que o 

sistema e os seus constituintes possam funcionar como requerido, estando ao mesmo tempo 

disponíveis e sendo seguros (NP EN 50126). 

Não existe uma forma genérica para a aplicação deste processo, no entanto, em 1999 o 

CENELEC (Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica) publicou a norma europeia EN 

50126 destinada a aplicações ferroviárias com o objetivo de promover a sinergia entre clientes 

e fornecedores, no quadro de relações contratuais, ao longo das diversas fases do ciclo de vida 

do programa do equipamento. Este documento passou para o sistema português em 2000, NP 

EN 20126 – 2000. 

Os elementos RAMS estão interligados como indica a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Interligação dos elementos do RAMS [34] 
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Os objetivos de segurança e disponibilidade só podem ser alcançados se todos os requisitos de 

fiabilidade e manutibilidade forem cumpridos e as atividades de manutenção e exploração 

bem como o contexto operativo em que se insere forem controlados a longo do ciclo de vida 

do sistema. 

Os conceitos técnicos de disponibilidade baseiam-se no conhecimento dos critérios de: 

 

Fiabilidade 

 

 Todos os modos de avaria possíveis para um sistema no seu contexto operativo; 

 A probabilidade de ocorrência e/ou frequência de ocorrência de cada avaria; 

 O efeito da avaria no sistema. 

 

 

Manutibilidade 

 

 Tempo para a realização da manutenção planeada; 

 Tempo para a deteção, identificação e localização das avarias; 

 Tempo para a reparação da avaria do sistema, no caso da manutenção não planeada. 

 

Exploração e manutenção 

 

 Todos os modos possíveis de exploração e manutenção necessária ao longo do ciclo de 

vida do sistema; 

 Fatores humanos. 

 

Os conceitos técnicos de segurança são baseados no conhecimento: 

 

 Do conjunto de situações potencialmente perigosas do sistema para todos os modos de 

exploração e de manutenção, no meio ambiente do sistema; 

 Da gravidade das consequências de cada situação potencialmente perigosa; 

 Dos critérios de avaria (critérios de fiabilidade) contrários à segurança, tais como; 

 Da manutibilidade dos componentes do sistema relacionados com a segurança; 

 Do sistema de exploração e manutenção dos componentes relacionados com a 

segurança do sistema. 
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2.13 Controlo da manutenção 

A organização do departamento de Manutenção e o tipo de programa de manutenção que é 

adotado terão de estar em consonância com os objetivos estratégicos da empresa. 

É fácil entender que a estratégia de uma empresa que fabrica produtos de grande consumo e 

que penetram no mercado através do seu baixo preço, exigindo um rigoroso controlo de 

custos, é completamente diferente da de uma empresa que fabrica produtos especializados em 

que a qualidade e não o custo é o fator mais importante. 

A manutenção pode ser orientada para vários fins, minimizar quebras de produção, garantir a 

máxima produção, garantir máxima precisão dos equipamentos ou permitir uma maior 

flexibilização dos meios produtivos, facilmente se compreende a importância duma reflexão 

prévia sobre qual a melhor estratégia a adotar e proceder periodicamente à sua revisão. 

A atividade da manutenção tem vindo a ganhar cada vez maior importância em consequência 

do aumento do seu impacto nos resultados da empresa, na contribuição para a qualidade dos 

produtos, cumprimento dos prazos de entrega e no rendimento dos equipamentos produtivos. 

Mas para definir estratégias, é necessário antes de mais de estabelecer objetivos, claros e 

coerentes, que estejam em consonância com o objetivo global da empresa. Estes englobam 

áreas tão distintas como [4]: 

 

 Segurança – A segurança (das pessoas, dos equipamentos, da comunidade, dos 

utentes) dever ser uma referência omnipresente e inegociável. 

 Qualidade – Um dos objetivos da Manutenção é conseguir o melhor rendimento das 

máquinas, um mínimo de defeitos de produção, melhores condições de higiene, 

melhor tratamento do ambiente. 

 Custo – A Manutenção procura as soluções que minimizem os custos globais do 

produto considerando, portanto, a par dos custos próprios da produção, os custos 

provocados pela manutenção ou não manutenção. 

 Disponibilidade – Pretende-se da Manutenção que disponibilize os equipamentos 

para a operação o máximo e tempo possível, reduzindo ao mínimo possível tanto as  

imobilizações programadas como as paragens por avaria e contribuindo assim, para 

assegurar a regularidade da produção e o cumprimento dos prazos planeados. 

 Fiabilidade – Diminuindo o número de avarias. 

 Manutibilidade – Diminuindo os tempos de reparação e aumentando a qualidade dos 

mesmos. 

 

O objetivo é a expressão do que se pretende. Na manutenção de uma fábrica, poderá passar 

por garantir o funcionamento eficiente do parque de máquinas, obter bons rendimentos de 

produção, mínimo de produtos defeituosos, evitar avarias e se estas acontecerem assegurar  
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para que sejam rapidamente solucionadas. Num edifício, os objetivos poderão passar por 

garantir as exigências legais relativas à organização da manutenção, gestão da qualidade doar 

interior e gestão energética, assegurar a máxima disponibilidade dos equipamentos e sistemas, 

consumos energéticos mínimos, qualidade ambiental, identificação de fragilidades e sua 

melhoria, redução de avarias e sua resolução rápida. 

A meta é a expressão de um objetivo. A título de exemplo, o objetivo pode passar por não ter 

mais do que 1 avaria/mês, tempo médio de reparações não ser superior a 2 horas, tempo 

médio de atendimento a avarias ser inferior a 15 minutos, etc. 

Um sistema de gestão tem de por um lado de dispor de recursos técnicos que permitam 

alcançar com eficácia os objetivos e por outro lado, gerar informação que permita medir 

desempenhos, estabelecer metas e confrontar resultados. A norma NP EN 13306:2007 define 

gestão de manutenção como todas as atividades da gestão que determinam os objetivos, a 

estratégia e as responsabilidades respeitantes à manutenção e que os implementam por 

meios, tais como o planeamento, o controlo e supervisão da manutenção e a melhoria de 

métodos na organização, incluindo os aspetos económicos. 

Se gerir é fazer com que as coisas aconteçam da forma pretendida, então: 

 

 Qual é a forma mais desejada na manutenção? 

 Qual o objetivo da manutenção? 

 

Para pôr em prática os objetivos previamente definidos, torna-se obrigatório que estejam 

reunidas dentro da empresa algumas condições essenciais:  

 

 Apoio da direção da empresa: compreensão da importância da manutenção, 

participação na discussão das estratégias e na fixação de objetivos, financiamentos dos 

investimentos necessários; 

 Estrutura organizativa apropriada; 

 Meios humanos em número e qualificação necessários; 

 Meios financeiros para cobrir os orçamentos de investimento e de exploração; 

 Meios materiais: equipamentos oficinais, ferramentas, meios de movimentação e 

transporte, equipamento informático; 

 Estabelecimento de circuitos de comunicação eficientes, incluindo a criação, arquivo, 

pesquisa e exploração da informação técnica e da informação de gestão. 

 

Quando não for possível pôr em prática toda a política em toda a sua extensão, por não 

estarem reunidos todos os meios disponíveis, é aconselhável uma implementação progressiva 

da mesma, começando pelos equipamentos ou secções operativas mais críticas e alargando 

gradualmente a outros equipamentos ou sectores da empresa. 
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Figura 7 – Objetivos da manutenção [11] 

 

Uma vez definidos os objetivos de manutenção, que estejam em sintonia com a estratégia 

definida pela empresa, torna-se necessário criar ferramentas que permitam avaliar em que 

medida é que os mesmos estão a ser cumpridos ou, pelo contrário, se estão a acontecer 

desvios que obriguem a tomar ações corretivas. Isto deve-se em grande parte ao facto de os 

objetivos, pelo seu carácter geral, não terem o rigor e rapidez de resposta que permitam que os 

gestor seja alertado a tempo e possa tomar medidas antes que os desvios sejam de recuperação 

difícil ou mesmo impossível. 

Para isto, são criados indicadores de gestão associados a cada objetivo e que permitem na 

globalidade ter uma visão bastante fiel da realidade que se quer controlar. No seu conjunto, 

estes indicadores eleitos por determinada organização para controlar o desempenho, 

designam-se por, Indicadores Chave de Desempenho (ICD). 

De acordo com a norma NP EN 15341:2007 [7], indicador, é uma característica medida (ou 

conjunto de características) de determinado fenómeno, estabelecida por uma fórmula, que 

avalia a sua evolução. 

Existe uma infinidade de indicadores que podem caracterizar os inúmeros fenómenos que 

ocorrem em manutenção. Estes devem ser expressivos, com formulações bem definidas e 

uniformes, de maneira a poderem ser calculados e compreendidos por todos, 

independentemente do local onde são calculados. Isto vai permitir fazer o chamado 

Benchmarking, que em português pode ser traduzido como previsões por analogia, isto 

consiste em prever ou extrapolar resultados de indicadores de uma organização para outra. 

Na escolha dos indicadores, deve-se ter em conta as seguintes características essenciais [4]: 

 

 Utilidade – Os indicadores devem ser necessários e adequados ao método de controlo 

utilizado. 

 Clareza – Os indicadores devem ser fáceis de entender por pessoas com formação e 

cultura daquelas a quem se destinam. 
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 Fidelidade – Os indicadores devem ser reproduzir com fidelidade e rigor a situação 

que se pretende controlar. 

 Sensibilidade – Os indicadores devem reagir com a necessária rapidez às alterações 

do contexto que estão a medir. 

 Unicidade – Para cada situação a avaliar deve haver um único indicador, para evita 

conflitos ou incertezas. 

 Hierarquização – Cada responsável, em cada nível da organização, deve ter apenas 

os indicadores que respeitam à área que dirige.  

 Complementaridade – Os indicadores devem complementar-se uns aos outros e, no 

seu conjunto, devem cobrir o mais possível a totalidade da atividade de manutenção na 

empresa. 

 

Ter em atenção que a escolha dos indicadores só deve ser feita na base da experiência e do 

conhecimento dos responsáveis da manutenção da empresa, é um processo normalmente 

longo e demorado, recheado de tentativas e correções até se atingir o pretendido. 

Como método de trabalho, sugere-se a criação de uma lista de indicadores relacionados com 

cada objetivo fixado, e de seguida, submeter o indicador ao critério de avaliação apresentado, 

eliminando os que não servem os requisitos exigidos. 

A norma portuguesa NP EN 15341:2009 [7] estabelece um conjunto de ICD relevantes para a 

gestão da manutenção. 

Estes indicadores estão organizados em três grupos principais, económicos, técnicos e 

organizacionais e as suas designações são respetivamente precedidas das letras E, T e O. 

Uma vez selecionados os indicadores que melhor interpretam os objetivos da empresa, é 

costume agrupá-los todos numa tabela, geralmente designada como Quadro de Bordo, onde 

se reúnem os indicadores mais significativos e que servirá de ferramenta para o responsável 

máximo da manutenção controlar e dirigir a sua área. A norma NP EN 15341:2009 [7] define  

Quadro de Bordo como o conjunto de indicadores consistentes e complementares que 

proporcionam informação sintética e global. Trata-se de uma ferramenta para o 

desenvolvimento e implementação de uma estratégia, e para monitorizar o progresso no 

sentido das metas especificadas na estratégia. 

Alguns indicadores mais expressivos são apresentados na norma NP EN 15341:2009 e 

constam em anexo no final deste trabalho, nas páginas 99,100, 101. 

Sendo o objetivo principal, no âmbito deste caso de estudo, o levantamento e análise de 

modos de avaria para implementação de ações de manutenção, os indicadores que melhor se 

enquadram são os organizacionais, apresentados em anexo na página 101 - Tabela 21. 

 

 

 



Análise de Fiabilidade de Permutadores de Calor de Unidades de Tratamento de Ar 

 

25 

 

2.14 Conclusão  

Constatamos neste capítulo a progressiva evolução e importância que a função manutenção 

foi tendo no desenvolvimento das empresas. De simples atividade puramente técnica, tornou- 

se uma área cada vez mais complexa e abrangente. Aos problemas tradicionais juntaram-se 

outros, tais como, economias de energia, conservação do meio ambiente, renovação de 

equipamentos e das instalações, fiabilidade, eficácia e qualidade dos processos industriais. 

A crescente automatização do equipamento produtivo e sua utilização intensa para se 

conseguir níveis máximos de produtividade foi o grande motor desta evolução e levou a que a 

manutenção deixa-se de se preocupar apenas com problemas operacionais mas que passa-se a  

acompanhar o equipamento ao longo do seu ciclo de vida, desde o seu nascimento até à sua 

desativação. 

A manutenção evoluiu assim do conceito original de conservação para o de 

supervisão/prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Evolução da importância da Manutenção [9] 
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3 COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS 

 

3.1 Definição de avaria 

De acordo com a norma NP EN 13306:2007 (Terminologia da Manutenção) [7], avaria é a 

cessação da aptidão de um bem para cumprir uma função requerida. 

Considera-se que há perda de função quando o equipamento fica inoperacional ou obriga a 

uma paragem não planeada desse ou de qualquer equipamento dependente. 

As avarias podem ser classificadas pelos seguintes tipos [4]: 

 

 Quanto à velocidade de propagação: explosivas e por degradação. 

 Quanto ao grau de importância: parciais (provocam alteração do funcionamento) e 

totais (provocam a interrupção do funcionamento). 

 Quanto ao período de aparecimento: precoces, aleatórias, de uso. 

 Quanto à frequência de ocorrência: intermitentes e sistemáticas (ligadas de forma 

segura a uma causa que só pode ser eliminada por modificação do projeto, do modo de 

fabrico, do modo de utilização, da documentação ou de outros fatores apropriados). 

 Quanto às causas: intrínsecas ou primárias (imputáveis a defeitos próprios do 

equipamento), extrínsecas (imputáveis a condições fora dos limites de especificação 

do equipamento) e secundárias (induzidas por avarias de equipamentos associados). 

 Quanto à gravidade das consequências: menores, maiores e críticas. 

 

Regra geral o mecanismo da avaria segue o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Mecanismo de propagação de uma avaria [9] 

 

Início Propagação  Rutura 
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Início – Poderá ter com origem defeito de matéria-prima, de conceção, de fabrico ou uma 

causa extrínseca (choque, sobreaquecimento, etc.) 

Propagação – Manifesta-se através de modos de avaria (fadiga, funcionamento, etc.) 

Rutura – Manifesta-se geralmente de maneira acelerada, consecutiva à propagação ou de 

maneira repentina. 

3.2 Tipos de avaria 

As avarias tornam-se visíveis pelos seus efeitos e os diferentes modos de avaria estão 

relacionados com o processo de degradação do material, com a tecnologia utilizada e com as 

condições de utilização. 

Alguns exemplos são: 

 

 Avarias associadas a defeitos de material ou de fabrico: chocho de fundição, tensões 

internas na laminagem, sobreaquecimento na soldadura, choques na montagem de 

rolamentos, etc.. 

 Avarias associadas ao funcionamento de órgãos mecânicos: choques, sobrecargas 

(provocando deformação ou rutura), fadiga (esforços alternados provocando rutura), 

fadiga térmica (originando dilatação, deformação plástica, queimaduras ou fusão), 

desgaste em consequência de atrito, abrasão, erosão, corrosão. 

 Avarias em equipamentos elétricos e eletrónicos: interrupção de ligações elétricas, 

quebra de soldaduras, colagem ou desgaste de contactos, rutura de componentes, etc.. 

 Avarias devido a condições ambientais: corrosão eletroquímica (afecta metais em 

ambiente aquoso), corrosão atmosférica (em que a humidade atmosférica é o 

eletrólito), corrosão galvânica (entre dois metais em contacto), corrosão química (por 

contacto com produtos corrosivos), corrosão elétrica (por efeito de correntes de fuga 

devidas a má ligação à terra ou cargas electroestáticas), corrosão bacteriana (devido a 

microrganismos habitando o meio liquido em contacto com o equipamento), corrosão 

de contacto (em peças em contacto sujeitas a vibração), corrosão de cavitação (em 

materiais em contacto com líquidos turbulentos). 

 

Perante uma situação de avaria, em que se conhece o tipo e modo da mesma, deve-se procurar 

a sua causa e desenvolver o conjunto de soluções corretivas adequado. Estas poderão ir desde 

uma reformulação do programa de manutenção, a alterações do modo de operação, a 

formação dos operadores, revisão da documentação técnica, modificação ou reconstrução do 

equipamento, uso de materiais ou tecnologias de fabrico diferentes, etc.. 
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3.3 Padrões de avaria 

Analisando a frequência com que ocorrem as avarias de um tipo de componente, órgão ou 

equipamento, ao longo do seu tempo de funcionamento, permite-nos determinar a taxa de 

avarias     , que é um indicador de fiabilidade, e que se define da seguinte maneira: 

 

 (t) = 
                 

                     
                

 

A distribuição gráfica de  (t) em função do tempo de funcionamento dá-nos uma distribuição 

da mesma designada por Curva da Banheira e no qual se podem distinguir três fases distintas 

no tempo de vida de funcionamento do sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Distribuição das avarias, padrão geral (adaptado de [4] e [6]) 

 

1. Juventude do equipamento – Mortalidade Infantil 

Período com elevado número de avarias prematuras, coincidente com as primeiras horas de 

operação e rodagem, problemas de instalação, problemas de transporte ou inexperiência do 

operador. É neste período que nos equipamentos mecânicos se faz a rodagem e nos 

equipamentos eletrónicos se faz a pré-seleção de componentes deficientes. 

 

2. Maturidade do equipamento – Período de Vida Útil 

A esta região corresponde uma distribuição de avarias sensivelmente uniforme, 

correspondente ao período de maior rendimento, a taxa de avarias é praticamente constante, as 

avarias são aleatórias e geralmente a degradação prévia é visível. 
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3. Envelhecimento do equipamento - Desgaste 

Esta região assinala o aproximar do fim da vida do equipamento, há um aumento do número 

de avarias, a que corresponde um crescimento do número de horas de paragem para 

reparação, nesta fase a taxa de avarias é crescente. 

A degradação é acelerada até atingir o ponto em que o equipamento já não cumpre o fim para 

que foi construído. Ocorre então o abate, a reconstrução ou reconversão. Os critérios a utilizar 

poderão ser tanto de ordem técnica como económica. 

Este tipo de evolução mostrado acima aplica-se a equipamentos simples ou para 

equipamentos complexos com modos de avaria predominantes. Com a evolução técnica dos 

equipamentos, estes evoluem de forma diferente pelo que o padrão de avarias também irá 

variar: 

 

Padrão A 

Distribuição típica de equipamentos eletrónicos que tendem a seguir o padrão de avarias 

semelhante ao gráfico abaixo indicado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Padrão A de avarias 

 

Este gráfico demonstra na sua fase de juventude uma taxa de avarias muito elevada e uma 

quase ausência de envelhecimento. Neste tipo de equipamentos que exibem, este padrão não 

se aconselha a fazer manutenção preventiva. 

Normalmente, um período de rodagem feito pelo fabricante pode atenuar o impacto da taxa de 

avarias na fase de juventude, depois há a necessidade de acompanhar o estado de 

funcionamento através de métodos estatísticos, para detetar possíveis mudanças de 

comportamento que justifiquem a introdução de modificações ou substituições. 
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Padrão B 

Este padrão, representado no gráfico, é característico dos equipamentos mecânico com partes 

móveis e sujeitas a desgaste com uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Padrão B de avarias 

 

Este padrão revela uma fase de envelhecimento bem demarcada, tornando os equipamentos 

que o exibem elegíveis para um programa de manutenção preventiva, que prolongue a sua 

fase de maturidade, retardando o início do envelhecimento. 

 

Padrão C 

O gráfico deste padrão ilustra um tipo de comportamento de equipamentos ou componentes 

que têm um período de falhas muito concentrado no tempo e sem serem precedidos de 

degradação significativa, um bom exemplo disto é o das lâmpadas elétricas. 

Para os componentes que exibem este tipo de comportamento, a solução mais adequada passa 

pela substituição sistemática ao aproximar-se o período previsível do fim de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Padrão C de avarias 
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Padrão D 

O padrão ilustrado no gráfico abaixo indicado corresponde a equipamentos ou componentes 

que têm pouca degradação com o tempo, não têm avarias características, mas que no entanto  

se encontram sujeitos a danos ou falhas em consequência do funcionamento, os quais podem 

ocorrer em qualquer altura. 

Neste tipo de equipamentos não se pode aplicar programas de manutenção preventiva, mas 

que podem ser objeto de manutenção condicionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Padrão D de avarias 

 

3.4 Análise de Avarias 

Com o espírito de não somente fazer a reparação de uma avaria mas também de procurar 

evitá-la, torna-se importante fazer uma análise de avarias. 

A análise de avarias é fundamental para o conhecimento do comportamento dos 

equipamentos, permitindo fazer todas as alterações técnicas necessárias, visando assim 

eliminar avarias ou diminuir as suas consequências, os seus objetivos principais são: 

 

 Ajuda a planificar as manutenções preventivas, preditivas ou pró-ativas, através da 

análise dos modos de falhas predominantes em cada equipamento e o risco que 

representam para o sistema, contribuindo para a diminuição de perdas produtivas. 

 Ajuda a controlar as causas para cada avaria e minimiza o seu impacto para o 

funcionamento do sistema (aumento do MTBF). 

 Apoio na estratégia de formação dos efetivos de manutenção através da observação 

das necessidades observadas durante as análises de falhas já verificadas. 
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A deteção de qualquer avaria é feita normalmente ou pelo operador ou utilizador do 

equipamento ou instalação, ou pelo técnico de manutenção no decurso de uma operação de 

manutenção planeada. 

A sua participação pode ser organizada nas seguintes fases: 

 

 Receção da participação de avarias; 

 Atribuição da prioridade para a reparação; 

 Elaboração de orçamento de reparação; 

 Emissão de ordem de reparação; 

 Diagnóstico de avaria; 

 Execução da reparação; 

 Elaboração de relatório de reparação; 

 Registo histórico de avarias; 

 Processamento de custos. 

 

Para que todo este conjunto de regras tenha o devido efeito, deve-se estabelecer previamente 

um conjunto de pressupostos, pois caso contrário, facilmente se perde a sua eficiência: 

 

 Só se devem aceitar participações de avarias feitas pelo responsável dum sector e 

devem identificar claramente o equipamento avariado, seu local de instalação, 

sintomas de avaria e possíveis causas e um parecer sobre a urgência da sua reparação; 

 A receção dos pedidos de reparação deve ser centralizada na mesma pessoa; 

 O elemento do departamento de manutenção responsável pelo processamento dos 

pedidos de reparação deverá proceder à atribuição de um grau de prioridade, esta 

escala de prioridades varia com as características especificas da empresa; 

 Após ordenação dos pedidos de reparação deve ser elaborado o seu orçamento de 

reparação e tempo previsto de imobilização do equipamento; 

 Por fim procede-se à emissão da ordem de reparação. 

 

Face ao equipamento avariado, o técnico do departamento de manutenção deve proceder ao 

diagnóstico da avaria com todos os meios de apoio ao seu dispor, tais como, documentação 

técnica, diagramas, árvores de pesquisa de avarias, histórico de avarias do equipamento a ser 

reparado, aparelhos de medida e ensaio. 

A formação e a experiência do técnico de manutenção são fundamentais para a eficaz deteção 

e resolução de avarias, no entanto este deve ter em conta alguns princípios básicos: 

 

 Não deve confundir a causa com o efeito e o defeito com o sintoma; 

 Deve evitar ideias preconcebidas que podem inconscientemente fazer negligenciar 

pistas importantes; 
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 Deve ser metódico e sistemático na análise de avaria e não se apoiar somente na sua 

intuição; 

 Deverá ter o cuidado necessário em evidências demasiado óbvias que podem levar a 

análises erradas; 

 Não confiar demasiado na memória, registar todos os procedimentos e dados das 

operações técnicas de reparação e consultar a documentação técnica apropriada. 

 

Tendo-se identificado a avaria deve-se proceder à sua reparação, nesta fase deve-se ter à 

disposição todo o material necessário da reparação bem como o apoio da oficina para efetuar 

pequenas reparações de momento que possam surgir. 

Na fase final da reparação o técnico faz os ajustes e ensaios necessários para colocar em 

funcionamento o equipamento e encerra o trabalho de reparação com a elaboração do relatório 

de avaria, onde deverá mencionar: 

 

 O equipamento que foi reparado; 

 As deficiências encontradas; 

 O trabalho efetuado; 

 O tempo gasto na reparação; 

 O material que foi consumido; 

 Qualquer fator que possa ter perturbado o eficiente desempenho do seu trabalho e 

eventuais recomendações sobre trabalhos adicionais ou complementares a programar 

em futuras reparações. 

 

No histórico de cada equipamento deve constar além da sua identificação e localização, todas 

as intervenções de manutenção a que foi sujeito, resolutivas, preventivas e de melhoramento, 

no mesmo deverá constar também o seguinte: 

 

 Data de cada participação de avaria, a descrição da mesma e respetiva ação corretiva; 

 Os componentes substituídos; 

 Mão-de-obra gasta; 

 Tempo de paragem do equipamento; 

 Custos envolvidos, de mão-de-obra e materiais; 

 Modificações ou reconstruções efetuadas, com indicação da data do trabalho efetuado 

e componentes afetados; 

 História do equipamento, todas as intervenções de manutenção efetuadas, com 

indicação da data e tarefa efetuada. 
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Este registo é importante não só para apoio a pesquisa de avarias mas também serve como 

suporte para tomada de decisões de carácter económico mas também para avaliações de 

fiabilidade (perfil e taxa de avarias), disponibilidade, pontos fracos do sistema, gestão de 

stocks e gestão da manutenção. Geralmente estes registos são de dois tipos principais: 

 

 Qualitativos: fichas de análise de avarias, auditoria ao equipamento, etc.; 

 Quantitativos: histórico que dá a data de intervenção (TBF e MTBF) e duração da 

intervenção (TTR e MTTR). 

 

3.5 Cálculo da taxa de avarias (   

Sabemos que a velocidade média      é a variação da posição (  ) num determinado 

intervalo de tempo (  ), calculado pela fórmula    /   . 

Se    tender para 0, esta variação vai ser instantânea e calcularemos desta maneira uma 

velocidade instantânea (v), que é a derivada do deslocamento em relação ao tempo (dv / dt). 

Podemos definir uma taxa média de falhas durante um intervalo (t, t+ t) e uma taxa 

instantânea quando     . 

Estatisticamente falando, a taxa de avarias      é a probabilidade condicional de avarias, que 

caracteriza a probabilidade do aparecimento de avarias no intervalo    dos dispositivos que 

tenham sobrevivido ao instante inicial t. 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo: 

 

 N0: Número inicial de dispositivos 

 Ns(t): Número de sobreviventes no instante t 

 Ns      : Número de sobreviventes no instante      

 C                   : Número de avarias no intervalo    
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Cálculo da taxa de avarias média 

 

1º Caso  

Os elementos a avariar são substituídos no intervalo   , neste caso o lote de dispositivos é 

constante, isto vai implicar que Ns(t) = No. 

A taxa de avarias média no intervalo    será: 

 

     
      

     
               

 

2º Caso  

Os elementos a avariar não são substituídos (não são reparados), neste caso Ns(t)   No, a 

função N(t) será decrescente. 

A taxa de avarias médias para o intervalo    será: 

 

     
                

        
               

 

Cálculo da taxa instantânea de avarias 

Aplica-se aos sobreviventes no instante t e caracteriza a probabilidade condicional de avarias 

no intervalo     : 

 

      
  

      
               

 

O sinal negativo explica-se pela diminuição de N(t) no tempo. 

 

Normalmente o intervalo para o qual se faz a análise da taxa de avarias poderá ser expresso 

em unidades de tempo (horas, dias, etc.) ou outro tipo de unidade de contagem (número de 

utilizações, quilómetros, etc.), no entanto, como neste trabalho o intervalo utilização será 

temporal, exprimiremos sempre a taxa de avarias em função do tempo     . 
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3.6 Conclusões do capítulo 

Ao fazermos a análise das avarias de um determinado, consegue-se normalmente estabelecer 

um padrão de ocorrência das mesmas. Com isto conseguimos ter uma melhor perceção do 

funcionamento do mesmo bem como saber com antecipação a ocorrência de qualquer modo 

de avaria, permitindo assim implementar as medidas corretas de manutenção tendentes a 

diminuir o seu impacto no funcionamento do sistema. 
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4 RELAÇÃO ENTRE FIABILIDADE, MANUTIBILIDADE E 
DISPONIBILIDADE 

 

4.1 Enquadramento 

O objetivo final de qualquer sistema é ter o máximo de capacidade operacional e o mínimo de 

avarias, ou seja, ter a maior rentabilidade possível. Neste contexto, a função da manutenção é 

avaliar e acompanhar a forma como os mesmos cumprem a sua missão, existem três 

indicadores que apoiam esta missão: a fiabilidade, a manutibilidade e a disponibilidade. 

 

4.2 Fiabilidade 

Fiabilidade de um sistema define-se como a probabilidade do mesmo exercer as funções para 

que foi projetado num determinado período de tempo. 

Existe a necessidade de se quantificar o número de avarias pois isso tem implicações técnicas, 

económicas e de segurança dos sistemas envolvidos, pela incerteza envolvida, isto vai 

implicar a análise estatística dos acontecimentos de avaria. A fiabilidade exprime assim a 

probabilidade de avaria dos mesmos no tempo, significa a extensão da qualidade no tempo. 

Chamamos qualidade de um produto à conformidade a uma especificação e fiabilidade à sua 

capacidade de o manter durante o seu período de funcionamento. 

Já anteriormente tínhamos designado o TBF como “Time Between Failures” (Tempo de Bom 

Funcionamento), para um intervalo de tempo que decorre entre duas avarias consecutivas e 

por MTBF “Mean Time Between Failures” (Tempo Médio de Bom Funcionamento), o valor 

médio de TBF para o sistema em causa. O inverso do MTBF representa um importante 

conceito em manutenção e já visto anteriormente: a taxa de avarias     . 

O MTBF é um importante parâmetro ao nível da fiabilidade pois representa a “esperança 

matemática ”de ocorrências de avarias, isto é, o tempo provável ao fim do qual o sistema 

avaria [35]: 

 

     
    

 
                

 C - número de avarias no período 
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Matematicamente exprime-se a fiabilidade através da probabilidade do sistema não avariar 

num determinado período, em função do tempo, e representa-se por     . A probabilidade de 

avaria nesse período é expressa pela função     , com [34]: 

 

                           

 

Para sistemas não reparáveis, o espaço de tempo até ao aparecimento da primeira avaria é o 

principal parâmetro para a medição da sua fiabilidade pois os mesmos só podem falhar uma 

vez, neste caso usa-se MTTF (Mean Time To Failure) em vez do MTBF. 

Então teremos: 

 

     
 

    
                

 

Se tivermos a função densidade de avarias       

 

     
     

  
  

     

  
                

 

Então teremos: 

 

            
 

 

                

 

e: 

              
 

 

                

 

Quando a taxa de avarias é constante, situação muito comum em sistemas reparáveis, a 

fiabilidade é expressa por uma lei exponencial negativa: 
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4.3 Manutibilidade 

Manutibilidade é a probabilidade de duração de uma reparação corretamente efetuada. 

O TTR, “Time To Repair” (Tempo Total de Reparação) é o tempo entre a deteção da avaria e 

o momento em que o sistema após reparado retoma o bom funcionamento. Neste conceito 

incluem-se os seguintes tempos: 

 

 Tempo de espera, 

 Tempo gasto na deteção da avaria, 

 Tempo de diagnóstico da avaria, 

 Tempo de acesso ao componente avariado, 

 Tempo de substituição/reparação, 

 Tempo de montagem, 

 Tempo de controlo e arranque do equipamento. 

 

O MTTR (Média do Tempo Total de Reparação) é um parâmetro importante ao nível da 

manutibilidade e representa a “esperança matemática” do tempo de reparação para uma dade 

avaria, ou seja, o tempo provável ao fim do qual a avaria estará reparada [34]: 

 

     
    

 
                

 C – número de avarias no período 

 

4.4 Disponibilidade 

Baseando-nos nos dois parâmetros anteriormente descritos, podemos definir um terceiro 

indicador vital para qualquer sistema: a disponibilidade. 

A disponibilidade do equipamento define-se pela probabilidade que um sistema tem de 

assegurar a função para que foi projetado, num dado instante e exprime-se matematicamente 

por [34]:  

 

  
    

         
                

 

Existem pois duas maneiras de aumentar a disponibilidade: aumentando o MTBF ou 

diminuindo o MTTR. 
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A diminuição do MTTR consegue-se através da eliminação de algumas parcelas que 

compõem o TTR, como sejam: os tempos de espera por indisponibilidade dos técnicos, 

equipamentos e ferramentas, tempos de espera para fornecimento de peças, etc.. 

O aumento do MTBF é alcançado melhorando a fiabilidade do sistema, se este não avariar ou 

se conseguir diminuir o número de avarias para um dado período de tempo, aumenta-se o 

TBF. 
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5 ANÁLISE DO CASO DE ESTUDO 

 

5.1 Permutadores de calor - Enquadramento 

Sendo o objeto de estudo no âmbito deste trabalho, justifica-se a inclusão de um capítulo em 

que se explica de uma forma sucinta a sua função e diferentes configurações construtivas 

atualmente existentes. 

Os permutadores são equipamentos que permitem a troca de calor entre dois fluidos a 

diferentes temperaturas e sem se misturarem um com o outro. A transferência de calor nestes 

dispositivos faz-se por condução (através da parede que separa os dois fluidos), convecção 

(através do fluido) e por vezes por radiação (para temperaturas elevadas). 

 

5.2 Tipos de permutadores 

Diferentes aplicações de transferência de calor implicam a utilização de diferentes tipos e 

configurações de permutadores de calor. 

O tipo mais simples de permutador existente consiste em dois tubos concêntricos, designado 

por permutador de duplo tubo. Neste equipamento um dos fluidos percorre o tubo central 

enquanto o outro ocupa o espaço anelar entre os tubos e o fluxo dos mesmos pode ser de dois 

tipos: 

 

 Fluxo paralelo – Ambos os fluidos movem-se na mesma direção. 

 Contracorrente – Os dois fluidos movem-se em direções opostas 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Tipos de fluxo em permutadores de calor [13] 
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Existe um tipo de permutador de calor, usado especificamente para situações em que existe 

limitações de peso e de volume, designado por permutador de calor compacto, este 

equipamento consegue uma elevada taxa de transferência com um pequeno volume, são 

usados em situações de troca de calor gás-gás, gás-liquido ou líquido-gás. Como exemplo 

deste tipo de permutadores temos os radiadores de automóveis e as baterias de 

aquecimento/arrefecimento das unidades de tratamento de ar. 

Estes permutadores apresentam valores de compacticidade, que é a relação entre a área de 

transferência de calor e o volume do permutador, superiores a 700 m
2
/m

3.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Permutador de calor compacto de um equipamento de ar condicionado [14] 

 

A grande superfície de transferência de calor deste tipo de permutadores é obtida através da 

montagem de finas placas ou alhetas onduladas nas paredes que separam os dois fluidos, que 

normalmente são montadas na zona de fluxo do fluido com mais baixo coeficiente de 

transferência de calor. 

Nos permutadores de calor compactos, normalmente a direção de fluxo dos dois fluidos é 

perpendicular entre si, designada por corrente cruzada, dependendo da configuração, 

poderemos ter ambos os fluidos não misturados ou um fluido não misturado. 
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Figura 17 – Configurações de corrente cruzada: fluidos não misturados (esq.), um dos fluidos não misturados (dir.) [14] 

 

Um tipo de permutador de calor, que é muito comum em aplicações industriais, é o 

permutador de carcaça-e-tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – Permutador de calor de carcaça e tubos [14] 

 

Podem funcionar em condições extremas de temperatura e pressão e a sua ampla gama de 

aplicações deve-se ao seu baixo custo e facilidade de fabrico. 

Este permutador é constituído por um grande número de tubos de pequenas dimensões 

(geralmente ¼” a 1”) e revestidos exteriormente por uma carcaça metálica, normalmente 

cilíndrica. A troca de calor faz-se quando um dos fluidos percorre o interior dos tubos e o  
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outro percorre o espaço entre estes e a carcaça. No interior da carcaça são montados uns 

deflectores, designados por chicanas, que servem de suporte dos tubos, mantêm o 

espaçamento uniforme entre eles, dirigem a corrente do fluido na direção normal aos tubos e 

aumentam a turbulência de escoamento do fluido na carcaça, incrementando assim a 

eficiência térmica do permutador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Principais componentes do permutador de carcaça e tubos [14] 

 

A sua limitação é o seu tamanho e peso, em grande parte devido à área de transferência de 

calor exigida, são utilizados em trocas de calor líquido-líquido, líquido-gás e gás-gás. 

Os permutadores de calor de carcaça-e-tubos são classificados de acordo com o número de 

passagens na tubagem e na carcaça. 
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Figura 20 – Configurações de escoamento no permutador de carcaça e tubos: 

(a) Uma passagem na carcaça e duas passagens nos tubos, 

(b) Duas passagens na carcaça e quatro passagens nos tubos, 

(c) Três passagens na carcaça e seis passagens nos tubos. 

 

Outro tipo de permutador que é amplamente utilizado é o permutador de placas. Consiste na 

montagem de séries de placas juntas entre si, no espaço das quais circulam alternadamente os 

fluidos quente e frio, as placas são delgadas e podem ter a sua superfície lisa ou ondulada, de 

maneira a maximizar a área de transferência de calor. Devido à geometria da placa, são 

normalmente projetadas para pressões e temperaturas moderadas. Esta montagem resulta 

numa alta taxa de transferência de calor para um volume pequeno, apresentando valores de 

compacticidade entre 120 a 230 m
2
/m

3
. 

São usados em aplicações liquido-liquido desde que os mesmos circulem à mesma pressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 – Principais componentes de um permutador de calor de placas 
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Uma variante deste tipo de permutadores são os permutadores de calor de placa alhetada, 

neste caso os valores de compacticidade sobem até 6000 m
2
/m

3
. São constituídos por 

conjuntos de alhetas planas ou onduladas, separadas por placas, mediante a sua orientação 

consegue-se obter correntes cruzadas, contracorrentes ou correntes paralelas. 

São normalmente usados em aplicações gás-gás e limitados a pressões de 10 atm e 

temperaturas de 800 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 – Permutador de calor de placas alhetadas 

 

Quando precisamos de um permutador que opere com altas pressões de fluido ou 

necessitamos de uma grande área de transferência de calor, utilizamos o permutador de 

tubos alhetados. São constituídos por um tubo ou séries de tubos revestidos exteriormente 

com alhetas destinadas a aumentar a sua eficiência térmica. 
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Figura 23 – Diferentes configurações de tubagem [15] 

 

Trabalham com pressões máximas de 30 atm e temperaturas que vão desde as baixas 

(aplicações de criogenia) até valores máximos de 870 °C, a sua compacticidade máxima é de 

330 m
2
/m

3
. 

Estes permutadores são usados em turbinas a gás, reatores nucleares, automóveis, aviões, 

bombas de calor, refrigeração, criogenia, aparelhos de ar condicionado, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 – Diferentes tipos de permutadores de calor de tubo alhetado 

 

Existe um tipo de permutador de calor que implica a passagem alternada pela mesma área de 

transferência de calor dos fluidos quentes e frios, chamado de permutador de calor 

regenerativo. Este equipamento é basicamente uma massa porosa que tem uma grande 

capacidade de armazenamento de calor (bolas, seixos, pós, materiais cerâmicos, etc.) e que 

absorve calor quando circula o fluido quente e cede calor ao fluido frio quando este circula  
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pelo mesmo espaço, uma válvula de alternância regula o escoamento periódico de ambos os 

fluidos. Existem dois tipos de regeneradores, estáticos e dinâmicos. 

Nos regeneradores estáticos, a massa de transferência de calor é fixa e normalmente são 

pouco compactos para usos em alta temperatura (900 – 1500°C), mas podem ser compactos 

para uso em refrigeração. Como exemplo de aplicação temos o seu uso em pré-aquecedores 

no fabrico de coque e nos tanques de fusão de vidro. 

Nos regeneradores dinâmicos o miolo tem a forma de um tambor e gira em torno de um eixo e 

o qual passa periodicamente e alternadamente pelo fluido frio e quente, o calor armazenado 

durante o escoamento do fluido quente é transmitido ao fluido frio aquando da sua passagem. 

Os regeneradores dinâmicos podem operar em temperaturas até 870°C, os miolos de cerâmica 

são utilizados para temperaturas mais altas. 

São utilizados unicamente em trocas de calor gás-gás pois somente com gases é que a 

capacidade calorífica do miolo (que transfere calor) é muito maior que a capacidade calorífica 

do gás escoante. Não é conveniente a sua aplicação em situações de troca de calor líquido-

liquido pois a capacidade calorífica do miolo é muito menor que a capacidade calorífica do 

líquido. 

Um exemplo de aplicação de um regenerador dinâmico é o pré-aquecedor regenerativo de ar 

Ljungstrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 – Permutador de calor regenerativo [15] 

 

5.3 Unidades de tratamento de ar - Enquadramento 

Uma unidade de tratamento de ar [21], é um dispositivo utilizado para fazer a circulação do ar, 

manter e controlar as suas condições no estado requerido, é o elemento primário num sistema  
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centralizado de ar condicionado e é o maior responsável pelos consumos energéticos nos 

sistemas de climatização dos edifícios, sendo de primordial importância a otimização do seu 

funcionamento. 

Geralmente são montadas nas condutas de circulação de ventilação que distribuem o ar, sendo 

parte integrante do sistema de climatização, como poderão estar ligadas diretamente ao espaço 

a ventilar, sem terem necessidade de estarem montadas em condutas. 

Observando a norma EN 13053 [22], a estrutura e painéis deverão ser fabricados em materiais 

resistentes à corrosão, que não emitam substâncias nocivas para a saúde nem apoio para a 

formação de colónias de microrganismos. 

Na prática, verifica-se que a estrutura é fabricada em perfis de alumínio extrudido sendo os 

painéis e portas de acesso em alumínio ou chapa de aço zincados, com pintura de acabamento 

e isolamento no seu interior. 

Estes equipamentos caracterizam-se pela sua excelente modularidade, o que lhes permite 

adaptarem-se a inúmeras e diferentes situações de instalação, podem ser feitos “por medida” e 

adaptarem a cada caso específico, dependendo da complexidade do mesmo e das 

funcionalidades pretendidas, e ainda serem montados sequencialmente de acordo com o 

sistema de climatização de cada edifício. 

A versão mais de simples instalação é normalmente composta pelos componentes básicos 

para o controle das condições termo-higrométricas do local a tratar: ventilador, filtro e bateria 

de aquecimento ou arrefecimento, são designadas por unidades de tratamento de ar novo 

(UTAN). Em sistemas de climatização mais complexos, em que além da manutenção da 

temperatura do ar se pretende fazer o aproveitamento de calor através da recirculação do ar de 

extração, estes equipamentos incorporam ainda outros componentes como humidificadores, 

recuperadores de calor, registos de ar, válvulas, atuadores, sensores, instrumentos de 

medições, etc.. Todos sujeitos a avarias devido a desgaste e perdas de eficiências por 

funcionamento. 

 

5.4 A manutenção de sistemas AVAC no âmbito do SCE 

A Diretiva nº 2002/91/CE [17], do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, 

relativa ao desempenho energético dos edifícios, estabelecia que os estados membros da 

União Europeia deviam implementar um sistema de certificação energética de maneira a 

poder informar o cidadão sobre a qualidade térmica dos edifícios, aquando da sua construção, 

venda ou arrendamento e exigia também que o sistema de certificação abrangesse também 

todos os grandes edifícios públicos e edifícios que fossem frequentemente visitados por 

público. 

A mesma foi transposta para o direito nacional em 2006 sob a forma de três documentos: 

 

 Decreto-Lei nº 78/2006 de 4 de Abril – Sistema de Certificação Energética (SCE) 

 Decreto-Lei nº 79/2006 de 4 de Abril – Regulamento dos Sistema Energéticos e de 

Climatização nos Edifícios (RESECE) 
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 Decreto-Lei nº 80/2006 de 4 de Abril – Regulamento das Características de Comportamento 

Térmico dos Edifícios (RCCTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 – Calendarização do SCE [19] 

 

Estes dois regulamentos (RESEC e RCCTE), consubstanciam a atual regulamentação 

existente e que enquadram os critérios de conformidade que devem ser observados nas 

inspeções a realizar, no âmbito do processo de certificação, estabelecendo assim os requisitos 

a serem observados nos seguintes aspetos: 

: 

 Eficiência energética; 

 Qualidade do ar interior; 

 Ensaios de receção de sistemas após a conclusão da sua construção; 

 Manutenção e monitorização do funcionamento dos sistemas de climatização; 

 Inspeção periódica de caldeiras e equipamentos de ar condicionado; 

 Responsabilidade pela condução de sistemas. 

 

Nos edifícios existentes, a certificação energética destina-se a dar informação sobre medidas 

de melhoria de desempenho, com viabilidade económica, que se devem implementar no 

sentido de reduzir despesas energéticas e ao mesmo tempo melhorar a eficiência dos mesmos. 

Em edifícios novos ou existentes mas sujeitos a grandes intervenções de reabilitação, a 

certificação energética vai permitir comprovar a correta aplicação da regulamentação térmica 

para o edifício e seus sistemas energéticos. Contudo as inspeções, no âmbito da certificação, 

não se resumem ao controlo do desempenho de caldeiras e instalações de ar condicionado,  

devem também assegurar uma boa qualidade do ar interior, isento de riscos para a saúde e 

potenciador de conforto e produtividade. 

 

3 Julho 
2006 

• Início da aplicação dos novos regulamentos (RESECE e RCCTE) 

1 Julho 
2007 

• Início da aplicação do SCE a novos grandes edifícios (> 1000 m2) que peçam licença ou 
autorização de construção após esta data 

1 Julho 
2008 

• Início da aplicação do  SCE a novos pequenos edifícios (< 1000 m2) que peçam licença ou 
autorização de construção após esta data 

1 Janeiro 
2009 

• Início da aplicação do SCE a todos os restantes edifícios, incluindo os existentes 
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Em termos de manutenção e no âmbito do RESECE, este impõe que os sistemas devem ser 

mantidos em adequadas condições de operação no sentido de assegurar a correta eficiência 

energética e de qualidade do ar interior (QAI). 

Sendo assim, todas as instalações devem ter um plano de manutenção preventiva que 

especifique objetivamente todas as tarefas de manutenção previstas, seguindo as regras de boa 

prática da profissão, instruções dos fabricantes e a regulamentação existente para cada tipo de 

equipamento que seja parte integrante da instalação. 

Neste PMP deve constar o seguinte [16]: 

 

 A identificação completa do edifício e sua localização; 

 Identificação e contacto do técnico responsável; 

 A identificação e contactos do proprietário e, se aplicável, do locatário; 

 Descrição e caracterização do edifício e dos respetivos compartimentos interiores 

climatizados; 

 Tipo de atividade habitualmente desenvolvida nele; 

 Número médio de utilizadores, se possível, distinguindo os permanentes dos habituais; 

 Área total climatizada; 

 Potência térmica total; 

 Descrição dos procedimentos de manutenção preventiva dos sistemas energéticos e da 

otimização da QAI, em função dos vários tipos de equipamentos e das características 

específicas dos seus componentes e das potenciais fontes poluentes do ar interior;  

 Periodicidade dos trabalhos de manutenção preventiva e de limpeza; 

 O nível de qualificação profissional dos técnicos que fazem estes trabalhos; 

 O registo dos trabalhos de manutenção realizados, com indicação dos técnicos que 

realizaram os trabalhos, resultados das mesmas e outros eventuais comentários; 

 O registo das análises periódicas da QAI, com indicação dos técnicos que a 

realizaram; 

 A definição das grandezas a medir para constituição dum histórico de funcionamento 

da instalação; 

 Livro de registo de ocorrências; 

 Esquema da instalação e cópia do projeto, situado na casa das máquinas; 

 Plano de atuação para situações de emergência. 

Para além do que é obrigatório pela regulamentação, no PMP deverá constar o seguinte: 

 

 Inventário e codificação de todos os equipamentos constituintes da instalação; 

 Instruções técnicas e de funcionamento dos equipamentos; 

 Calendarização dos trabalhos de manutenção; 

 Programas específicos de manutenção. 
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5.5 Principais componentes de uma unidade de tratamento de ar (UTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Registo de ar 6 – Bateria de aquecimento 11 – Sistema de condutas 

2 – Filtro 7 – Bateria de recirculação 12 – Ventilador de extração 

3 – Recuperador de calor 8 – Bateria de reaquecimento 13 – Registo de extração 

4 – Caixa de mistura 9 – Ventilador de insuflação  

5 – Bateria de arrefecimento 10 – Atenuador de som  

 
Figura 27 - Configuração típica de uma unidade de tratamento de ar 

 

Secção de entrada de ar 

Ponto de entrada do ar no equipamento, protegida por uma grelha do mesmo material dos 

painéis e com o objetivo de evitar a entrada de água da chuva e partículas sólidas de maiores 

dimensões. 

 

Filtros 

O objetivo principal da sua montagem na UTA é garantir a qualidade do ar através da 

remoção de pequenas partículas existentes no ar, evitando deste modo a contaminação dos 

espaços a tratar e protegendo também os equipamentos da degradação antecipada. São 

normalmente montados junto ao ponto de entrada de ar da UTA de maneira a manter todos os 

seus componentes limpos. 

De acordo com a norma EN 779 [22], os filtros classificam-se nos seguintes grupos: 

 

 Pré-filtragem 

Destinam-se à eliminação de pó e partículas grossas contidas no ar atmosférico, inseridos na 

classe “G” da norma. 
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São fabricados normalmente em fibra de poliéster, fibra de vidro ou tecido filtrante em 

espuma de poliuretano expandido e a sua superfície pode ser plana ou quebrada. Podem ser 

montados com moldura metálica, de alumínio ou de cartão. 

 

 Filtragem fina 

Para eliminação de partículas mais finas existentes no ar atmosférico, estão inseridos na classe 

“F”, subdividem-se ainda em dois sub-grupos: 

 

 Média eficácia 

Filtros compactos com tecido em micro fibra de vidro, resistentes a altas temperaturas e com 

superfície ondulada. 

Os filtros de bolsas podem ter tecido filtrante em poliéster, bolsas autoportantes e fibra 

sintética termo-moldada e aro em plástico, bolsas em micro fibra de vidro e bolsas fabricadas 

com uma série de diedros de papel ondulado de alta eficiência. 

 

 Alta eficácia 

Estes filtros podem ter aro e madeira ou metálico e possuir filtro com tecido de papel com 

separadores de alumínio. 

 

 Filtragem absoluta 

São usados quando se exige um tipo de ar sem qualquer grau de contaminação, ou seja, 

quando se requer uma elevada eficiência de filtragem.  

São fabricados em papel especial e com separadores de alumínio reforçado, podendo ser 

montados com aro metálico ou de madeira. Para temperaturas elevadas (até 250 °C) o aro é 

normalmente fabricado em aço inox. 

Dividem-se na classe HEPA (hight efficiency particulate air) e ULPA (ultra low penetration 

air), de acordo com a norma EN 1822 [22]. Esta classificação é baseada na eficiência MPPS 

(most penetrable particle size) que considera partículas entre 0,1 e 0,4 micrómetro. 

 

Baterias de aquecimento e arrefecimento 

A função principal destes componentes é regular a temperatura do ar de insuflação, sendo por 

isso “imersos” no fluxo de ar que passa na UTA. 

Podem ser dos seguintes tipos: 
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Tabela 1 – Classificação das baterias de aquecimento e arrefecimento [22] 

 

Aquecimento 
Água 

Eletricidade 

Arrefecimento 
Água 

Expansão direta 

 

Baterias de aquecimento e arrefecimento a água 

São vulgarmente designados por permutadores de calor (objeto de estudo desta dissertação) e 

têm a configuração de um paralelepípedo. São compostos por feixes de tubos de cobre sem 

costura dispostos em serpentina e revestidos com alhetas de alumínio, que têm a finalidade de 

aumentar a área de transferência de calor, maximizando assim o seu rendimento.  

A utilização das baterias de aquecimento e arrefecimento visam respetivamente elevar ou 

baixar a temperatura do ar de insuflação, diretamente aspirado do exterior. 

No caso das baterias de aquecimento, o ar é aquecido pela circulação de água quente no 

interior da serpentina do permutador, produzida através de um gerador de calor, geralmente 

caldeira ou bomba de calor. 

Nas baterias de arrefecimento, o ar é arrefecido pela circulação de água gelada no interior do 

permutador, esta água é produzida numa unidade de produção de água gelada (UPAG), 

vulgarmente designada por Chiller. 

 

Bateria de aquecimento por resistência elétrica 

Este equipamento é constituído por fiadas de resistências elétricas em cromo-níquel e 

alhetadas com lâminas de alumínio para maximizarem a taxa de transferência de calor, 

blindadas, sendo montadas numa estrutura de chapa de aço galvanizado ou aço inoxidável. 

Geralmente é montado um termóstato de segurança para proteção das mesmas. 

Para pequenas potências a fonte de alimentação é monofásica ou trifásica para potências 

superiores. O ar é aquecido por efeito de Joule, provocado pelo aquecimento das resistências 

aquando da passagem de corrente elétrica nestas. 

 

Baterias de arrefecimento por expansão direta 

São equipamentos idênticos às baterias de água, sendo que neste caso o fluido refrigerante é 

um gás frigogénico, normalmente o R134A ou o R22. 

Estes permutadores funcionam integrados num circuito frigorífico e dependendo da potência 

de arrefecimento requerida, existe a possibilidade destes terem vários circuitos de serpentinas 

para ligação a vários compressores. 
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Ventilador 

Máquina rotativa que coloca o ar em movimento, podemos defini-lo como uma turbomáquina 

que transmite energia para gerar pressão necessária com o qual mantêm um fluxo contínuo de 

ar, normalmente é composto por: 

 

 Elemento rotativo – Orgão do ventilador que gira em torno do seu próprio eixo de rotação, 

poderá ser uma hélice ou rotor. 

 Suporte – componente estrutural do ventilador que fixa e estabiliza o elemento rotativo. 

 Motor – Orgão que aciona o ventilador, é um motor elétrico de corrente alterna e pode ser de 

acoplamento direto ou indireto (o acionamento da ventoinha é feito por uma correia). 

 

De acordo com a trajetória do ar, os ventiladores podem ser classificados como: 

 

 Centrífugos – Quando o ar entra no rotor com uma trajetória tangencial e sai com 

uma direção paralela ao seu eixo de rotação. 

 Axiais – Quando o ar entra e sai com uma direção paralela ao eixo de rotação da 

hélice. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 28 – Ventilador axial (esquerda) e ventilador centrífugo (direita) 

 

Registos de ar 

Dispositivo composto por uma série de lâminas metálicas, que com o seu funcionamento 

sincronizado controlam os caudais de ar novo, ar de retorno e ar de exaustão. Movendo-se por 

ação mecânica, os registos alteram a sua posição variando assim a secção de passagem de ar e 

desta maneira gerem, controlam os caudais de ar, fazendo e corrigindo quando necessário as 

misturas de ar, conseguindo-se desta maneira diminuir o consumo de energia quer de 

aquecimento quer de arrefecimento. O comando pode ser manual ou motorizado. 
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Caixa de mistura 

Zona da UTA onde se faz a mistura do ar novo com parte do ar de retorno, processo 

normalmente designado por recirculação de ar. 

A principal vantagem deste processo é a redução do consumo de energia pois dado que parte 

do ar de insuflado já está nas condições de temperatura e humidade relativa pretendidas, 

sendo somente necessário aquecer ou arrefecer o ar novo a insuflar desde as condições 

exteriores até às pretendidas e eventualmente fazer ligeiras correções no ar de retorno. 

Todo este equilíbrio da mistura de ar novo com o ar de retorno é feito através do registo de ar 

novo e o registo de ar de recirculação. 

 

Recuperador de calor 

O objetivo principal deste dispositivo é o de recuperar o potencial energético do ar de 

exaustão, que de outro modo se perderia para o exterior, conseguindo-se que esta energia 

térmica seja transferida para o ar novo. Esta troca pode ser feita com ou sem contacto físico 

entre as duas parcelas de ar. Com este sistema a energia primária pode ser reduzida até 30%. 

O RSECE, no seu artigo 14° - ponto 9 [17], indica a obrigatoriedade do recurso à recuperação 

de calor entre o ar extraído e o ar admitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 – Exemplo de recuperador de calor 

 

 Recuperador de fluxos cruzados 

Unidade de recuperação de calor tipo ar-ar, composta por um permutador em chapa de 

alumínio e suportada numa estrutura também em alumínio. Não há contacto direto entre os 

fluxos de ar e a transferência de calor é feita em contra-corrente através da parede de 

alumínio. 

Estes sistemas apresentam uma eficiência de 50 – 70%. 

 

 

 



Análise de Fiabilidade de Permutadores de Calor de Unidades de Tratamento de Ar 

 

57 

 

 

 Recuperadores de calor ar-água-ar ou ar-líquido frigogénico-ar 

A unidade de recuperação de calor ar-água-ar possui uma série de serpentinas, interligadas 

através de um circuito de água independente e com uma bomba de água que garanta o seu 

enchimento. A troca de calor é feita através do sistema ar-água-ar. 

Este sistema é penalizado pela perda de carga existente no circuito de água e apresenta um 

rendimento de 40 a 60%. 

No sistema ar-líquido frigogénico-ar, a unidade de recuperação de calor é idêntica á de água, 

unicamente o fluido de transporte de calor é diferente. Neste processo a transferência de calor 

faz-se à custa do ciclo de mudança de fase dum líquido frigogénico. 

 

 Recuperador de calor rotativo 

Unidade composta por um tambor rotativo, acionado por um motor elétrico de velocidade 

variável através de uma correia. Metade da secção do tambor é atravessada pelo ar de 

extração e a outra metade pelo ar novo. Devido à constante rotação do tambor, o calor 

extraído é transmitido para o ar novo através da mistura de caudais. 

A eficiência deste sistema varia entre os 60 a 80%. 

 

Humidificadores 

Componente que nem sempre está presente na UTA visto que a humidificação do ar nem 

sempre é necessária, usualmente utiliza-se nos climas mais frios onde o aquecimento contínuo 

do ar exterior irá torná-lo mais seco e desconfortável ou em situações especiais onde é exigido 

um rigoroso controlo de humidade, como por exemplo sala de operações ou sala de 

computadores. 

Numa UTA podemos utilizar vários tipos de humidificadores [22] e [25]: 

 

 Evaporativos 

Um sopro de ar seco sobre um reservatório de água irá evaporara parte dela, a taxa de 

evaporação poderá ser aumentada através da pulverização de água para deflectores no fluxo 

de ar, normalmente a água usada é perdida ou recirculada com recurso a uma bomba. 

 

 Vaporizadores 

O vapor de uma caldeira é diretamente soprado para o fluxo de ar por meio de um tubo de aço 

galvanizado e com furos calibrados para a injeção de vapor e possui ainda um furo para 

escoamento de condensados e podem ser autónomos ou com alimentação de vapor a baixa 

pressão. 

Possuem ainda um tabuleiro de condensados e um eliminador de gotas para evitar a saída de 

gotículas de vapor / água da UTA para as condutas de ventilação. 
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Pulverizadores 

Neste humidificador a água é pulverizada, através de um bico ou outro meio mecânico, em 

gotículas que são transportadas pelo ar. 

Este equipamento é constituído por uma câmara dupla que possui uma rede de bicos seguida 

de um núcleo de evaporação, posteriormente existe um separador de gotas. 

 

 Ultrassónicos 

Um tabuleiro de água fria, num fluxo de ar, é excitado através de um fluxo de ultra-sons, 

formando uma névoa. 

 

 Meio molhado 

Através de um meio de fibras ao qual é fornecido água fria através de um tubo com pequenos 

furos, o fluxo de ar na sua passagem é mantido húmido. À medida que o ar atravessa o meio 

molhado, arrasta água sob a forma de gotículas. Este tipo de humidificador pode entupir-se 

rapidamente se o ar não for devidamente filtrado. 

Todos os humidificadores acima apresentados devem possuir um tabuleiro de recolha de 

condensados e bombeados para um esgoto.  

 

Silenciadores 

São juntas flexíveis que são montadas na tubagem imediatamente antes e após a UTA e têm 

por função eliminar o ruído e vibrações provocado pelo ventilador e pelo movimento da 

massa de ar. 

O material de tela de borracha destas juntas permite que a UTA vibre sem uma transmissão 

significativa das vibrações à tubagem. 

 

5.6 Classificação das UTA 

As unidades de tratamento de ar são os equipamentos principais nos sistemas de tratamento de 

tratamento de ar. Na sua forma mais básica destinam-se a fazer a movimentação, filtragem e 

tratamento térmico do ar, de acordo com os parâmetros pré-definidos. 

Os diversos tipos existentes classificam-se de acordo com a sua estrutura e local de 

montagem: 
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Unidades verticais e horizontais 

Nas UTA`s horizontais, todos os seus componentes estão montados no mesmo nível, têm o 

inconveniente de que para grandes unidades ocupam um grande espaço. 

Nas UTA`s verticais, o ventilador está montado num nível superior aos filtros e permutadores 

e relativamente às versões horizontais são mais pequenas. 

 

Posição do ventilador 

A colocação do ventilador poderá ser feita antes ou após o permutador de calor. 

 

Unidades exteriores e interiores 

As unidades exteriores são montadas no topo dos edifícios e são à prova de água. Uma 

unidade interior está normalmente montada no compartimento a tratar. 

 

Unidades fabricadas ou feitas por encomenda 

As unidades já fabricadas têm a sua estrutura e lay-out standardizados, são de baixo custo, boa 

qualidade e de fácil instalação. 

As unidades feitas por medida são mais flexíveis em construção, lay-out e dimensões. 

 

Unidades de tratamento de ar novo e com recirculação de ar 

Nas unidades de tratamento de ar novo (UTAN), este só passa uma vez pelo aparelho, este 

tipo de equipamentos trabalha com 100% de ar novo.  

As unidades com recirculação de ar poderão também trabalhar com 100% de ar novo ou com 

mistura de determinada percentagem de ar de retorno, tendo em vista a maximização de 

eficiência energética. 

 

5.7 Manutenção das UTA 

Sendo as UTA`s responsáveis pelo controlo da energia térmica e movimentação do ar nas 

instalações, são por isso uma fonte importante no consumo total de energia nos sistemas de 

climatização. Uma percentagem desta é energia térmica usada no controle das condições 

ambientais (temperatura e humidade) dos espaços a tratar e a restante é energia elétrica gasta 

na movimentação do ar e dos fluidos frigogénicos. 

Independentemente da eficiência de funcionamento da UTA, é possível identificar algumas 

avarias típicas de ocorrerem nestes equipamentos: 

 

 Perdas de carga por acumulação de sujidade nos filtros, permutadores de calor e 

condutas de ar (Figura 30 a, b, f); 



Análise de Fiabilidade de Permutadores de Calor de Unidades de Tratamento de Ar 

 

60 

 

 Perdas de ar, por fugas ou infiltrações, através da envolvente (Figura 30 c, d); 

 

 Perdas térmicas nos permutadores de calor de aquecimento e arrefecimento, 

associados a fugas de fluidos devido a corrosão ou corrosão das alhetas de dissipação 

de calor (Figura 30 d, e); 

 Perdas mecânicas associadas a deficiente rendimento de funcionamento do motor 

elétrico, ventilador e transmissão motor / ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 – Imagens do interior de UTA`s e de condutas de ar 

 

5.8 Metodologia usada no caso de estudo – FMECA “Failure Mode Effect and 

Criticality Analisys” 

O FMECA é uma metodologia específica de engenharia utilizada para definir, identificar, 

eliminar ou minimizar falhas (reais ou potenciais) de um sistema. Para cada falha é feita uma 

estimativa da sua frequência, severidade e detetabilidade e com todos estes dados faz-se uma 

análise quantitativa global e estabelece-se uma classificação das mesmas que permite definir 

quais as mais criticas e as que podem ser ignoradas e de acordo com as necessidades vai 

ajudar na tomada de decisões, planeamento da manutenção ou mesmo ignorando ocorrências. 

O FMECA é assim composto por duas análises separadas: 

 

 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) – Analisa os diferentes modos de avaria 

e os seus efeitos no sistema. 

 Criticality Analysis (CA) – Classifica as avarias de acordo com a taxa de ocorrência e 

grau de severidade. 
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Figura 31 – Fluxo do processo FMECA 

 

É um método de análise das avarias com o objetivo de pesquisar soluções para as evitar, é 

aplicável na conceção dos equipamentos e nos estudos de engenharia de manutenção [7]. 

De acordo com alguns autores o FMECA pode ser definido como [28]: 

 

 “Técnica usada para identificar, priorizar e eliminar potenciais falhas no sistema, 

design ou processo antes que chegue ao cliente final”, Omdahl – 1988; 

 “Técnica usada para resolver potenciais problemas no sistema antes que eles 

ocorram”, Sematech – 1992. 

 

5.9 História do FMECA 

O FMECA foi originalmente desenvolvido, nos anos 40, pelo Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos da América e formalizado com a publicação em 9 de Novembro de 1949 do 

manual MIL-P-1629 (Military Procedure) – Procedure for Performing a Failure Mode, 

Effects and Criticality Analisys, que era um procedimento padrão para operações militares 

[26]. Este procedimento foi utilizado como técnica de avaliação da fiabilidade, com o objetivo 

de avaliar os efeitos das avarias nos equipamentos e sistemas. As mesmas eram classificadas 

pelo impacto que tinham no sucesso das missões e segurança do pessoal e equipamento. 

Em 1974 este documento foi substituído pela norma militar MIL-STD-1629, usada na 

marinha americana, e posteriormente, em 1977, surgiu ainda uma versão para a aviação 

militar, MIL-STD-2070. Em 1980 surgiu a versão final que substituiu estes dois últimos 

documentos, a norma MIL-STD-2690 A, que foi cancelada sem ter sido substituída em 1998, 

no entanto, ainda hoje continua a ser utilizada tanto na indústria militar como espacial. 

O FMECA teve sua efetiva expansão a partir dos anos 60, quando a NASA (em 1966) o 

começou a utilizá-lo nos seus diversos programas espaciais para verificação da fiabilidade do 

equipamento e hardware, inicialmente aplicou-o no programa Apollo e subsequentemente nos 

restantes programas que se lhe seguiram. Por esta altura já o FMECA era largamente utilizado 

na aviação civil [27]. 

 

FMEA CA FMECA 
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Nos anos 70 a Ford começou a utilizar o FMECA, após problemas ocorridos na produção do 

seu modelo Pinto e nos anos 80 já a sua utilização era generalizada em toda a indústria 

automóvel europeia [27]. 

Em 1985 a International Electrotechnical Commission (IEC), publicou a norma IEC 812, 

entretanto atualizada pela IEC 60812, em que regulamentava o uso do FMEA e FMECA para 

uso geral [27]. 

Atualmente a sua aplicação vem descrita nas normas BS 5760 – 5 e AFNOR X 60510 [6]. 

 

5.10 Tipos de FMECA 

Para se ter o melhor beneficio, o FMECA deve ser aplicado logo na fase inicial de projeto de 

maneira a considerarmos todos os potenciais modos de avaria e desta maneira podermos 

tomar as medidas necessárias para os eliminar, no entanto, como técnica sistemática de 

deteção de avarias, o FMECA é um documento vivo e uma metodologia eminentemente 

iterativa pelo que poderá ser aplicado quer na fase de conceção de um sistema como durante o 

seu funcionamento. A informação assim recolhida deverá ser pois atualizada de maneira a 

conseguirmos o melhor resultado e servindo este como documento base para análise de 

fiabilidade, manutibilidade e segurança do sistema. Apesar do custo não ser o objetivo 

principal desta análise, o resultado final normalmente traduz-se numa redução geral do custo 

de operação e manutenção. 

De acordo com a fase em que o FMECA é aplicado, este pode ser classificado em vários 

tipos: 

 

 FMECA de Projeto – Análise feita na fase de projeto do equipamento e no qual são 

verificados todos os potenciais modos de falha susceptíveis de ocorrerem durante o 

funcionamento do mesmo e ajudando na elaboração das características técnicas do 

equipamento, necessárias para as fases seguintes de fabrico e montagem. 

 FMECA de Processo – Analisa os potenciais modos de falhas que podem ocorrer 

durante o fabrico e montagem do equipamento e os seus efeitos no cliente final bem 

como as decorrentes da manutenção e operação do mesmo. É elaborada uma lista 

classificada com os potenciais modos de falha de maneira a que se possa estabelecer 

prioridades para ações corretivas, todas as características críticas e/ou significativas do 

equipamento e que é entregue depois ao departamento de projeto para que se proceda 

às necessárias alterações. 

 FMECA de Sistema – Analisa todos os potenciais modos de falha que possam 

ocorrer em grandes sistemas, como por exemplo linhas de produção 

 FMECA de Procedimentos Administrativos - Tipo de análise menos comum mas 

que com o mesmo objetivo que as anteriores, diminuir o risco de aparecimento de 

falhas, analisa as falhas potenciais de cada etapa do processo a nível organizacional 

antes que atinjam o cliente final, procurando deficiências e anomalias causadas por 

processo deficientes.  
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5.11 Metodologia do processo FMECA 

No seu conjunto, FMEA irá identificar o sistema, seus componentes e os modos de falha 

associados enquanto o CA irá classificá-los por nível de criticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32 – Fluxo FMECA 

 

Para a condução deste processo com rigor é necessário cumprir de forma sistemática os 

seguintes passos:  

 

Definir o sistema 

O primeiro passo consiste basicamente na formação do grupo de trabalho que irá definir o 

sistema em questão e a sua função, através da definição da estrutura operacional hierárquica 

bem como todos os subsistemas adjacentes a cada nível 

Define-se clara e objetivamente qual a missão para o qual foi projetado, identifica-se todo o 

tipo de avaria que possa ocorrer, seus efeitos e possíveis causas. 

 

Definição de regras e estabelecimento de prioridades 

Após o entendimento do problema a equipa deve elaborar um conjunto de regras básicas que 

servirão de linhas de orientação para o processo de análise. Geralmente estas regras deverão 

ter a aprovação do cliente e regra geral podem incluir: 

 

 A função do sistema a ser analisado; 

 A fase em que a análise deve ser feita; 

 O tempo durante a qual a análise deve ser feita; 

FMEA 
•Definir o sistema 

FMEA 
•Definição de regras e estabelecimento de prioridades 

FMEA 
•Elaboração do diagrama de blocos 

FMEA 
• Identificação dos modos de avaria 

FMEA 
•Análise dos efeitos dos modos de avaria 

FMEA 
•Levantamento de medidas de deteção ou compensação de avarias 

FMEA 
•Levantamento de medidas de prevenção 

FMEA 
•Classificação do grau de severidade (classificação dos efeitos da avaria) 

CA 
•Análise de criticidade 
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 Os graus de severidade que servirão para classificarem os efeitos de cada avaria; 

 Taxa de avarias; 

 Metodologia de deteção de avarias. 

 

Para o estabelecimento de prioridades colocam-se as seguintes questões: 

 

 O que é importante analisar? 

 Por onde é que se deve iniciar a análise? 

 

Normalmente o estabelecimento de prioridades não é considerado quando esta já é um facto 

consumado, ou seja, o cliente já identificou a prioridade ou o produto encontra-se em garantia 

ou ainda a gestão solicita que a análise seja feita a partir de determinado ponto. 

 

Elaboração do diagrama de blocos do sistema 

O diagrama de blocos é uma representação esquemática e hierárquica do sistema, constituída 

por desenhos e dados técnicos, representando todas as suas unidades operacionais e o modo 

como o mesmo funciona, a relação e a interdependência entre os seus diversos níveis. Ao 

representar a sequência funcional do sistema, permite seguir os efeitos que cada avaria através  

 

de cada nível. Cada componente deve estar perfeitamente identificado bem com as entradas e 

saídas dos mesmos de maneira a possibilitar uma boa rastreabilidade em caso de avaria. 

 

Identificação dos modos de avaria 

Nesta fase procede-se à recolha dos dados, identificando todos os possíveis modos de avaria 

para cada componente operacional do sistema, caracterizando-os e classificando-os. 

O modo de avaria é a maneira como a mesma é observada, numa função, subsistema ou 

componente e depende da posição que cada componente ocupa no sistema, modo de 

funcionamento e também do histórico de avarias em sistemas similares. 

 

Análise dos efeitos das avarias 

Feita a recolha dos dados, os mesmos serão analisados para se poderem tomar decisões, esta 

análise poderá ser qualitativa ou quantitativa. As ferramentas a utilizar poderão ser o 

brainstorming, análise causa-efeito, modelos matemáticos, análise de fiabilidade, etc.. 

A análise dos efeitos será feita de acordo com os critérios definidos no passo 2 desta 

metodologia e deverá ser feita para cada componente operacional do sistema (anteriormente 

descritos no diagrama de blocos). 

Genericamente os efeitos das avarias poderão ser de três categorias [29]: 
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 Falhas de funcionamento do sistema – Quando a avaria do componente tem um 

efeito catastrófico no funcionamento do sistema. 

 Degradação do estado e funcionamento do sistema – A avaria do componente tem 

um efeito no funcionamento geral do sistema mas este consegue cumprir a sua missão. 

 Sem efeito imediato – A avaria não tem efeito imediato no funcionamento do sistema. 

 

Como se deverá analisar o efeito que cada avaria tem no funcionamento geral do sistema 

deve-se verificar o seu efeito nos diferentes níveis do mesmo [29]: 

 

 Efeito local – Resultam especificamente da avaria do próprio componente, servem 

especificamente como base de avaliação na tomada de medidas de correção ou 

diminuição dos efeitos. 

 Nível superior – São os efeitos resultantes da avaria do componente no 

funcionamento do sistema no nível acima do componente. 

 Nível final – São os efeitos que a avaria tem no estado geral de operacionalidade e 

funcionalidade do sistema. 

 

Apesar de se ter em consideração os efeitos das avarias nos diferentes níveis do sistema, deve-

se também ter em linha de conta o objetivo final para o qual o sistema foi projetado e 

construído, requisitos de manutenção e segurança do sistema e seus operadores, 

 

Métodos de deteção de avarias 

A metodologia FMECA deve identificar os métodos pelos quais a ocorrência da avaria é 

detetada pelo operador do sistema. Os avisos visuais ou sonoros são os métodos mais usuais 

para deteção de avarias mas qualquer outro método de aviso de avaria ao operador do sistema 

deverá ser contemplado no FMECA. 

No caso de não ser possível existência de qualquer tipo de aviso de avaria, será importante 

avaliar a gravidade que esta terá no funcionamento e segurança do sistema. No caso de a 

avaria não colocar em risco o funcionamento do sistema ou a segurança do mesmo, será 

importante determinar os sintomas que tornarão evidente tanto para o operador como para o 

técnico de manutenção o aparecimento desta. 

As indicações poderão ser de três tipos [29]: 

 

 Normal – Aviso de que indica ao operador de que o sistema está a funcionar 

normalmente. 

 Não normal – Aviso que indica ao operador qualquer anomalia de funcionamento no 

sistema. 

 Incorreta – Aviso errado ao operador de que ocorreu uma anomalia no sistema 

quando na realidade o mesmo está a funcionar normalmente. Poderá ser a situação 
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contrária, indicação de que o sistema está a funcionar normalmente quando na 

realidade existe uma anomalia de funcionamento. 

 

Medidas de prevenção 

São um conjunto de regras que permitem ao operador eliminar ou minimizar o efeito duma 

avaria no sistema e deverão ser previstas nesta metodologia: 

 

 Redundância de componentes redundantes (normalmente montados em paralelo) que 

permitem que o sistema continue a funcionar normalmente e em segurança; 

 Sistemas automáticos de segurança e de aviso que garantam o controlo e normal 

funcionamento do sistema e que em caso de avaria limitem os efeitos desta; 

 Ações diretas do operador sobre o sistema.  

 

Classificação das avarias pelo seu grau de gravidade 

Após se ter procedido ao levantamento de todos os possíveis modos de avaria, classifica-se 

cada uma de acordo com o efeito que têm no normal funcionamento do sistema e elabora-se 

de seguida uma classificação de acordo com o seu grau de severidade. Esta classificação será 

posteriormente usada na Análise de Criticidade. Esta classificação dá-nos uma medida 

qualitativa das consequências resultantes de cada modo de avaria. 

Na base desta classificação estão a avarias menos graves, enquanto no topo desta estão as de 

efeito mais grave. 

Esta classificação é feita de acordo com uma escala numérica, que pode ser de 1 a 10, como 

mostrado pela tabela seguinte [29]: 
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Tabela 2 – Classificação de Severidade I 

 

Classificação Efeito Critério de severidade 

1 Nenhum Sem nenhum efeito a nível de segurança, saúde e ambiente 

2 Muito Baixo 
Interrupção mínima do funcionamento do sistema, reparação 

pode ser feita aquando da deteção da avaria 

3 Baixo 

Interrupção mínima do funcionamento do sistema, reparação 

só pode ser feita após deteção da avaria, mas não interrompe 

funcionamento do sistema 

4 Baixo a Moderado 

Efeito moderado, o funcionamento do sistema é parcialmente 

afetado e pode sofrer interrupção no seu funcionamento 

sofrendo um atraso até voltar a funcionar normalmente 

5 Moderado 

Efeito moderado, o sistema interrompe o seu funcionamento 

na totalidade, sofrendo um atraso até voltar a funcionar 

normalmente 

6 Moderado a Elevado 

Efeito moderado, o sistema interrompe o funcionamento na 

totalidade mas sofre um atraso moderado até voltar a funcionar 

normalmente 

7 Elevado 
Efeito grave no funcionamento do sistema, parte deste é 

afetada. Atraso significativo na entrada em funcionamento 

8 Muito Elevado 
Efeito grave no funcionamento do sistema, a sua totalidade é 

afetado. Atraso significativo na entrada em funcionamento 

9 Perigoso com Aviso 
Perigo potencial para segurança máquina/operador, saúde e 

ambiente. Avaria ocorre com aviso 

10 Perigoso sem Aviso 
Perigo potencial para segurança máquina/operador, saúde e 

ambiente. Avaria ocorre sem aviso 

 

Esta classificação pode ser utilizada tanto na análise qualitativa (sem informação disponível) 

como na análise quantitativa (com informação disponível). Existe no entanto uma outra 

classificação do Índice de Severidade que se aplica exclusivamente na análise quantitativa e 

que serve principalmente para a classificação dos componentes mais críticos do sistema em 

análise. Este método, no entanto, não deve ser utilizado para classificar o grau de severidade 

em análise qualitativa pois esta requer a mesma escala, tanto para classificação da severidade 

como para a taxa de ocorrência. 
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Esta classificação pode ser feita da seguinte maneira [29]: 

 
Tabela 3 – Classificação de Severidade II 

 

Classificação Efeito Critério de Severidade 

Categoria I Menor 
Avaria sem importância, não causa danos no sistema mas obriga a 

uma intervenção não programada de manutenção ou reparação 

Categoria II Marginal 

Avaria com relativa importância, causa pequenos danos no sistema 

de que resulta atraso ou perca momentânea da sua disponibilidade 

ou ainda uma degradação do seu funcionamento 

Categoria III Crítico 

Avaria que causa grandes danos no funcionamento do sistema e que 

provoca a sua paragem, implicando um significativo atraso no 

retorno ao seu normal funcionamento 

Categoria IV Catastrófico 

Avaria que põe em causa tanto a segurança da máquina como do 

operador, poder provocar a morte ou a perca total da capacidade do 

sistema funcionar normalmente. Normalmente dá-se sem aviso 

prévio 

 

Resultados do FMEA 

Nesta fase ficamos com o processo FMEA concluído. Deve-se proceder à análise dos 

resultados obtidos para a determinação da necessidade de se proceder a alguma alteração, é 

muito comum que no decorrer deste processo sejam descobertos mais modos de avaria ou 

métodos de deteção dos mesmos e sendo este um método iterativo, torna-se conveniente e 

obrigatório uma atualização do processo antes de avançarmos a Análise da Criticidade.  

 

Análise da Criticidade 

Esta análise irá permitir ao analista identificar clara e objectivamente tanto a fiabilidade como 

a severidade relacionada com cada componente do sistema. A disponibilidade de 

documentação sobre o funcionamento do sistema e seus diversos constituintes, bem como 

dados estatísticos sobre a taxa de avarias irão determinar o tipo de análise a ser efetuado, deste 

modo, a análise CA poderá ter uma abordagem qualitativa, quando não existe documentação 

específica sobre a taxa de avarias, ao passo que no caso de dispormos desta base de dados 

estatística, justifica-se uma abordagem quantitativa. 
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Figura 33 – A informação na análise CA 

 

Na sua essência é uma ferramenta que vai classificar de acordo com o grau de importância o 

efeito que cada modo de avaria tem para o funcionamento do sistema, levando a que se dê 

prioridade às avarias mais críticas no sentido de se minimizar o mais rapidamente possível os 

seus efeitos. 

 

Resultados do FMECA 

Com o processo concluído, o passo seguinte é a interpretação e análise dos resultados obtidos. 

Deve-se confirmar, avaliar, e medir o sucesso ou fracasso do estudo que foi feito. Esta 

avaliação tem por base três questões principais: 

 

 A situação melhorou? 

 A situação piorou? 

 A situação mantêm-se? 

 

Mediante a análise dos resultados avalia-se a necessidade de se repetir o FMECA na busca de 

novas possíveis melhorias.  

O objetivo do FMECA é atingindo quando se conseguir eliminar todas as avarias, no entanto 

o cumprimento deste objetivo deve ter em linha de conta as necessidades e pretensões da 

organização ou clientes, custos envolvidos e fator de competitividade. 

 

5.12 Benefícios do FMECA 

Apesar de a nível global esta metodologia detetar avarias e identificar ações corretivas ou de 

prevenção para a eliminação ou atenuação destas, impedindo assim que estas cheguem ao  
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cliente final e aumentando a durabilidade, qualidade, e fiabilidade dum sistema, um bom 

FMECA, de um modo geral, assegura os seguintes benefícios: 

 

 Identifica modos de avaria (potenciais ou conhecidos); 

 Identifica a causa e efeito de cada avaria; 

 Classifica os modos de avaria; 

 Planeia e implementa ações de correção ou de manutenção e o seu seguimento; 

 Identifica e implementa mudanças nos requisitos técnicos dos produtos ou sistemas; 

 Redução de custos; 

 Diminuição de desperdícios; 

 Redução dos custos de garantias, quanto mais fiáveis forem os produtos ou sistemas 

menos responsabilidades têm quem os fabrica; 

 Como o aumento da fiabilidade do produto ou sistema, todo o processo produtivo bem 

como o seu modo de funcionamento torna-se mais compacto, isto quer dizer que 

algumas operações que anteriormente eram indispensáveis tornam-se negligenciáveis 

e podem ser dispensadas. 

 

5.13 O FMECA e o RCM 

Duma maneira sintética, podemos definir o RCM como um processo para determinar os 

melhores requisitos de manutenção de um determinado bem físico no seu contexto 

operacional. 

A visão RCM (manutenção que trata da preservação da função dos bens) ao distinguir-se da 

visão tradicional (manutenção que trata da preservação física dos bens), responde a sete 

questões que constituem a base da sua metodologia: 

 

1. Quais as funções e performances do bem no seu contexto operacional? 

2. De que forma é que um bem é incapaz de cumprir as suas funções? 

3. O que causa cada avaria funcional? 

4. O que acontece quando cada avaria ocorre? 

5. Qual a importância de cada avaria? 

6. O que pode ser feito para prever ou prevenir cada avaria? 

7. O que pode ser feito caso não se encontre a adequada tarefa proactiva? 

 

Desta maneira conseguimos responder às seguintes questões: 

 

1 - Função – Deve-se definir as funções de cada bem no seu contexto operacional, juntamente 

com os seus desejados níveis de performance, e geralmente dividem-se em duas categorias: 
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 Primárias – Resumem as razões pelo qual o bem foi adquirido, esta categoria cobre 

características como a velocidade, capacidade de transporte ou armazenamento, 

qualidade do produto, assistência ao cliente, etc. 

 Secundárias – Engloba as características que permitem satisfazer as expectativas que 

o utilizador de cada bem. Normalmente inclui áreas como a segurança, controle, 

conforto, integridade estrutural, economia, proteção, eficiência operacional, 

cumprimento de regras ambientais, aspeto exterior, etc.. 

 

2 - Avaria Funcional – Os objetivos da manutenção são definidos pelas funções e níveis de 

performance expectáveis para cada bem, a única ocorrência capaz de impedir que o mesmo 

tenha os níveis desejados de funcionamento é uma avaria, será pois lógico pensar que a 

manutenção atinge os seus objetivos ser adotar uma abordagem adequada para a gestão da 

avaria. Mas antes mesmo de seguirmos esta abordagem, necessitamos de saber quais as 

avarias que podem ocorrer, neste processo o RCM identifica dois níveis: 

 

 Primeiro identificando quais as circunstâncias que levam ao estado de avaria; 

 Posteriormente, verificando quais os motivos que levam a que o equipamento entre em 

estado de avaria. 

 

De acordo com a metodologia RCM, os estados de avaria são conhecidos como avarias 

funcionais, e ocorrem quando um determinado bem perde a capacidade de cumprir a sua 

função de acordo com o nível aceitável de performance para o utilizador. Esta definição 

engloba quer a perda total como parcial do bem para cumprir a sua função a um nível 

desejável. 

 

3 - Modos de Avaria – Com a avaria identificada, há que identificar todas as causas que a 

provocam, todos estes eventos são designados como modos de avaria. A estratégia da RCM é 

a análise das causas que provocam estes tipos de avarias funcionais, implicando assim que as 

pessoas envolvidas no processo devem ser profundas conhecedoras do equipamento e do seu 

modo de funcionamento. A lista dos modos de avaria mais comuns inclui avarias devido a 

deterioração provocada por funcionamento, erro humano (quer do operador ou dos técnicos de 

manutenção) e falhas de projeto. As avarias podem já ter ocorrido no equipamento em análise 

ou em equipamento semelhante (funcionando no mesmo contexto operacional), avarias que 

estão a ser controlada através de medidas preventivas e ainda potenciais avarias que apesar de 

ainda não terem acontecido têm uma forte probabilidade de virem a ocorrer. É importante que 

todo o registo destas avarias seja feito com detalhe suficiente de maneira a poupar tempo e 

esforço na sua análise mas ao mesmo tempo não deveremos perder muito tempo nesta análise 

ao entrar em detalhes excessivos. 
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4 - Efeito da Avaria – A cada modo de avaria associa-se os seus efeitos, o que acontece 

quando a mesma ocorre. Toda esta informação que servirá de suporte para esta análise deverá 

conter elementos tais como: 

 

 Quais a s evidências da ocorrência duma avaria; 

 Qual o grau de ameaça para a segurança e ambiente; 

 De que maneira irá afetar a produção e operação; 

 Qual os danos físicos causados pela avaria; 

 O que deverá ser feito para a sua reparação.  

 

Toda esta análise deverá ser feita por pessoal minimamente conhecedor do equipamento e seu 

funcionamento, sob pena de se retirarem conclusões erradas para efeitos de manutenção. 

 

5 - Consequências das Avarias – Caracterizam-se por quantificarem a importância que cada 

modo de avaria na operacionalidade do equipamento. Basicamente classificam-se em quatro 

grupos: 

 

 Avarias escondidas – Não têm consequências diretas mas expõem o sistema a riscos 

graves ou muito graves; 

 Avarias de carácter ambiental ou de segurança – Consequências que podem pôr em 

risco a segurança de operadores ou utilizadores ou violar de maneira evidente alguma 

regra ambiental; 

 Avarias operacionais – Consequências que afetam diretamente a capacidade 

produtiva do sistema ou equipamento, tais como, qualidade do produto, custos 

operacionais, serviço ao cliente; 

 Avarias não operacionais – A única consequência implica diretamente o custo 

associado à reparação. 

 

6 - Operações proactivas – Conjunto de ações que se tomam antes da ocorrência duma 

avaria de maneira a impedir que qualquer bem entra em estado de avaria. Cada modo de 

avaria é analisado, normalmente através de algoritmos de decisão, registo histórico de avarias 

ou ainda análise estatística das mesmas que permitam determinar a curva de distribuição de 

avarias. Mediante isto, determinam-se ações de manutenção preventiva, preditiva ou 

monitorização das condições de funcionamento. O RCM reconhece os seguintes tipos de 

ações: 

 

 Manutenção sob Condição – O bem continua ao serviço sob condição de 

desempenhar as suas funções dentro dos limites padrão de qualidade de serviço 

previamente definidos e só se intervém quando algo sai fora destes limites; 
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 Manutenção ou Reparação Programada – Um bem é reparado ou substituído numa 

data específica mediante a sua condição de funcionamento na altura. Estas duas tarefas 

são hoje em dia conhecidas como Manutenção Preventiva e são de longe a forma mais 

largamente utilizada de manutenção proactiva. 

 

7 - Operações Alternativas – São um conjunto de ações que são tomadas no caso de não 

aplicabilidade de ações proactivas e incluem: 

 

 Procura da Falha – Verificação periódica de funções “escondidas” com o objetivo de 

certificar a sua operacionalidade; 

 Projetar Novo Bem – Aplica-se no caso da impossibilidade de se tomar qualquer 

Ação de manutenção que diminua o risco de avaria e suas consequências para valores 

aceitáveis; 

 Manutenção Curativa – Neste caso só se intervém quando ocorre uma avaria, não se 

toma nenhuma Acão para prevenir ou antecipar esta. Aplica-se quando a avaria não 

implica consequências ambientais ou de segurança para operadores/utilizadores ou 

ainda quando os custos de aplicação de qualquer tarefa proactiva (se existir alguma) 

sejam mais elevados do que reparar a avaria e as suas consequências. 

 

Se algumas das tarefas que anteriormente foram abordadas merece ou não ser aplicada, 

depende das consequências da avaria, quer a nível operacional como económico. 

A grande força do RCM é que fornece critérios simples e de fácil compreensão, que vão servir 

de apoio na decisão da escolha das tarefas de manutenção, tecnicamente aplicáveis e 

economicamente viáveis que devem ser aplicadas bem como a regularidade de aplicação e 

quem as deve executar. 

Aqui, as estratégias de manutenção em vez de serem aplicadas de uma maneira independente 

são usadas de uma maneira integrada para conseguirmos aproveitar as vantagens dos seus 

pontos fortes, de modo a otimizarmos a operacionalidade e eficiência dos sistemas 
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Tabela 4 - Componentes de um programa RCM 

 

RCM 

Reativa 

-Pequenos componentes 

- Não críticos 

- Sem consequência 

- Pouca probabilidade de falha 

- Redundantes 

Preventiva 

- Sujeito a desgaste 

- Modo de avaria conhecido 

- Tempo de vida conhecido 

Preditiva 

- Modo de avaria aleatório 

- Não sujeito a desgaste 

- Avarias introduzidas pela manutenção preventiva 

Proactiva 

- RCFA (Root Cause Failure Analisys) 

- FMECA/FMEA 

- FTA (Failure Tree Analisys) 

- Teoria da Renovação (RT) 

- Exploração da Idade (AE) 

 

O FMECA ao fazer o levantamento das avarias, suas causas, efeitos no funcionamento do 

sistema e ainda a sua classificação de acordo com o seu grau de criticidade, vai responder às 

cinco primeiras questões da metodologia RCM, as duas últimas serão satisfeitas através do 

Diagrama de Decisão do RCM. 

O Diagrama de Decisão do processo RCM é o segundo dos dois documentos chave usados na 

aplicação deste processo; o primeiro é o Registo de Informação do RCM, onde é 

documentado as funções de cada componente, suas avarias e respectivos modos e efeitos das 

mesmas. 

 

 

RCM 

Registo de 

Informação 

Sistema: Registou: Data: Folha Nº 

Subsistema: Verificou: Data: de 

Função 

Avaria 

Funcional 

(Perda de 

função) 

Modo de Avaria 

(Causas da 

avaria) 

Efeito da Avaria 

(O que acontece quando ocorre a avaria) 

    

 
Figura 34 - Registo de informação do RCM [10] 
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RCM 

Registo de 

Decisão 

Sistema: Registou: Data: Folha 

Nº 

Subsistema: Verificou: Data: de 

Referência 

de 

Informação 

Consequência 

da Avaliação 

H1 H2 H3 
Ação 

Alternativa 
Tarefa 

Proposta 

Intervalo 

Inicial 
Feito por: 

S1 S2 S3 

F FF FM H S E O 

O1 O2 O3 

H4 H5 S4 

N1 N2 N3 

                

 
Figura 35 - Registo de decisão do RCM [10] 

 

O Diagrama de Decisão é um algoritmo que integra todos os processos de decisão aplicados a 

cada modo de avaria listados no Registo de Informação, isto servirá de base na resposta às 

seguintes questões: 

 

 Quais as rotinas de manutenção (se existirem) que devem ser escolhidas, frequência de 

aplicação e quem as deve executar; 

 Quais as avarias com a criticidade suficiente que leve a uma reformulação do projeto; 

 Análise de casos em que a avaria foi intencionalmente provocada. 

 

Através desta metodologia consegue-se fazer um levantamento de todos os potenciais modos 

de avaria a que o sistema está sujeito e fazer a sua classificação de acordo com a sua 

criticidade. Desta maneira pode-se determinar quais as rotinas de manutenção que devem ser 

adotadas, a frequência de aplicação e quem as deve executar. 

A Árvore de Decisão RCM é apresentada em anexo neste trabalho, na página 103. 
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5.14 Apresentação do caso de estudo 

O objetivo deste estudo visa a análise de fiabilidade de permutadores de calor montados em 

unidades de tratamento de ar novo (UTAN), em funcionamento no Pavilhão Municipal da 

Póvoa de Varzim. O equipamento selecionado faz o tratamento do ar ambiental do recinto 

desportivo da instalação em causa e quando em funcionamento são responsáveis por cerca de 

50% do consumo diário de gás. 

A análise será feita utilizando as metodologias FMECA e RCM, descritas em pormenor neste 

capítulo. A condução do processo FMECA será feita de acordo com os procedimentos 

preconizados pela norma militar MIL-STD-1629 A “Procedures for Performing a Failure 

Mode, Effects and Criticality Analisys” [30], métodos 101 (página 101-2) e 102 (página 102-

6), na análise de criticidade será feita uma abordagem quantitativa, baseando-nos em dados 

estatísticos recolhidos das bases OREDA 2002 [31] e FMD97 [32]. 

A partir destes elementos a contribuição deste estudo visa os seguintes objetivos: 

 

 Identificação, discriminação e classificação de todos os potenciais modos de avaria de 

acordo com a sua criticidade; 

 Estabelecimento dos métodos de manutenção mais adequados a serem aplicados. 

 

 

 

 
 

Figura 36 – Recinto desportivo 

 

 

 

 

 

Identificação da empresa 

A Varzim Lazer é uma empresa municipal formada em 2000, cujo capital social é detido 

integralmente pelo Município da Póvoa do Varzim, e foi constituída para gerir os 

equipamentos desportivos mais relevantes da autarquia poveira. 

Entendeu o município que este modelo de gestão seria aquele que melhor serviria os 

interesses da coletividade, conseguindo oferecer assim os melhores serviços à população e 

manter devidamente conservados o Pavilhão Municipal, Piscinas Municipais, Academia de 

Ténis e a Praça de Touros. 
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Com este propósito, o principal interesse deste trabalho é o de estabelecer uma metodologia 

objetiva, de fácil entendimento, que permita estabelecer as medidas de manutenção mais 

adequadas para a conservação e controle de funcionamento dos sistemas mecânicos das 

estruturas da empresa. Apesar do tema principal ser a análise de permutadores de calor, a 

metodologia abordada poderá ser estendida à análise de funcionamento dos restantes 

equipamentos das instalações da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37 – Organigrama da empresa 
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Figura 38 – Vista exterior do Pavilhão Municipal 

 

5.15 Características e descrição da solução técnica do caso de estudo 

O conjunto de UTA`s que fazem o tratamento do ar do espaço, num total de 5 unidades, 

dispõe de permutadores de calor de serpentina em tubo de cobre e revestidos com alhetas de 

alumínio para aquecimento do ar e alimentados por uma rede hidráulica de dois tubos. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39 – Tipo de permutador do caso de estudo. 
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O aquecimento da água é feito através duma central com: 

 

 3 Caldeiras de gás natural, com uma potência total de aquecimento de 372 Kw e uma 

produção de água de 90°C, o controlo de funcionamento são feitas através de sensor 

de temperatura limitado ao valor mencionado; 

 2 Eletrobombas de circulação montadas em paralelo; 

 Pressão de circulação de água de 3 bar; 

 Coletores de ida e retorno, com isolamento térmico de espuma; 

 Vaso de expansão e quadro de comando e controlo. 

 

As unidades em análise, designadas por EVAC 306 334, no total de 5 unidades, vão tratar um 

espaço com uma área aproximada de 1000 m
2 

e uma utilização “open space”. 

O caudal unitário de cada UTA é de 10000 m
3
/h, totalizando assim um caudal total de 

insuflação de 50000 m
3
/h, funcionando em permanência durante a época mais fria, 

normalmente de Dezembro a Março. 

As unidades estão montadas exteriormente no topo do edifício, fabricadas em chapa de aço 

inox, com isolamento térmico e acústico e são constituídas pelos seguintes módulos: 

 

 1 Filtro de ar de superfície quebrada, em lã de vidro (3); 

 1 Sonda de pressão para controlo do estado de colmatação do filtro (4); 

 1 Permutador de calor em serpentina de tubo de cobre com alhetas de alumínio (2); 

 1 Ventilador centrífugo com motor e transmissão por polia e correia de borracha (1); 

 1 Sonda para controlo de passagem de ar (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 – Layout da UTA do caso de estudo  
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A alimentação de água ao permutador é feita através duma válvula de três vias controlada a 

partir da temperatura da água de retorno da zona. 

Visto que objeto do caso de estudo é um equipamento mecânico, é expectável que a 

distribuição dos modos de avarias siga o Padrão B, apresentado na página 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 41 – Vista geral da instalação (esq.) e aspeto da instalação duma unidade (dir.) 

 

5.16 Definição do sistema em análise 

A metodologia descrita neste capítulo, assenta na definição clara e objetiva do sistema a ser 

analisado e seus componentes constituintes, isto vai servir de base para o levantamento de 

todos os possíveis modos de avarias. 

A representação esquemática que permite caracterizar o sistema e o subsistema em análise 

neste estudo são apresentados na figura 41: 
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Figura 42 – Diagrama de blocos do sistema e subsistema em análise 
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5.17 Apresentação do FMECA para o subsistema em análise 

Função do permutador de calor 

A função do permutador de calor consiste em descrever qual a missão do mesmo dentro do 

sistema em que se encontra inserido. 

 
Tabela 5 – Descrição da função do permutador de calor 

 

Código Componente  Função 

P.1 Permutador de calor de serpentina 
Manter o ar do recinto desportivo à 

temperatura mínima de 24°C 

 

Levantamento dos modos de avaria 

O modo de avaria é a forma como o permutador deixa de exercer a sua função. Partindo do 

princípio base de funcionamento para este equipamento, transferência de calor conjugada com 

a passagem de ar pelo mesmo, fez-se o levantamento das ocorrências que pudessem impedir o 

permutador de exercer normalmente a sua função.  

Este levantamento é apresentado na figura 43: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43 – Modos de avaria do permutador de calor 

 

 

 

Modos de avaria do 
permutador de calor 

P.1.1 

Aquecimento 
abaixo dos 24°C 

P.1.2 

Fuga de água 

P.1.3 

Anomalia na 
circulação de água 

P.1.4 

Não circula ar no 
permutador 
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Causas das avarias 

As causas das avarias são as circunstâncias que conduzem ao seu aparecimento: 

 
Tabela 6 – Causas das avarias do permutador de calor 

P.1.1 P.1.2 P.1.3 P.1.4 

P.1.1.1 

Permutador sujo 

P.1.2.1 

Serpentina 

P.1.3.1 

Obstrução da serpentina 

P.1.4.1 

Correia de ventilador 

partida 

P.1.1.2 

Corrosão nas alhetas 

P.1.2.2 

Tubagem de água para 

o permutador 

P.1.3.2 

Bomba avariada 

P.1.4.2 

Motor de ventilador 

avariado 

P.1.1.3 

Correia do ventilador 

com folga 

   

 

Efeitos das avarias 

Os efeitos das avarias descrevem a influência que cada modo de avaria tem no funcionamento 

do permutador. 

 
Tabela 7 – Efeitos de cada modo de avaria do caso de estudo 

 Local Sistema Instalação 

P.1.1.1 
Permutador continua a 

funcionar 

UTA continua a 

funcionar 

Dificuldade em atingir 

os 24°C 

P.1.1.2 
Permutador continua a 

funcionar 

UTA continua a 

funcionar 

Dificuldade em atingir 

os 24°C 

P.1.1.3 
Permutador continua a 

funcionar 

UTA continua a 

funcionar 

Dificuldade em atingir 

os 24°C 

P.1.2.1 

Diminuição da 

capacidade de 

aquecimento do 

permutador 

UTA continua a 

funcionar 

Temperatura não atinge 

os 24°C 

P.1.2.2 
Permutador não faz 

transferência de calor 

UTA continua a 

funcionar 

Temperatura não atinge 

os 24°C 

P.1.3.1 
Permutador não faz 

transferência de calor 

UTA continua a 

funcionar 

Temperatura não atinge 

os 24°C 

P.1.3.2 
Permutador não faz 

transferência de calor 

UTA continua a 

funcionar 

Temperatura não atinge 

os 24°C 

P.1.4.1 
Permutador não faz 

transferência de calor 
UTA não funciona Não há circulação de ar 

P.1.4.2 
Permutador não faz 

transferência de calor 
UTA não funciona Não há circulação de ar 
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Modos de deteção das avarias 

Para esta análise os meios através das quais as avarias são detetadas são: 

 
Tabela 8 – Modos deteção das avarias 

 

 Modos de deteção das avarias 

P.1.1.1 Inspeção visual 

P.1.1.2 Inspeção visual 

P.1.1.3 Inspeção visual 

P.1.2.1 Inspeção visual 

P.1.2.2 Monitorização da pressão e inspeção visual 

P.1.3.1 Nenhum 

P.1.3.2 Alarme visual 

P.1.4.1 Inspeção visual e alarme visual 

P.1.4.2 Inspeção visual e alarme visual 

 

Medidas de prevenção ou compensação 

Estas medidas visam circunscrever, reduzir ou eliminar os efeitos de cada avaria no 

funcionamento do permutador: 

 
Tabela 9 – Medidas de prevenção ou compensação do caso de estudo 

 

 Medidas de prevenção ou compensação 

P.1.1.1 Limpeza de permutador 

P.1.1.2 Redundância de UTA 

P.1.1.3 Ajuste da tensão da correia 

P.1.2.1 Redundância de UTA 

P.1.2.2 Reparação da fuga de água 

P.1.3.1 Redundância de UTA 

P.1.3.2 Redundância de bomba de água 

P.1.4.1 Redundância de UTA 

P.1.4.2 Redundância de UTA 

 

 

 

 

 

 



Análise de Fiabilidade de Permutadores de Calor de Unidades de Tratamento de Ar 

 

85 

 

Classificação do índice de severidade 

A classificação do índice de severidade está ligada à gravidade que cada modo de avaria no 

funcionamento do permutador. Esta análise foi feita de acordo com o procedimento do 

manual técnico TM 5-698-4, tabela 3-1 página 3.15 [29]: 

 
Tabela 10 – Índice de severidade do caso de estudo 

 

 Índice de severidade (S) 

P.1.1.1 2 

P.1.1.2 3 

P.1.1.3 2 

P.1.2.1 3 

P.1.2.2 5 

P.1.3.1 3 

P.1.3.2 8 

P.1.4.1 2 

P.1.4.2 8 

 

Avaliação da criticidade 

O objetivo desta análise que vai ser apresentada é o de classificar cada modo de avaria 

conjugando o efeito conjunto da severidade e probabilidade de ocorrência de cada um. 

O resultado do coeficiente de criticidade (Cm) de cada modo de avaria será calculado através 

da seguinte fórmula [31]: 

 

                           

 
   – Probabilidade de perda de função 

   – Percentagem de contribuição do nodo de avaria para a avaria do componente 

    – Taxa de ocorrência do modo de avaria do componente 

   - Tempo de avaria do componente 

 

Os valores dos coeficientes foram retirados das seguintes fontes: 

 

   - MIL-STD-1629 A, página 102-3 [30]; 

   - FMD 97, página 2-3 [32]; 

    - OREDA 2002, páginas 363, 367 e 380 [31]. 
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Tabela 11 – Avaliação da criticidade (Cm) de cada modo de avaria do caso de estudo 

 

     
      

(por 10
6
 hrs) 

t 

(hrs) 

Cm 

(      

P.1.1.1 0,7 1 1,56 2976 3249,79 

P.1.1.2 0,1 1 3,09 2976 919,58 

P.1.1.3 0,2 1 2,40 2976 1428,48 

P.1.2.1 0,5 1 1,56 2976 2321.28 

P.1.2.2 0,5 1 1,56 2976 2321,28 

P.1.3.1 0,1 1 1,56 2976 464,25 

P.1.3.2 0,9 1 4,65 2976 12454,56 

P.1.4.1 0,5 1 2,40 2976 3571,20 

P.1.4.2 0,5 1 2,40 2976 3571,20 

 

 

 
Tabela 12 – Classificação da criticidade (Cm) de cada modo de avaria do caso de estudo 

 

 Classificação Cm (      

P.1.3.2 12454,56 

P.1.4.2 3571,20 

P.1.4.1 3571,20 

P.1.1.1 3249,79 

P.1.2.2 2321.28 

P.1.2.1 2321.28 

P.1.1.3 1428,48 

P.1.1.2 919,58 

P.1.3.1 464,25 
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Tabela 13 - Matriz de criticidade do caso de estudo 
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Avaliação do índice de deteção 

O Índice de Deteção é uma estimativa numérica subjetiva que testa a efetividade de qualquer 

controle para prevenir a causa ou o modo de avaria em tempo útil. 

Nesta análise iremos utilizar a seguinte escala: 

 
Tabela 14 – Índice de deteção de avarias (D) [34] 

 

Probabilidade de não detetar a avaria Índice de deteção (D) 

Remota 1 

Muito baixa 2 

Baixa 3 

Moderada 4/5/6 

Alta 7/8 

Muito alta 9/10 

 

Da análise aplicada ao caso de estudo, resulta a seguinte classificação: 

 
Tabela 15 – Classificação de (D) [34] 

 

 Índice de deteção (D) 

P.1.1.1 8 

P.1.1.2 8 

P.1.1.3 8 

P.1.2.1 8 

P.1.2.2 5 

P.1.3.1 10 

P.1.3.2 2 

P.1.4.1 8 

P.1.4.2 2 

 

Aplicação do RCM ao caso de estudo 

Nesta secção será analisado em pormenor cada modo de avaria, através desta metodologia, 

com o objetivo de determinarmos as ações de manutenção mais adequadas. Seguiremos o 

procedimento descrito no capítulo 10 do livro de John Moubray “Reliability Centred 

Maintenance” [11]. 
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Tabela 16 – Registo de informação RCM do caso de estudo 
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Tabela 17 – Registo de decisão RCM do caso de estudo 
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5.18 Comentários dos resultados 

Com base nos resultados obtidos poderemos adotar as seguintes medidas de manutenção: 

 
Tabela 18 – Medidas de manutenção adotadas 

 

 Características da avaria Tipo de intervenção 

P.1.1.1 
Modo de avaria não visível, facilmente indetetável e 

com baixo índice de criticidade 

Manutenção Corretiva de 

caracter periódico e definitivo 

P.1.1.2 
Modo de avaria não visível, facilmente indetetável e 

com baixo índice de criticidade 

Manutenção Preventiva de 

caracter periódico  

P.1.1.3 
Modo de avaria não visível, facilmente indetetável e 

com baixo índice de criticidade 

Manutenção Preventiva de 

caracter periódico 

P.1.2.1 
Modo de avaria não visível, facilmente indetetável e 

com baixo índice de criticidade 

Manutenção Preventiva de 

caracter periódico 

P.1.2.2 

Modo de avaria com consequências operacionais para 

o sistema, detetável com relativa facilidade e índice de 

criticidade moderado 

Manutenção Condicionada 

baseada no controlo da 

pressão de circulação de água 

P.1.3.1 
Modo de avaria não visível, facilmente indetetável e 

com baixo índice de criticidade 

Manutenção Corretiva de 

caracter definitivo 

P.1.3.2 

Modo de avaria com consequências operacionais, 

facilmente detetável e com índice de criticidade 

elevado 

Manutenção Corretiva de 

caracter definitivo 

P.1.4.1 
Modo de avaria não visível, facilmente indetetável e 

com baixo índice de criticidade 

Manutenção Preventiva de 

carater periódico 

P.1.4.2 
Modo de avaria não visível, facilmente indetetável e 

índice de criticidade moderadamente elevado 

Manutenção Preventiva de 

carater periódico 

 

Como determinação dos intervalos de manutenção, especialmente no caso da manutenção 

preventiva, obrigaria a um trabalho estatístico que está fora do âmbito deste trabalho, 

manteremos a periodicidade que está atualmente a ser aplicada na empresa para este tipo de 

tarefas, os quais têm uma periodicidade trimestral. 

Os responsáveis da realização das intervenções de manutenção são os técnicos do 

departamento de manutenção e que também são responsáveis pela operação dos 

equipamentos.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Garantir a máxima disponibilidade dos sistemas é o objetivo de qualquer serviço de 

manutenção e este fator é, entre outros, determinante para que as empresas sejam competitivas 

e consigam dar resposta aos desafios concorrenciais em que encontram envolvidas. Os fatores 

que influenciam a disponibilidade de um sistema, enquanto características de origem, são a 

sua fiabilidade e manutibilidade. 

No panorama industrial atual, em que reduzir custos e maximizar a qualidade produtiva é a 

meta final para o sucesso de qualquer empresa, a aplicação de estratégias de gestão de 

manutenção, como por exemplo o RCM, torna-se indispensável para se conseguir atingir este 

objetivo, através deste processo conseguiremos determinar as medidas de manutenção mais 

adequadas para um sistema no seu contexto operacional, o que se pretende é que este funcione 

com o mínimo de interrupções e estas a acontecerem sejam devidamente antecipadas.  

O papel da monitorização do funcionamento do sistema é de grande importância para o 

sucesso do RCM pois só controlando os seus parâmetros de funcionamento conseguiremos 

antecipar qualquer avaria ou determinar o melhor momento de atuação para atenuá-la ou 

mesmo eliminá-la. 

Dado o volume de informação normalmente produzido, recorre-se cada vez com maior 

frequência a programas informáticos de gestão para o tratamento de toda esta base de dados e 

isto tem contribuído para o papel cada vez mais cientifico da manutenção, afastando-se cada 

vez mais do tradicional “desenrascanço”. 

Chegou-se à conclusão que com este método de análise conseguimos fazer o levantamento 

dos potenciais modos de avaria a que o componente do caso de estudo está sujeito bem como 

o impacto que estes têm no funcionamento do sistema no qual está integrado. 

Pensamos assim que os objetivos delineados para a realização deste trabalho foram atingidos: 

 

 Levantamento dos potenciais modos de avaria; 

 Análise dos efeitos dos modos de avaria; 

 Classificação dos modos de avaria segundo a sua severidade; 

 Classificação dos modos de avaria segundo a sua criticidade; 

 Seleção das medidas de manutenção mais adequadas para evitarem estas avarias. 
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Conseguiu-se efetuar com sucesso a aplicação do processo RCM, no qual o FMECA está 

incluído, tendo-se detetado quais os modos de avaria que pela sua criticidade merecem mais 

atenção e para os quais é aconselhável encontrar a melhor forma de os evitar. 

Como sugestões para trabalhos futuros, ao nível das técnicas de manutenção, o 

desenvolvimento pode passar pelo seguinte: 

 

 Desenvolvimento do processo RCM a toda a empresa, através da aplicação do 

FMECA a todos os equipamentos, desde a fase de escolha de equipamentos até à sua 

exploração; 

 Classificação dos restantes sistemas da instalação quanto à sua criticidade; 

 Elaboração do histórico de avarias de todos os sistemas, de modo a aumentar o rigor 

no cálculo da distribuição estatística das mesmas e aproximá-las mais do caso real. 
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ANEXOS 
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INDICADORES ECONÓMICOS 
 

Tabela 19 – Indicadores Económicos de Manutenção 
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INDICADORES TÉCNICOS 

 
Tabela 20 – Indicadores Técnicos de Manutenção 
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INDICADORES ORGANIZACIONAIS 

 
Tabela 21 – Indicadores Organizacionais de Manutenção 
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FILTROS DE AR 

 
Tabela 22 – Classificação de filtros de ar segundo EN 779 e 1822 [22], [23] 

 

PRÉ-FILTROS 

FILTROS DE 

MÉDIA E ALTA 

EFICÁCIA 

FILTROS 

ABSOLUTOS 

G1 – G4 F5 – F9 
H10 – H14 (HELPA) 

U15 – U17 (ULPA) 

     

Mantas Filtrantes Filtros Planos Superfície Quebrada 

Bolsa  

e  

Compactos 

Pregados 

 e  

Separadores de 

Alumínio 

Norma EN 779 Eficiência gravimétrica (%) 
Eficiência média com partículas de 0,4 

micrómetro (%) 

G1   65 -- 

G2 65 – 80 -- 

G3 80 – 90 -- 

G4   90 -- 

F5 -- 40 – 60 

F6 -- 60 – 80 

F7 -- 80 – 90 

F8 -- 90 – 95 

F9 --   95 

Norma EN 1822 Eficiência global MPPS (%) 

H10 85 

H11 95 

H12 99,5 

H13 99,95 

H14 99,995 

U15 99,995 

U16 99,99995 

U17 99,999995 
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ÁRVORE DE DECISÃO RCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Árvore de Decisão do RCM [10] 
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ANÁLISE FMEA 

 
Tabela 23 – Análise FMEA do caso de estudo 
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ANÁLISE CA 

 
Tabela 24 – Análise CA do caso de estudo 
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