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Resumo 

A presente dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia 

Mecânica, ramo de Projeto e Construção Mecânica, da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, apresenta como principal objetivo compreender o comportamento dos 

equipamentos do ponto de vista fiabilístico, através da análise do registo histórico de 

manutenção dos mesmos. O estágio foi realizado na área da Fiabilidade da refinaria de 

Matosinhos, sendo o equipamento em análise um conjunto de dois compressores alternativos. 

Atualmente verifica-se um aumento do custo e complexidade dos sistemas de produção 

modernos, nomeadamente na indústria petroquímica, assumindo a fiabilidade um grande 

destaque em Engenharia. A indústria da refinação está inserida num mercado bastante 

competitivo, o qual implica ativos de alto desempenho, com uma elevada disponibilidade 

operacional, produção eficiente e fiável, e com uma manutenção adequada de todos os ativos 

físicos. Como tal, ferramentas que conjugam a engenharia e a fiabilidade apresentam uma 

importância significativa para esta indústria, tendo vindo a contribuir bastante para a melhoria 

da sua capacidade produtiva nas ultimas décadas. Por definição, sendo a fiabilidade uma 

probabilidade, torna-se necessário recorrer a métodos estatísticos que permitem analisar, 

compreender e controlar as variações inerentes a uma probabilidade, tornando possível o design 

e o desenvolvimento de processos que são fiáveis nos ambientes previstos, durante o período 

de vida desejado. 

O registo histórico dos dados de manutenção do conjunto de compressores alternativos em 

causa foi alvo de análise, com o objetivo de identificar os modos de falha, suas causas e efeitos, 

probabilidade de ocorrência e criticidade de cada modo de falha. De modo a complementar a 

análise fiabilística, foi realizada uma FMECA a partir dos dados de manutenção, tendo sido 

comparada com uma FMECA baseada na literatura. Com o intuito de analisar a evolução da 

fiabilidade e o nível de desempenho dos equipamentos, os modelos de Weibull e de Crow-

AMSAA foram aplicados. Uma FTA foi ainda desenvolvida. 

Foi possível concluir que a aplicação da função de Weibull com os dados recolhidos revelou-

se bastante inapropriada, sugerindo que os modos de falha definidos possivelmente constituem 

uma mistura de modos de falha. Por sua vez, a aplicação do modelo de Crow-AMSAA, 

verificou-se apropriada aos dados em análise, tendo sido possível avaliar cinco zonas com 

diferentes tendências entre 2002 e 2016 bem como identificar as ocorrências que provavelmente 

despertaram tais tendências.  

Na realização deste trabalho, surgiram algumas dificuldades durante a análise de dados na 

medida em que estes se encontravam incompletos, apresentando pouca precisão e 

homogeneidade, particularmente a nível de definição dos modos de falha, dados do 

equipamento e tempos envolvidos na reparação. Como tal, foi possível verificar a importância 

da consciencialização das empresas para a necessidade da existência de históricos de avarias 

precisos, organizados e objetivos, de modo a ser possível o controlo de todos os parâmetros 

relevantes a nível fiabilístico, permitindo a clara identificação dos modos de falhas dos 

equipamentos e uma manutenção mais apropriada e rentável. 

  



Análise fiabilística de um compressor alternativo na refinaria de Matosinhos 

 

 iv 

Reliability analysis of a reciprocating compressor in Matosinhos 
refinery 

The present thesis was developed in the context of the Integrated Master’s in Mechanical 

Engineering, in Faculty of Engineering of University of Porto. The main goal is understanding 

the behaviour of a reciprocating compressor from a reliability perspective, through the analysis 

of the maintenance data. This project was developed in a business context, in Matosinhos 

refinery. 

The oil and gas industry is a competitive market that demands high-performance assets that can 

be translated into high operational availability, production efficiency, reliability, and 

maintainability of all assets. Consequently, reliability engineering tools are very significant to 

this activity and have contributed greatly to the success of its production during the last decades. 

By definition, reliability is the probability that an item will perform its intended function 

throughout a specified time period when operated in a normal environment. 

In order to identify the failure modes, causes and effects, probability of occurrence and severity 

of each failure mode, the maintenance data history was analyzed. The reliability analysis was 

complemented with a FMECA, which was later compared with a FMECA based on literature. 

The reliability growth was analysed through the application of Weibull and Crow-AMSAA 

models. A FTA was also developed. 

The Weibull analysis turn out to be very unappropriated for the data available, suggesting the 

presence of mixed failure modes. On the other hand, the Crow-AMSAA model application was 

very successful, allowing the identification of five periods of time with different reliability 

tendencies. 

In this work, difficulties have arisen during data analysis since the data were incomplete, mostly 

in terms of the definition of the failure modes and the lack of information regarding the time 

involved during repair procedures. As such, it was possible to verify the importance of the 

awareness of companies to the need of precise, organized and objective data management, in 

order to improve a reliability analysis, allowing clear identification of equipment failures modes 

and subsequently a more suitable and cost-effective maintenance. 
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1 Introdução 

Atualmente verifica-se um aumento do custo e complexidade dos sistemas modernos, sendo 

inegável classificar a fiabilidade como um parâmetro de grande destaque em Engenharia. É 

também evidente que os custos associados são um fator chave nas mais variadas tomadas de 

decisão, sendo que em muitas indústrias, e em particular na refinação, o custo de uma não 

disponibilidade de material pode ser bastante avultado. 

Nos dias que correm, é esperada uma grande fiabilidade nos diversos sistemas e produtos 

utilizados, nomeadamente em sistemas complexos como automóveis, aviões, entre muitos 

outros, em grande parte devido a normas e requisitos que foram surgindo e limitando o projeto 

e utilização, bem como à forte concorrência existente e imposições a nível de desempenho, 

nomeadamente por parte dos consumidores. A melhoria da fiabilidade dos equipamentos está 

intimamente ligada com a aplicação de métodos de TQM (Total Quality Management) e o seu 

constante aperfeiçoamento (O’Connor e Kleyner 2012). A par do descrito, outro aspeto que 

permite o desenvolvimento da “reliability thinking” foi a aplicação de métodos estatísticos, já 

que a fiabilidade pode ser expressa como uma probabilidade, sendo obviamente influenciada 

por variações. Os métodos estatísticos permitem analisar, compreender e controlar essas 

variações, tornando possível o design e o desenvolvimento de processos que são fiáveis nos 

ambientes previstos, durante o período de vida desejado. De notar que as variações em 

Engenharia, por serem um fator de natureza incerta, podem tornar a aplicação de técnicas 

matemáticas algo inapropriadas e com resultados enganadores. No entanto, uma aplicação 

eficiente e realista destes métodos pode trazer grandes vantagens na otimização de designs e 

processos, permitindo resolver problemas de qualidade e fiabilidade. 

A indústria da refinação está inserida num mercado bastante competitivo, o qual implica ativos 

de elevada performance, isto é, com uma elevada disponibilidade operacional, produção 

eficiente e fiável, e com uma manutenção adequada de todos os ativos. Como tal, ferramentas 

de que conjugam a engenharia e a fiabilidade apresentam elevada importância para esta 

indústria, tendo vindo a contribuir significativamente para o seu sucesso e evolução nas últimas 

décadas. Engenharia de fiabilidade deve ser aplicada sistematicamente na indústria de modo a 

permitir que os ativos atinjam e mantenham uma performance elevada. Para alcançar tais 

objetivos, torna-se necessário estabelecer programas que combinem manutenção e fiabilidade, 

sendo que a utilização destes deve principiar no início da vida dos ativos e fazer parte das 

respetivas operações diárias. São vários as metodologias que permitem a aplicação de diferentes 

métodos qualitativos e quantitativos durante a vida dos ativos, nomeadamente RGA (Reliability 

Growth Analyis), FRACAS (Failure Report Analysis and Correction Actions System), RBI 

(Risk-Based Inspection), FTA (Fault Tree Analysis), FMECA (Failure Modes, Effects and 

Critically Analysis), entre muitos outros (Calixto 2012). O último método numerado, FMECA, 

será alvo de destaque no presente trabalho. 
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1.1 Caraterização do problema e objetivos propostos 

A presente dissertação, como o próprio nome indica, incide sobre análise de um conjunto de 

dois compressores alternativos na refinaria de Matosinhos. Os compressores alternativos 

constituem máquinas muito versáteis e equipamentos chave em indústrias de produção, como 

refinarias de petróleo. No entanto, uma falha ao nível destes equipamentos acarreta custos 

avultados, não só a nível do equipamento, mas também a nível processual, onde o custo de uma 

não disponibilidade pode ser extremamente elevado. Em particular, o compressor alvo de 

análise durante a dissertação pertence à unidade de Platforming cujo objetivo é o aumento do 

índice de octano da gasolina pesada e, consequentemente, uma possível paragem poderá ter 

consequências no funcionamento normal do complexo. 

Com a evolução tecnológica, crescimento da concorrência e aumento dos requisitos de 

desempenho, a compilação, análise e estudo de dados reais do processo tornou-se um fator 

determinante na tomada da decisão mais adequada de acordo com os objetivos impostos pela 

organização. 

Os principais objetivos do presente trabalho englobam: 

 Análise e compreensão dos constituintes do compressor alternativo em causa; 

 Estudo das ordens de manutenção, com o objetivo de identificar modos de falha, causas 

e efeitos; 

 Definição de matriz de severidade/criticidade; 

 Identificação de potenciais causas para os modos de falha; 

 Determinação da probabilidade de ocorrência e criticidade de cada modo de falha ao 

nível do equipamento e processual; 

 Balanço entre custos e ocorrências dos modos de falha definidos; 

 Criação de uma FMECA; 

 Determinação do nível de desempenho do equipamento e analisar a evolução da 

fiabilidade. 

1.2 Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em seis capítulos. 

Neste primeiro capítulo é realizada uma pequena introdução ao projeto realizado e exposto o 

problema bem como objetivos propostos. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma pequena descrição da refinaria de Matosinhos em geral, 

bem como uma breve descrição da área específica da refinaria onde foi realizado o estágio. 

No que diz respeito ao terceiro capítulo, este é constituído pelo estado da arte. Os conceitos 

inerentes à manutenção e fiabilidade são expostos bem como métodos estatísticos para a sua 

análise. As definições de falha, causa de falha e modo de falha são apresentadas, assim como 

os métodos qualitativos e quantitativos de análise de vida dos ativos FMECA (Failure Modes, 

Effects and Critically Analysis) e FTA (Fault Tree Analysis). Neste ponto, será ainda 

apresentada a metodologia RCM. 

O quarto capítulo apresenta uma sucinta descrição dos compressores em geral e dos 

compressores alternativos em particular, com a descrição do seu funcionamento, constituintes 

principais e problemas operacionais associados. Os compressores em análise são ainda 

abordados, sendo fornecidas as principais caraterísticas funcionais. O tipo de manutenções a 

que se encontram sujeitos na refinaria é igualmente descrito. 

No penúltimo capítulo, é exposta a análise dos dados de manutenção fornecidos pela refinaria, 

sendo alvo de discussão os principais resultados obtidos através da aplicação do modelo de 

Weibull e do modelo de Crow-AMSAA. Uma FMECA inicial, uma FMECA aplicada aos 
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compressores da refinaria bem como a árvore de falhas do sistema são ainda exibidas neste 

ponto. 

Por fim, no sexto e último capítulo, são apresentadas as principais conclusões do presente 

trabalho. 
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2 A refinaria de Matosinhos 

2.1 A refinaria de Matosinhos 

O conjunto refinador da Galp Energia é composto pelas refinarias de Matosinhos e Sines. As 

refinarias apresentam uma capacidade de destilação total de 15,2 milhões de toneladas por ano, 

21% da capacidade de refinação da Península Ibérica. Por intermédio da marca Galp, é 

comercializado em Portugal e em Espanha um volume de cerca de 70% da produção atual das 

refinarias do Grupo (Galp Energia 2010).  

Situada no conselho de Matosinhos, a refinaria apresenta uma localização de destaque no norte 

de Portugal, a dois quilómetros do porto Douro Leixões, englobando uma área de 290 ha. 

Apresenta um elevado grau de integração, adaptação tecnológica e polivalência. Ostenta uma 

elevada flexibilidade processual, permitindo o tratamento de variadas ramas de petróleo bruto 

que chegam à refinaria por via marítima através de um pipeline de aproximadamente 2 

quilómetros do terminal de Leixões ou do terminal oceânico (monobóia), situado a 3 

quilómetros da costa (Galp Energia 2010).  

 

Figura 1 - Configuração da refinaria de Matosinhos («Data Book de Segurança, Saúde e Ambiente» 2013). 
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A construção da refinaria teve início em setembro de 1967, tendo sido inaugurada oficialmente 

no ano de 1970. Inicialmente a produção era de apenas combustíveis e óleos base. Atualmente, 

ostenta um portfólio de quatro negócios: combustíveis; aromáticos e solventes; óleos base, 

parafinas e betumes; eletricidade (Galp Energia 2010). 

De modo a permitir o desenrolamento das atividades fundamentais à obtenção dos produtos 

necessários, a refinaria encontra-se dividida em várias fábricas. Na Figura 1, apresenta-se um 

esquema da configuração da refinaria (Galp Energia 2010). 

O compressor em análise pertence à unidade 3300 da fábrica dos combustíveis (FCO), fábrica 

constituída por 14 unidades principais. O objetivo da unidade 3300, Platforming, é o aumento 

do índice de octano da gasolina pesada, através de reestruturação molecular da carga. A unidade 

foi construída em 1974 e sofreu um revamping em 1982 com o objetivo de operar a uma pressão 

mais baixa em conjunto com uma secção de Regeneração Contínua do Catalisador (CCR), com 

ganhos evidentes de rendimento em hidrogénio e reformado (Galp Energia 2010). 

A Figura 2 apresenta, de forma simples e esquemática, o processo produtivo da refinaria. 

 

 

Figura 2 - Esquema simplificado do processo produtivo («Data Book de Segurança, Saúde e Ambiente» 2013). 

 

2.2 Enquadramento no local de estágio 

O desenvolvimento da presente dissertação decorreu no departamento de Gestão do 

Desempenho de Equipamentos, pertencente à área da Fiabilidade, por sua vez constituinte da 

secção de Integridade e Conservação de Ativos da Refinaria de Matosinhos, como pode ser 

observado na Figura 3. 
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Figura 3 – Enquadramento do departamento de Gestão do Desempenho de Equipamentos na refinaria. 

 

Integridade e conservação de ativos 

A Direção de Integridade e Conservação de Ativos (DICA) tem a seu cargo a missão de garantir 

a integridade dos ativos e a sua disponibilidade operacional assegurando a manutibilidade e a 

fiabilidade dos equipamentos bem como das pessoas. Promove o respeito pelos princípios da 

Segurança e Ambiente, a par de altas práticas da Qualidade, sempre com vista a obtenção de 

resultados e a criação de valor (Galp Energia 2010). 

A Integridade e Conservação de Ativos engloba quatro grandes áreas sendo estas a Fiabilidade, 

a Gestão de Projetos e Engenharia, a Conservação de Ativos e as Paragens, Empreitadas e 

Armazém. 

 

Fiabilidade 

A Fiabilidade corresponde à área responsável pela definição e implementação de processos de 

gestão da Fiabilidade e Integridade e Conservação de Ativos com o intuito de garantir elevados 

níveis de disponibilidade e segurança na operação, atuando na fiabilidade e manutibilidade dos 

equipamentos, processos de fabrico e operação do aparelho produtivo. A Fiabilidade engloba 

quatro departamentos: Automação e Renovação, Gestão do Desempenho de Equipamentos, 

Inspeção Dinâmica e Inspeção de Instrumentos e Eletricidade (Galp Energia 2010). 
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Gestão do Desempenho de Equipamentos 

A Gestão do Desempenho de Equipamentos exibe como principal missão a implementação das 

metodologias de engenharia de manutenção à fiabilidade e manutibilidade, com o propósito de 

maximizar a disponibilidade e integridade das instalações. Tal implica o tratamento de dados e 

gestão de propostas de melhoria da fiabilidade (Galp Energia 2010). 

De entre as atividades envolvidas no departamento de Gestão do Desempenho de 

Equipamentos, enumeram-se algumas: 

 Utilização intensiva das tecnologias de informação disponíveis de modo a recolher e 

analisar os dados pertinentes para a fiabilidade; 

 Implementação da metodologia RCM e realização de análises FMECA; 

 Modelização e determinação da fiabilidade e manutibilidade dos principais 

equipamentos e sistemas críticos com o objetivo de determinar possíveis oportunidades 

de melhoria e a melhor alocação de recursos; 

 Gestão da análise de falhas que apresentem um impacto significativo na fiabilidade, 

disponibilidade, segurança bem como a nível de custos e perdas; 

 Acompanhamento das recomendações dos relatórios de inspeção, desde a emissão ao 

fecho dessas ações, em cooperação com a área da inspeção; 

 Gestão do custo do ciclo de vida de equipamentos críticos; 

 Gestão de listas de medidas de melhoria de fiabilidade, as quais são alimentadas por 

intermédio de diversos processos, nomeadamente inspeção, análise de falhas, 

informação estatística de avarias, entre outros; 

 Estruturação da produção e consolidação de procedimentos de operação e manutenção 

pertinentes para a fiabilidade; 

 Gestão das listas de equipamentos; 

 Gestão da garantia da fiabilidade e manutibilidade em todas as fases do ciclo de vida 

dos equipamentos com relevo para as etapas de projeto, de receção das instalações e de 

extensão da vida restante; 

 Benchmarking dos principais indicadores de fiabilidade com as principais empresas do 

mesmo setor. 

 

Inspeção Dinâmica 

No decurso deste trabalho, tornou-se necessário a consulta de profissionais da área da Inspeção 

Dinâmica. Esta área apresenta como principal missão o planeamento e orientação de 

metodologias de manutenção preventiva bem como o desenvolvimento de atividades de 

inspeção dos equipamentos dinâmicos com o objetivo de assegurar o funcionamento seguro e 

fiável dos equipamentos (Galp Energia 2010). 

As principais atividades desencadeadas por esta área da Fiabilidade envolvem: 

 Implementação/execução de rotinas de recolha e análise de vibrações; 

 Emissão e controlo dos planos preventivos de metalomecânica e lubrificação; 

 Apoio técnico na especialidade às diversas áreas da refinaria; 

 Diagnóstico de causas de avarias de equipamento dinâmico bem como propostas de 

melhoria; 

 Propostas de normalização/alteração de peças de reserva de equipamentos dinâmicos; 

 Coordenação de entidades externas de inspeção. 
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3 Estado da Arte 

3.1 A Engenharia, a Manutenção e a Fiabilidade 

3.1.1 Manutenção 

Segundo a NP EN 13306 (2007), intitulada “Terminologia da manutenção”, manutenção é 

definida como uma conjugação de ações técnicas, administrativas e de gestão durante o tempo 

de vida de um dado equipamento com o intuito de manter ou repor a função associada ao 

equipamento. 

Os objetivos principais da manutenção são essencialmente dois: por um lado permitir que a 

operação seja possível da forma requerida e quando necessário, maximizando portanto a 

disponibilidade do equipamento em causa e sistema, e por outro assegurar que os recursos de 

manutenção são otimizados (Deighton 2016). A manutenção, e consequentes custos a esta 

associados, englobam as mais diversas áreas, sendo comum na literatura ilustrar este aspeto 

através do chamado Iceberg da manutenção, ilustrado na Figura 4. De notar que os custos 

diretamente relacionados com a manutenção representam apenas “a ponta do Iceberg”. Por sua 

vez, os custos “ocultos” constituem uma parte muito significativa dos custos totais da 

manutenção. 

 

 

 

Figura 4 – O chamado Iceberg da manutenção (Smith e Mobley 2003). 
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Evolução da manutenção 

A manutenção evoluiu significativamente nas últimas décadas. Inicialmente o termo 

manutenção apresentava uma conotação negativa na medida em que era associado à 

necessidade de reparação de equipamentos, implicando custos bastante avultados e uma 

diminuição abrupta de recursos. A Figura 5 apresenta esquematicamente a evolução da 

manutenção.  

A primeira geração baseava-se numa manutenção corretiva como resposta às avarias do 

equipamento. A manutenção corretiva, também designada por zona reativa, é conhecida por 

apresentar um elevado número de falhas comuns e repetitivas e um consequente tempo de 

paragem do equipamento elevado, resultando em perda de produção, custos de manutenção 

elevados e incerteza na produção futura, dificultando o estabelecimento de objetivos de 

produção (Deighton 2016). 

 

 

Figura 5 - Evolução da manutenção, adaptado de Deighton (2016). 

 

À medida que os benefícios de uma manutenção planeada foram sendo interiorizados pela 

indústria, surgiu uma manutenção baseada no tempo, com o planeamento de rotinas de 

intervenção ao longo do tempo de vida do equipamento. Este tipo de manutenção progrediu 

para uma manutenção preditiva, com a evolução da tecnologia e dos processos. A manutenção 

passou posteriormente a centrar-se nos equipamentos, desenvolvendo sistemas de deteção de 

falhas e promovendo a eliminação de defeitos críticos. A evolução do conceito de manutenção 

permitiu que atualmente este comece a ser visto como uma parte fundamental da Gestão de 

Ativos Físicos das organizações (ver Anexo 3), com estratégias íntegras assentes numa cultura 

centrada no risco, Risk-Centered Culture (RCC). A necessidade da adoção de estratégias de 

manutenção adequadas, bem como priorizar os recursos e atividades de manutenção nas áreas 

associadas a um maior risco tem sido cada vez mais reconhecido na indústria. Um foco de 

atenções no risco permite estabelecer prioridades de acordo com o maior nível de risco, 

melhorando o uso dos recursos, por vezes limitados, nas organizações. Deste modo, todas as 

falhas a nível de equipamentos e sistemas podem ser dividas segundo a seu nível de criticidade, 
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permitindo a análise exaustiva de falhas críticas com o intuito de as eliminar/diminuir/controlar 

os seus efeitos. De um modo geral, esta abordagem permite que uma organização dirija a sua 

atenção às situações importantes que permitem a geração de valor, em detrimento de situações 

opostas. Uma das estratégias que adotou as referidas ideologias, sendo ainda hoje uma das mais 

significantes estratégias, é a manutenção centrada na fiabilidade, também conhecida como 

RCM. Segundo (Ferreira 2015), a aplicação dos conceitos de RCM, devidamente aplicados e 

integrados respondem a este novo paradigma da manutenção integrada num sistema global da 

organização de Gestão de Ativos Físicos. A metodologia RCM será abordada com maior 

pormenor no ponto 3.1.9. 

 

Objetivos da manutenção 

A manutenção tem como objetivo primordial evitar os principais desperdícios a nível de 

equipamentos que, segundo Fernandes (2007), são: 

 Falha do equipamento – implicando a paragem quer seja por avaria, perda ou 

degradação da função; 

 Setups e ajustes – que envolvem desperdício de consideráveis períodos de tempo; 

 Troca de elementos – a existência de elementos que apresentam desgaste rápido torna 

necessário a cessação da operação para a sua troca, podendo tal ocorrer em alturas 

inconvenientes; 

 Arranques – a instabilidade do processo pode envolver um desperdício considerável de 

tempo; 

 Micro-paragens – paragens correspondentes a intervalos de tempo bastante curtos, nem 

sempre contabilizadas; 

 Paragens planeadas – paragens programadas para manutenção ou inspeção; 

 Defeitos – produto final não corresponde às especificações desejadas. 

 

Tempos de manutenção 

A manutenção apresenta de uma forma geral dois períodos de tempo de destaque, o tempo de 

manutenção ativa e o tempo em baixo. O primeiro engloba os períodos de tempo durante os 

quais as ações de manutenção estão a ser realizadas e, por definição, geralmente não pode ser 

superior ao tempo em baixo, à exceção dos casos em que a manutenção pode ser efetuada ainda 

com a unidade em operação. O tempo em baixo, por sua vez, inclui o tempo desde que o 

equipamento se encontra parado para reparação até ao momento em que é colocado em 

funcionamento, já após a manutenção e fase de testes. De notar que o tempo necessário para 

desligar e arrancar o equipamento antes e após as operações de manutenção, não é considerado 

parte do tempo em baixo de manutenção. Os tempos de manutenção encontram-se 

esquematizados na Figura 6. 
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Figura 6 - Esquema ilustrativo dos tempos de manutenção, adaptado de ISO 14224 (2006). 

 

Técnicas de inspeção 

A evolução da tecnologia permitiu a criação de técnicas de inspeção e diagnóstico de 

equipamentos extremamente úteis na manutenção moderna. Segundo Cabral (2006) e Oliveira 

(2010), para equipamentos de uma indústria de refinação, são alvo de destaque: 

 Análise de vibrações – técnica que pode ser executada através de equipamentos portáteis 

sendo a informação posteriormente enviada para uma unidade de controlo. É uma ótima 

ferramenta na deteção de problemas dos equipamentos; 

 Análise do lubrificante – técnica não destrutiva que auxilia no diagnóstico de 

equipamentos lubrificados, partindo do pressuposto que as partículas metálicas geradas 

através de um processo de desgaste são incorporadas no lubrificante. Um mapa 

metalográfico permitirá obter conclusões na determinação de zonas com processos de 

desgaste acelerados. Obviamente permite ainda inferir sobre as condições do 

lubrificante; 

 Termografia – permite a análise de temperatura dos componentes, facilitando a deteção 

de zonas com aquecimento anormal; 

 Inspeção visual – tem em conta a experiência e conhecimento de técnicos 

especializados, permitindo deteção de fugas, desaperto de componentes, entre outros; 

 Ultrassons – técnica utilizada para detetar fugas de gases ou líquidos nos mais variados 

componentes, como tubagens ou válvulas.  

 

3.1.2 Fiabilidade 

Definição 

A fiabilidade pode ser definida como a garantia ou grau de confiança de que um determinado 

sistema permanecerá disponível em serviço ao longo de um certo período de tempo, 

correspondente à sua vida útil (Assis 2014). Assim, estando a qualidade de um produto 

relacionada com as especificações requeridas para o mesmo à saída da fábrica, no instante t=0, 

a fiabilidade será a capacidade de manter essa qualidade durante a sua “vida de funcionamento” 

(Ferreira 1998). Encontra-se inerente aos mais variados produtos sendo um parâmetro de 

destaque tanto a nível de consumidores como de fabricantes, com uma importância facilmente 

reconhecida. 

A fiabilidade trata-se de um parâmetro crítico na Engenharia moderna, normalmente 

relacionada com a ocorrência de falhas no domínio do tempo. No entanto, a ocorrência ou não 
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destas falhas bem como o momento em que ocorrem são raramente estimadas com precisão, 

havendo, portanto, um determinado nível de incerteza associado à fiabilidade. Torna-se então 

necessário definir fiabilidade como a probabilidade de um item executar a sua função com 

sucesso dentro das condições para as quais foi idealizado e dentro de um período de tempo bem 

definido (O’Connor e Kleyner 2012). 

 

Objetivos 

Os objetivos da fiabilidade, segundo O’Connor e Kleyner (2012), envolvem a aplicação de 

conhecimentos e técnicas de Engenharia com o intuito de: 

 Evitar ou reduzir a ocorrência de falhas; 

 Identificar corretamente as causas das falhas que ocorreram apesar dos esforços para as 

prevenir; 

 Determinar possíveis formas de conviver com a falha no caso de a sua fonte ainda não 

ter sido corrigida; 

 Aplicar métodos estatísticos de modo a realizar uma análise de dados de fiabilidade. 

No entanto, torna-se necessário ter sempre em conta que (Barringer 2002): 

 O objetivo principal das empresas é uma produção eficiente com o intuito de promover 

a criação de valor; 

 Equipamento antigo apenas deve ser melhorado se os esforços associados se justifiquem 

a nível de custos; 

 Geralmente verifica-se falta de pessoal e conhecimentos de modo a implementar de 

forma adequada os esforços fiabilísticos planeados; 

 Torna-se necessário planear a ocorrência prevista para a próxima falha de modo a 

calendarizar a sua substituição ou reparação aquando de operações de manutenção 

planificadas; 

 O processo de melhoramento da fiabilidade compete por fundos limitados com outros 

programas de produção ou manutenção nas organizações. 

 

3.1.3 Definição de falha 

Antes de mais, o conceito de falha deve ser exposto. Considera-se então uma falha, ou avaria, 

a degradação de um parâmetro de funcionamento de um bem ou equipamento até a um nível 

considerado inaceitável (Ferreira 1998). 

As falhas podem ser divididas em falhas de natureza previsível e em falhas de natureza 

imprevisível. As primeiras, denominadas falhas por degradação, ocorrem de forma lenta e 

progressiva, manifestando-se maioritariamente em componentes de equipamentos que se 

encontram em contacto com o produto que processam, sendo geralmente de origem intrínseca. 

Estas falhas, embora ocorram de forma aleatória, podem ser previstas e consequentemente 

evitadas através de uma adequada manutenção preventiva. Por sua vez, as falhas de natureza 

não previsível, ou catastróficas, resultam de uma alteração inesperada de uma ou mais 

características de um órgão que provocam a sua inutilização, apresentando normalmente uma 

origem extrínseca. (Assis 2014). 

Uma falha funcional constitui uma falha associada à perda de uma das funções do componente 

em causa. Uma falha potencial, por outro lado, trata-se de uma condição que permite identificar 

a proximidade de uma falha funcional. No caso de ser detetada a tempo, uma falha potencial 

pode evitar a ocorrência de uma falha funcional ou, no mínimo, minimizar os seus efeitos. 

Meios de monitorização, quando adequados, devem ser utilizados de modo a identificar 

possíveis falhas potenciais. 
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As falhas podem ainda ser distinguidas em falhas ocultas e falhas evidentes. Como o próprio 

nome indica, uma falha evidente é facilmente identificável por um operador em condições 

normais de funcionamento enquanto que uma falha oculta ocorre sobretudo em equipamentos 

de segurança como válvulas de segurança, pressostatos, válvulas de alívio de pressão e outros 

dispositivos de corte. Sendo apenas utilizados em situações pontuais com o intuito de garantir 

a segurança da instalação, só se torna possível identificar estas situações de defeito em caso de 

falha na atuação sendo necessários ensaios periódicos aos equipamentos de modo a simular 

essas mesmas condições, uma vez que o impacto de uma não atuação pode ser bastante grave. 

 

3.1.4 Modo de falha 

Um modo de falha pode ser definido como o efeito ou sintoma a partir do qual uma falha se 

pode manifestar, representando falhas particulares de equipamentos ou componentes que 

originam uma falha funcional do equipamento ou sistema. 

Os modos de falha mais comuns incluem degradação provocada pelo funcionamento do 

equipamento, erro humano tanto a nível da operação como da manutenção e falhas de projeto. 

 

3.1.5 Causas da falha 

O conhecimento das potenciais causas de falha antecipadamente torna-se fundamental como 

medida de prevenção. Como tal, durante o design, desenvolvimento, fabrico e operação, deve 

haver um esforço de modo a contabilizar todas as causas de falha antecipadas e inesperadas, 

sempre com o objetivo final de prevenir ou minimizar as falhas (O’Connor e Kleyner 2012). 

As principais causas, são enunciadas de seguida (O’Connor e Kleyner 2012): 

 Defeito de projeto; 

 Carregamentos não uniformes ou excesso de carga; 

 Degradação – Falhas podem ser causadas por degradação, termo que irá ser utilizado 

para incluir qualquer mecanismo ou processo que leva um item a degradar-se com o 

decorrer do seu período de vida. Os mais variados fenómenos podem estar associados, 

nomeadamente fadiga, desgaste entre superfícies de contacto, corrosão, isolamento 

deteriorado, entre outros; 

 Outros mecanismos dependentes do tempo – por exemplo deformação devida a alta 

temperatura e tensões de tração; 

 Sneaks – Condição em que o sistema não funciona corretamente, embora todas as partes 

constituintes funcionem. Um sistema eletrónico, por exemplo, pode encontrar-se 

definido de tal forma que em certas condições ocorrem operações indesejadas; 

 Erros – tais como especificações incorretas a nível de design ou software, incorreta 

assemblagem, manutenção ou utilização; 

 Outros – como por exemplo, engrenamento ruidoso, fugas de óleo, instruções de 

operação erradas ou ambíguas, interferência eletrónicas em sistemas eletrónicos, entre 

outros. 

As falhas apresentam assim as mais variadas causas e efeitos, sendo estas ainda muito 

dependentes da perceção de quem as classifica, isto é, o que se define ou não como falha. Todas 

as falhas, teoricamente, poderão ser prevenidas (O’Connor e Kleyner 2012). 
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3.1.6 Itens reparáveis e não reparáveis 

Torna-se importante diferenciar itens não reparáveis de itens reparáveis. Os primeiros tratam-

se de itens cuja fiabilidade associada define-se como a probabilidade de o item manter as suas 

funções durante o seu período de vida ou ao longo de um determinado período de tempo, 

podendo ocorrer apenas uma única falha. A fiabilidade pode então ser expressa em termos de 

tempo médio para a falha, Mean Time to Fail (MTTF). A probabilidade instantânea da 

ocorrência da primeira e única falha denomina-se taxa de risco - Hazard Rate. Os itens 

irreparáveis podem ser tanto itens individuais (como um transístor) bem como um sistema 

constituído por vários itens (como um microprocessador). No caso de um sistema, quando uma 

parte falha, o sistema normalmente falha sendo consequentemente a fiabilidade uma função do 

tempo para a primeira falha. 

Por outro lado, no caso de itens reparáveis, a fiabilidade pode definir-se como a probabilidade 

da não ocorrência de falhas no período de interesse, no qual uma ou mais falhas podem ocorrer, 

podendo ser expresso recorrendo a uma taxa falha ou taxa de ocorrência de falhas - Rate Of 

Occurence Of Failures (ROCOF), sendo um parâmetro característico o tempo médio entre 

falhas, Mean Time Between Failures (MTBF). Num sistema reparável, as partes constituintes 

irão contribuir cada uma com uma determinada quantidade na taxa de falha do sistema. 

Uma consequência de elevada importância da ocorrência de falhas é a diminuição da 

disponibilidade, sendo esta igualmente afetada pelo tempo de manutenção. Assim, a fiabilidade 

encontra-se intimamente relacionada com a manutenção, e ambas com a disponibilidade 

(O’Connor e Kleyner 2012). 

A disponibilidade (D) diz respeito à capacidade de um equipamento cumprir as funções 

requeridas, sob dadas condições, num dado instante ou intervalo de tempo, assumindo que se 

encontra assegurado o fornecimento dos necessários recursos externos (NP EN 13306 2007). 

Matematicamente, pode ser definida como: 

 

𝐷 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 

Onde: 

MTBF, representa o tempo médio entre falhas (Mean Time Between Failures), 

MTTR, é o tempo médio de reparação (Mean Time To Repair). 

 

Um valor ótimo de disponibilidade é provavelmente o maior objetivo da manutenção, 

implicando então o aumento do MTBF e/ou a diminuição do MTTR. 
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Figura 7 - Comparação entre sistema reparável e não reparável, adaptado de (O’Connor e Kleyner 2012). 

 

Itens não reparáveis 

A análise do padrão de falhas ao longo do tempo apresenta grande importância na medida em 

que pode auxiliar a determinação das causas das falhas bem como inferir sobre a fiabilidade do 

equipamento. A taxa de risco, inerente aos itens não reparáveis, pode aumentar, diminuir ou 

permanecer constante. 

Uma taxa de risco constante pode resultar de falhas induzidas pela manutenção em 

equipamentos mecânicos(O’Connor e Kleyner 2012). 

Modos de falha associados a desgaste apresentam geralmente uma probabilidade de ocorrência 

crescente (O’Connor e Kleyner 2012). 

Por sua vez, taxas de risco decrescentes encontram-se associadas a itens que se tornam menos 

prováveis de falhar com o aumento do seu tempo de sobrevivência, o que é frequente em 

equipamentos eletrónicos (O’Connor e Kleyner 2012). 

A combinação dos efeitos descritos, pode ser observada através da chamada curva da banheira, 

representada no Gráfico 1. Esta principia com uma taxa de risco decrescente, ou período de 

mortalidade infantil, seguindo-se uma zona intermédia constante correspondente à vida útil. Por 

fim, há um período de degradação, correspondente a uma taxa crescente. 

 

Gráfico 1 - Curva da banheira, adaptado de O’Connor and Kleyner (2012). 
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Itens reparáveis 

O padrão de falhas de itens reparáveis pode igualmente apresentar variação com o tempo.  

Uma taxa de falha constante, Constant Failure Rate (CFR), encontra-se geralmente associada 

a falhas induzidas externamente, de modo semelhante à taxa de risco constante em itens 

irreparáveis. Esta taxa verifica-se geralmente em sistemas complexos sujeitos a reparações e 

revisões, nos quais diversos itens exibem padrões de falha diferentes com o tempo, havendo 

componentes com diferentes tempos de vida, fruto da sua reparação ou substituição.  

Modos de falhas que englobem desgaste de componentes podem ainda apresentar um aumento 

progressivo das taxas de falhas, tornando-se importante a monitorização de modo a detetar 

antecipadamente este tipo de situações (Moss 2005). 

Os sistemas reparáveis podem verificar uma diminuição da taxa de falhas quando a fiabilidade 

apresenta melhorias por sucessivas reparações, com as peças defeituosas que apresentam falhas 

relativamente cedo a serem substituídas por peças novas e mais apropriadas. 

Tal como para itens irreparáveis, a curva da banheira ilustra o padrão de falhas com o tempo, 

neste caso em termos de taxa de falha em função do tempo e não taxa de risco. 

Uma análise de fiabilidade em sistemas reparáveis nunca será tão precisa como no caso de 

sistemas não reparáveis. Os equipamentos, por norma, são reparáveis e raramente é possível 

determinar o estado de funcionamento de determinado componente no instante necessário. 

Segundo Moss (2005), é então necessário assumir que as intervenções de reparo são perfeitas, 

restaurando o equipamento para a condição “como novo”. 

 

3.1.7 Análise dos Tipos de Avaria, seus Efeitos e da sua Criticidade (FMECA) 

O método mais frequentemente utilizado na análise da fiabilidade previsional de projeto é o 

FMECA, Failure Modes, Effects and Critically Analysis, identificando, para cada componente 

do sistema, uma análise detalhada do tipo e causa de avaria bem como o efeito da mesma no 

funcionamento e segurança do sistema em análise (Ferreira 1998). 

Durante largos anos, este método tem sido utilizado amplamente como uma parte integrante do 

design em engenharia, particularmente em indústrias nas quais a ocorrência de falhas implica 

graves consequências, como a militar, aerospacial, automóvel, equipamento médico, entre 

muitas outras, permitindo estabelecer parâmetros tanto a nível de segurança como fiabilidade. 

Consoante a área, são vários os tipos de FMECA possíveis, variando a análise desde hardware 

até software, embora sempre com o mesmo objetivo final, isto é, resolver potenciais problemas 

antes da ocorrência dos mesmos (Villacourt 1992; O’Connor e Kleyner 2012). 

Assim, uma FMECA pretende criar uma análise organizada e crítica de potenciais modos de 

falha do sistema em estudo, identificando as causas associadas. Faz recurso das probabilidades 

de ocorrência e de deteção bem como de um critério de criticidade com o objetivo de alcançar 

um Risk Priority Number (RPN) de modo a quantificar a magnitude relativa de cada efeito de 

falha e auxiliar a tomada de decisão a nível de ações corretivas (Villacourt 1992). 

O procedimento para a definição do RPN implica a definição de uma escala de severidade para 

o efeito de cada falha, de uma escala de probabilidade de ocorrência para cada causa de falha 

bem como uma escala de probabilidade de deteção de falha. A Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3 

constituem as escalas atualmente utilizadas pela refinaria, à exceção da componente económica 

da escala de severidade. Na definição das escalas, o objetivo final da FMECA é obviamente 

tido em conta na medida em que uma FMECA pode ser realizada tanto do lado da segurança 

bem como do sucesso, da disponibilidade, dos custos, entre outros. 
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Tabela 1 - Escala de probabilidade de ocorrência. 

NÍVEL  Descrição 

1 MUITO RARO Não aconteceu num ciclo de 4 anos 

2 RARO 1 acontecimento a cada 4 anos 

3 POSSÍVEL Mais que 1 acontecimento a 4 anos 

4 FREQUENTE Mais que 1 acontecimento num ano 

5 MUITO FREQUENTE 1 Acontecimento em 3 meses 

 

Tabela 2 - Escala de severidade. 

 

De realçar que não é necessário que todas as condições apresentadas na Tabela 2 sejam 

cumpridas, bastando apenas que se verifique uma para ser atribuído o grau de severidade. Como 

referido anteriormente, a componente económica da escala de severidade não corresponde à 

utilizada na refinaria, tendo sido adaptada com base em Silva (2012) para valores monetários 

relativos apenas a ações de manutenção do equipamento, encontrando-se excluídos os valores 

de uma possível perda de produção. 

 

Tabela 3 - Escala de detetabilidade. 

NÍVEL   

1 QUASE CERTA Sempre detetável 

2 MÉDIA Na maioria dos casos 

3 QUASE IMPOSSÍVEL Não detetável 

 

 

 

NÍVEL  SEGURANÇA AMBIENTE ECONÓMICO 

1 
MUITO BAIXA 

OU 
NENHUMA 

Sem lesões Sem impacto Sem perturbação 

2 BAIXA 
Acidente com 1º 

socorro 

Impacto reduzido 
limitado ao perímetro 

da instalação 

Impacto reduzido 
perdas inferiores a 5 

k€ 

3 MODERADA 
Acidente com 

tratamento médico 

Impacto não 
confinado ao 
perímetro da 

instalação 

Degradação gradual 
de desempenho, 

perdas de 5 k€ a 15 k€ 

4 ALTA 
Lesão com baixa ou 

múltiplos acidentados 

Impacto elevado sem 
possibilidade de 

remediação 

Perda de função com 
perdas de 15 k€ a 25 

k€ 

5 
MUITO ALTA 

OU 
CATASTÓFICA 

Incapacidade 
permanente ou morte 

Impacto elevado 
(coloca em causa a 
sustentabilidade da 

empresa) 

Paragem da unidade e 
falhas catastróficas 
superiores a 25 k€ 
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O Risk Priority Number (RPN) pode ser então calculado: 

 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑃 × 𝑆 × 𝐷 

Onde: 

P, é a probabilidade de ocorrência de falha, 

S, é a severidade, e 

D, é a detetabilidade da falha. 

 

Metodologia para realizar uma FMECA (Assis 2014) 

1. Decomposição do sistema em análise nos seus vários componentes suscetíveis a falhas, 

até ao nível apropriado, através diagrama de blocos funcionais para uma melhor 

compreensão do mesmo; 

2. Identificação dos possíveis modos de falha; 

3. Enumeração das possíveis causas da falha; 

4. Identificação dos possíveis efeitos de cada falha; 

5. Cálculo da probabilidade de falha de cada componente e posterior cálculo da fiabilidade; 

6. Definição da severidade de cada falha; 

7. Enumeração de possíveis ações corretivas ou preventivas. 

Será apresentada uma FMECA inicial, realizada com base na literatura existente respeitante a 

problemas em compressores alternativos, nomeadamente Bloch and Hoefner (1996) e Liang et 

al. (2012), bem como o catálogo do fabricante do compressor, sendo posteriormente feita uma 

comparação entre a FMECA inicial e a obtida com base na análise das ordens de manutenção 

reais da refinaria, daqui por diante designada FMECA aplicada. 

Torna-se claro que uma FMECA eficiente deve ser realizada por uma equipa de engenheiros 

com um conhecimento sólido do sistema, a nível estrutural e de aplicação. A equipa pode ser 

auxiliada por pessoal competente de outras áreas, nomeadamente o setor de compras de 

armazém, suporte informático, ensaios, entre outros. Num primeiro ponto torna-se necessária 

uma minuciosa análise do equipamento a nível estrutural, recorrendo para tal aos desenhos do 

equipamento, especificações técnicas, entre outros. 

Uma FMECA apresenta como desvantagem o facto de não permitir analisar possíveis 

interferências entre modos de falha, não sendo possível verificar modos de falha que ocorram 

em simultâneo. 

De notar que, se durante a realização de uma FMECA se verifica uma afinidade para efeitos de 

alto risco, é aconselhado que a Análise de Risco Probabilístico (Probabilistic Risk Analysis, 

PRA) seja utilizada em detrimento de uma FMECA. 

 

3.1.8 Árvore de falha de um sistema (FTA) 

Uma árvore de falha, Fault Tree Analysis (FTA), trata-se essencialmente de um esquema lógico 

estruturado através de um processo dedutivo, partindo de um determinado acontecimento 

indesejável, o topo da árvore, e sendo analisadas as sucessivas combinações de falhas dos 

componentes até serem identificados os eventos básicos (IEC 61025 2006). É amplamente 

utilizado em todos os setores industriais onde a fiabilidade apresenta elevada importância para 

uma operação segura e eficiente. 

Os elementos principais de uma árvore de falhas são os acontecimentos primários, 

acontecimentos intermediários, portas lógicas e elementos de transferência.  
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Um acontecimento primário corresponde a um evento de falha de um componente ou erro 

humano do qual o analista dispões de dados básicos de falhas (taxa de falhas, tempo médio de 

reparo, etc). Este acontecimento trata-se do final do processo de análise dedutiva, representando 

a base da FTA. Por sua vez, um acontecimento intermediário ou de topo ocorre devido a uma 

ou mais causas antecedentes que agem segundo portas lógicas (Gonçalves Viela 2010). 

Conhecendo as taxas de avarias dos acontecimentos primários, é possível determinar a taxa de 

falha dos acontecimentos correspondentes a níveis superiores, somando ou multiplicando de 

acordo com a porta lógica, sempre com vista a obtenção da taxa de avarias do acontecimento 

principal. Esta avaliação será útil nas tomadas de decisão bem como na definição de possíveis 

ações corretivas (Gonçalves Viela 2010). 

Na Tabela 4 representam-se os símbolos utilizados na elaboração de uma FTA. 

Tabela 4 - Simbologia utilizada na elaboração de uma FTA. 

 

 

 

Evento básico 

 

 

 

Evento intermediário ou evento de topo 

 

 

 

Porta lógica “E” – Evento de saída ocorre 

se todos os eventos de entrada ocorrerem. 

Multiplicam-se as probabilidades dos 

eventos de entrada para calcular a 

probabilidade de ocorrência do evento de 

saída 

 

 

 

Porta lógica “Ou” – Evento de saída 

ocorre somente se um ou mais eventos de 

entrada ocorrerem. Para calcular a 

probabilidade do evento de saída somam-

se as probabilidades dos eventos de 

entrada 

 

 

 

Evento de transferência para dentro – 

Indica que a árvore em análise possui 

mais desenvolvimento. 

 

 

 

Evento de transferência para fora – Indica 

que a parte da árvore associada tem outra 

parte antecendente correspondente. 
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Segundo Assis (2014), a árvore de falha de um sistemas constituiu uma ferramenta auxiliar da 

FMECA, permitindo: 

 Organização do pensamento – nomeadamente na análise da causa da falha bem como 

inferir sobre possíveis ações corretivas ou preventivas; 

 Perceção dos pontos fracos do sistema assim como das variáveis associadas a estes, 

permitindo a tomada de decisões tendo em vista a melhoria da fiabilidade; 

 Disponibilização de uma árvore de deteção de avarias para utilização durante a operação 

e manutenção do sistema. 

 

3.1.9 Manutenção centrada na Fiabilidade (RCM) 

Os princípios associados a Reliability Centered Maintenance (RCM), em português, 

manutenção centrada na fiabilidade, são bastante diversificados, podendo ser aplicados nas 

mais variadas áreas, nomeadamente na aeronáutica, no âmbito da energia nuclear, na indústria 

petrolífera, entre outros. 

Existe uma preocupação cada vez maior nas áreas de manutenção das empresas, nomeadamente 

as associadas a produtos ou áreas de risco potencial elevado, que os seus ativos apresentem as 

melhores condições e permitam uma produção eficiente sem que a sua falha provoque acidentes 

ou custos avultados. Tal aliado às exigências da sociedade a nível de minimização de riscos à 

segurança, saúde e meio ambiente faz com que a manutenção centrada na fiabilidade tenha 

ganhado terreno nos últimos anos (Moreira 2005). 

Independente do tipo de equipamento sobre o qual se pretende realizar um estudo, são vários 

os fatores que exercem uma influência direta no equipamento, nomeadamente o esquema de 

manutenção adotado, os procedimentos operacionais realizados, entre outros. 

Manutenção centrada na fiabilidade, segundo Regan (2012), pode ser definida como um 

processo estruturado do zero, utilizado com vista na identificação de estratégias de gestão de 

falhas requeridas (e não estratégias de manutenção) de modo a que o elemento alvo de análise 

cumpra os seus requisitos no ambiente operacional a que se encontra sujeito tendo por objetivo 

o menor custo e a maior segurança por parte dos utilizadores. Por processo estruturado do zero 

entende-se que cada análise é efetuada assumindo que nenhuma manutenção proactiva está a 

ser realizada, ou seja, os modos de falha e efeitos de falha são descritos assumindo que nada 

está a ser realizado de modo a prever ou prevenir os modos de falha e, como tal, podem ser 

avaliadas as consequências de cada modo de falha, bem como formular soluções sem haver 

influência sobre o que está atualmente a ser feito. O ambiente operacional tem uma grande 

influência na formulação de soluções para RCM nomeadamente o ambiente físico ao qual o 

elemento a analisar se encontra sujeito, como por exemplo clima frio, quente ou clima 

controlado, o tempo operacional (24h, 8h diárias, ...), circunstâncias segundo as quais o sistema 

opera, entre outros. 

Na realidade, as primeiras cinco etapas do processo RCM correspondem aos passos para a 

realização de uma FMECA, como pode ser verificado na Figura 8. 
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Assim, aquando da realização de um processo RCM, o necessário para produzir uma FMECA 

é amplamente satisfeito. 

Em suma, um processo de RCM eficiente permite: 

 Melhorar a segurança operacional e consequências ambientais; 

 Aumentar a eficiência dos custos de manutenção; 

 Melhorar o desempenho operacional da instalação; 

 Melhorar do planeamento das atividades de manutenção; 

 Criar bases de dados para a realização de ações de melhoria contínua. 

 

Etapa 1: Funções 
Estabelecer a função de cada elemento, incluindo padrões de 

desempenho requeridos. 

PROCESSO RCM 

Etapa 2: Falhas funcionais 
Enumerar como pode o componente falhar e não cumprir as suas 

funções definidas. 

Etapa 3: Modos de falha 
Determinar o que causa cada falha funcional. 

Etapa 4: Efeitos da falha 
Detalhar o que acontece no caso de não serem tomadas medidas 

para prever/prevenir a falha. 

Etapa 5: Consequências da falha 
Definir a importância de cada modo de falha. 

Etapa 6: Manutenção Proactiva e Intervalos 

Determinar se on-condition ou manutenção preventiva são 
apropriadas e se a sua realização se justifica. 

Etapa 7: Estratégias default 
Determinar se há mais ações apropriadas. 

FMECA 

Figura 8 - Etapas do processo RCM, adaptado de Regan (2012). 
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3.1.10 Indicadores de desempenho de manutenção(KPI) 

Os indicadores de desempenho de manutenção, de acordo com a norma NP EN 15341 (2009), 

possibilitam a medição do desempenho da manutenção, permitindo avaliar e aperfeiçoar a 

eficiência e eficácia com o intuito de atingir a excelência da manutenção dos bens imobilizados. 

O desempenho é medido através da influência de diversos fatores, nomeadamente económicos, 

técnicos e organizacionais.  

Os KPI apresentam grande versatilidade de aplicação, podendo ser utilizados para analisar o 

desempenho de toda a produção, de uma linha de produção, de um dado equipamento, entre 

outros. Um indicador deve ser fundamental na tomada de decisões. Para tal, os dados que 

integram o indicador devem estar relacionados com o objetivo definido, quer este seja a 

melhoria da disponibilidade, melhoria da rentabilidade da manutenção, preservação da saúde, 

segurança e ambiente, entre outros (NP EN 15341 2009). 

3.2 Métodos estatísticos de análise 

Na vida real, tudo é passível de alterar o seu estado, nomeadamente entre melhorias e 

deteriorações. Como tal, são necessários artefactos de modo a ser possível controlar o que está 

efetivamente a acontecer. Por exemplo, torna-se inevitável recorrer a sensores de temperatura 

para medir a subida/descida da temperatura com exatidão e é a mesma linha de pensamento que 

tem de ser empregue na fiabilidade, sendo esta um meio eficiente de medir se um equipamento 

ou sistema exerce as funções requeridas (Barringer 2002). A necessidade da quantificação do 

número de avarias no tempo devido a fatores técnicos, económicos e de segurança, aliados à 

incerteza inerente à ocorrência de falhas, deu origem ao aparecimento dos métodos estatísticos 

em fiabilidade. 

Em primeiro lugar, torna-se necessário reforçar que para uma análise de fiabilidade adequada à 

tomada de decisões e previsões válidas, é fundamental a existência de dados suficientemente 

abrangentes e recolhidos de forma homogénea e criteriosa (G. Martins e F. Leitão 2009). 

Segundo (Ferreira 1998), as principais leis contínuas utilizadas em fiabilidade são 

essencialmente: 

 Lei Exponencial – aplicada quando a taxa de avarias, , é aproximadamente constante, 

sendo a distribuição Exponencial apenas caraterizada pela taxa de avarias. 

 Lei Gamma – utilizada em tanto em situações de taxa de avaria constante, crescente ou 

decrescente, necessitando, no entanto, de uma amostra significativa de dados; 

 Lei Normal ou Laplace-Gauss – importante família de distribuições de probabilidade 

contínua, sendo definida por dois parâmetros, o de localização (média, ) e o de escala 

(desvio-padrão, ) 

 Lei de Weibull – lei bastante flexível na medida em que podem ser utilizados dois ou 

três parâmetros. É amplamente utilizada na distribuição de falhas, nomeadamente em 

componentes mecânicos e metalúrgicos. 

De modo a proceder à análise de dados, é necessário estabelecer algumas definições: 

Processo de Poisson 

O processo de Poisson trata-se de um dos mais simples e importantes processos estocásticos. 

Não só apresenta inúmeras aplicações, mas serve igualmente de apoio à construção de processos 

mais complexos. 

É um processo de contagem de eventos no qual a cada t>0, é associado um número de eventos 

que ocorrem no intervalo [0,t]. Para um processo {N(t), t0}, para um dado instante t1, N1 será 

o número inteiro que representa o número de eventos ocorridos até ao instante t1. 
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A natureza estocástica do processo deve-se ao facto de ao ser atingido um determinado estado, 

este é mantido até à ocorrência de novo evento. Neste processo, os intervalos de tempo entre 

intervalos consecutivos apresentam distribuição exponencial, o que se torna particularmente 

interessante na modelagem matemática, já que implica uma taxa fixa de ocorrência. 

Um processo estocástico {N(t), t0}, trata-se de um processo de Poisson desde que: 

 N(0)=0; 

 Os incrementos N(t) são independentes e estacionários; 

 Em intervalos de tempo suficientemente pequenos, a probabilidade de ocorrência de um 

evento é aproximadamente igual a uma constante positiva, a taxa de ocorrência , 

multiplicada pelo comprimento do intervalo; 

 Dois eventos não podem ocorrer simultaneamente. 

Função probabilidade acumulada de falhas 

 

𝐹(𝑡) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑇 < 𝑡) 

Onde: 

T, é a variável aleatória até à avaria. 

 

Função fiabilidade 

 

𝑅(𝑡) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑇 ≥ 𝑡) 

 

Função densidade de probabilidade de falha 

 

𝑓(𝑡) =
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

Para um intervalo de tempo dt, 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 

Onde: 

f(t), expressa a probabilidade de avaria no intervalo dt 

 

Taxa de avarias instantânea (t) 

 

𝜆(𝑡)𝑑𝑡 =
𝐹(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝐹(𝑡)

𝑅(𝑡)
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Onde: 

(t), expressa a probabilidade de existência de avaria no instante t, na condição que não tenha 

ocorrido avaria até esse instante, 

R(t)=1-F(t), 

F(t=0)=0. 

 

𝜆(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑑𝐹(𝑡)

1 − 𝐹(𝑡)
 ⟺ 

 

⟺ ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

= ∫
𝑑𝐹(𝑡)

1 − 𝐹(𝑡)

𝑡

0

 ⟺ 

 

⟺ − ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

= ∫ −
𝑑𝐹(𝑡)

1 − 𝐹(𝑡)

𝑡

0

 ⟺ 

 

⟺ − ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

=  [ln(1 − 𝐹(𝑡))]
0

𝑡
 ⟺ 

 

⟺ −𝑒∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0 = 1 − 𝐹(𝑡) 

Função geral da fiabilidade 

 

𝑅(𝑡) = 𝑒
− ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0  

Função probabilidade de falhas geral  

 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0  

Função geral do pdf 

 

𝑓(𝑡) = 𝜆(𝑡) 𝑒− ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0  

Taxa de falhas instantânea 

 

𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
 

 

3.2.1 Teste de Laplace 

Quando se procede à análise de dados sob o ponto de vista do processo estocástico, torna-se 

necessário verificar a tendência do processo, isto é, se apresenta uma taxa de falhas crescente, 

decrescente ou constante (O’Connor e Kleyner 2012). 

O processo a efetuar será distinto conforme se tratem de sistemas reparáveis ou não reparáveis. 

Nos primeiros, a análise é realizada de modo a verificar se a taxa de avarias é crescente, 



Análise fiabilística de um compressor alternativo na refinaria de Matosinhos 

 

 25 

constante ou decrescente. Por sua vez, em sistemas não reparáveis, deve ser verificado se os 

tempos entre falhas são independentes e identicamente distribuídos, tratando-se de um processo 

de Poisson homogéneo, com taxa de avarias constante. (G. Martins e F. Leitão 2009).  

De modo a verificar a independência dos dados analisados, irá recorrer-se a um teste estatístico 

não paramétrico bastante utilizado em fiabilidade, o teste de Laplace. O teste de Laplace, 

também conhecido como teste do centróide, trata-se de uma análise em que o centróide das 

falhas observadas é comparado com o centróide do período de observação. 

Em fiabilidade, o teste de Laplace pode e deve ser utilizado para validar o uso de um modelo a 

uma taxa de falha constante. Tal torna-se fundamental em sistemas reparáveis na medida em 

que nestes, a variável de interesse não é o tempo de vida do sistema, como na fiabilidade 

clássica, mas sim os tempos entre as consecutivas falhas de um determinado sistema (Adams). 

Para sistemas reparáveis, que será o caso em estudo, define-se uma hipótese nula (H0) para a 

qual se afirma que a taxa de avarias é constante e uma hipótese alternativa (H1) para a qual a 

taxa pode ser crescente ou decrescente. No caso de a taxa de avarias for constante, o processo 

em análise será um processo Poisson homogéneo, sendo os tempos entre falhas descritos por 

uma distribuição exponencial negativa. Por outro lado, caso a taxa for crescente ou decrescente, 

estaremos perante um processo Poisson não homogéneo. 

De realçar que os métodos gráficos que permitem determinar os parâmetros TTF, Time to Fail, 

só são aplicáveis quando os dados são IID, Independent and Identically Distributed, em 

português independentes e distribuídos de forma idêntica. No caso de sistemas ou componentes 

não reparáveis, geralmente os dados são IID. No entanto, em sistemas ou componentes 

reparáveis, estes podem apresentar mais do que uma falha, sendo as falhas geralmente 

dependentes das anteriores. 

 

3.2.2 Weibull 

Das funções abordadas previamente, a função de Weibull é a que mais se adequa à análise em 

causa, na medida em que descreve o tempo de vida até à falha de componentes sujeitos a 

fenómenos de degradação de uma forma bastante versátil (Assis 2014). É uma função 

amplamente utilizada em Engenharia e apresenta grande vantagem a nível da fiabilidade, na 

medida em que ajustando os parâmetros de distribuição, a função pode ser adaptada às variadas 

distribuições de vida de componentes (O’Connor e Kleyner 2012). A ampla gama de 

distribuições incluídas na família de Weibull, incluiu a distribuição normal, exponencial, de 

Rayleigh, Poisson e binomial. A distribuição log-normal não faz parte da família de Weibull, 

sendo bastante adequada para algumas características dos materiais. De realçar ainda que, para 

um número de falhas inferior a 20, a distribuição de Weibull é a melhor solução (Abernethy 

2006). 

Outra grande vantagem associada a uma análise de Weibull é o facto de permitir uma análise e 

previsão de falhas satisfatória, mesmo com amostras de dimensão reduzida, tornando ensaios 

de componentes mais rentáveis, sendo uma alternativa viável no caso de falhas que envolvam 

custos elevados ou apresentem restrições a nível de segurança. Obviamente que para haver 

relevância estatística, mais amostras serão necessárias. Esta análise permite ainda um traçado 

simples e interessante dos dados de falha. Neste gráfico, o eixo horizontal representa um 

parâmetro relativo ao tempo, como número de ciclos, tempo de operação, entre outros e o eixo 

vertical o número acumulado de falhas. Os parâmetros caraterizadores da distribuição de 

Weibull são  e , o parâmetro de forma e o de escala ou vida caraterística, respetivamente 

(Abernethy 2006). 

Uma análise de Weibull deve ser utilizada somente em equipamentos com apenas um modo de 

falha, não sendo apropriado para múltiplos modos de falha, havendo em tais situações outros 
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modelos mais apropriados, nomeadamente Crow-AMSAA. A taxa de risco (probabilidade da 

primeira e única falha) pode ser constante, decrescente ou crescente, mas nunca uma 

combinação destes (Moss 2005). 

A representação gráfica de Weibull pode ser bastante útil no planeamento de ações de 

manutenção, em particular aquando de uma manutenção centrada em fiabilidade. O valor de  

permite inferir sobre a necessidade ou não de inspeções programadas. No caso de ser igual ou 

inferior à unidade, as inspeções não serão rentáveis. No entanto, para  superior a um, devem 

ser programadas inspeções periódicas, sendo que o intervalo de tempo adequado deverá ser 

obtido por interpretação do gráfico, a uma taxa de falhas adequada. Para modos de falha que 

envolvam desgaste, se o custo de uma falha não planeada for muito superior ao custo de uma 

substituição planeada, existe um intervalo ótimo de minimização de custos que deve ser 

estudado. 

A função de densidade de probabilidade de Weibull em termos de tempo, define-se: 

 

𝑓(𝑡) =
𝛽

𝜂𝛽
 𝑡𝛽−1𝑒𝑥𝑝 [− (

𝑡

𝜂
)

𝛽

]           (𝑡 ≥ 0) 

Onde: 

, é o parâmetro de forma, 

, é o parâmetro de escala ou vida caraterística. 
 

 

O que corresponde à função de fiabilidade: 

𝑅(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑡

𝜂
)

𝛽

] 

Definindo-se a taxa de risco como: 

𝜆(𝑡) =
𝛽

𝜂𝛽
 𝑡𝛽−1 

E sendo a média ou MTTF 

𝜇 = 𝜂Γ (
1

𝛽
+ 1) 

 

Dependendo do valor do parâmetro de forma, é possível inferir: 

 Se 1 - Equipamento encontra-se no período de mortalidade infantil, com uma taxa de 

falhas decrescente. Trata-se de um período com um elevado número de avarias 

prematuras, coincidente com as primeiras horas de operação e rodagem, problemas de 

instalação, transporte ou inexperiência do operador. Durante este período, nos 

equipamentos mecânicos realiza-se rodagem e nos equipamentos eletrónicos faz-se uma 

pré-seleção de componentes. 

 Se 1 - Equipamento encontra-se no período de vida de degradação, sendo a taxa de 

falhas crescente. Este período assinala o aproximar do fim da vida do equipamento, com 

um aumento do número de horas de paragem para reparação. A degradação vai 

aumentando até atingir o ponto em que o equipamento já não cumpre os requisitos para 

o qual foi projetado. Nesse momento, poderá ocorrer o abate ou reconstrução do 

equipamento, conforme ordens técnicas/económicas; 
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 Se 6 – Este valor deve ser analisado com alguma precaução. Embora não seja 

incomum, este indica uma elevada taxa de falhas e desgaste rápido, sendo típica em 

equipamentos antigos e bastante incomum em sistemas eletrónicos (O’Connor e 

Kleyner 2012). 

 Se =1 - Equipamento encontra-se no período de vida útil, com a taxa de falhas 

sensivelmente constante. Corresponde ao período de vida média do equipamento e pode 

ser o resultado de falhas aleatórias ou modos de falha misturados. É nesta zona que se 

verifica o período de maior rendimento e geralmente a degradação prévia é visível. 

Em particular, no caso de =3, a distribuição de Weibull assemelha-se a uma distribuição 

normal, embora na prática seja bastante raro (Moss 2005). 

No Gráfico 2 pode ser observada então a relação entre a curva da banheira já abordada no ponto 

3.1.6 e o parâmetro de forma, . 

 

 

Gráfico 2 - Relação entre a curva da banheira e o parâmetro de forma, adaptado de O’Connor e Kleyner (2012). 

No caso do aparecimento de falhas apenas após um período de tempo , torna-se necessário 

utilizar a função de Weibull de três parâmetros. 

 

𝑅(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑡 − 𝛾

𝜂
)

𝛽

] 

Onde: 
 

, é o tempo sem falhas, parâmetro de localização ou vida mínima. 

 

3.2.3 CROW-AMSAA 

Um outro método de análise fiabilística bastante utilizado na indústria é o modelo de Crow-

AMSA. Este método, relativamente ao anterior exposto, apresenta a vantagem de ser adequado 

a processos não homogéneos, permitindo resultados bastante aceitáveis quando os dados 

apresentam alguns problemas, nomeadamente mistura de diversos modos de falhas (o que não 

é possível numa análise de Weibull) e falta de parte dos dados. Este método assume a existência 

de um princípio de melhoria contínua no equipamento, podendo ser utilizado para identificar 

possíveis tendências durante a vida do mesmo. 

Tempo 

Ta
xa

 d
e 

fa
lh

a 

Período de 
vida útil 

𝛽 ≈ 1 
 

Período de 
mortalidade 

infantil 
𝛽 < 1 

 

Período de 
desgaste 

𝛽 > 1 



Análise fiabilística de um compressor alternativo na refinaria de Matosinhos 

 

 28 

Uma das formas mais simples de verificar o crescimento da fiabilidade trata-se da representação 

gráfica do número acumulado de falhas observadas e o tempo acumulado das respetivas falhas 

em escala logarítmica, sendo este gráfico designado como o gráfico de crescimento da 

fiabilidade de Crow-AMSAA, aplicando-se tanto para uma parte de um equipamento reparável 

bem como para um processo de produção completo ou até uma organização. A medição do 

crescimento da fiabilidade pelo método de Crow-AMSAA reflete as mudanças na fiabilidade 

do sistema, causadas pela mudança de esforços para alterar a fiabilidade (Lifetime Reliability 

Solutions 2009). 

O método em estudo é utilizado na indústria como um indicador de performance, mas também 

como uma maneira de prever o futuro impacto de uma qualquer iniciativa de melhoramento da 

fiabilidade. A técnica utilizada pelo método é totalmente empírica, apresentando, porém, uma 

boa aproximação quando aplicada a equipamentos em que se verificam múltiplos modos de 

falha (Lifetime Reliability Solutions 2009).  

O método pode ser aplicado facilmente, tendo em conta os seguintes passos: 

1. Criação uma lista numerada das falhas e respetivo tempo acumulado entre falhas. 

2. Representação gráfica do número de falhas cumulativo versus tempo cumulativo respetivo 

de cada falha, em escala logarítmica. 

3. Determinação os parâmetros  e . Os parâmetros  e  podem ser obtidos através do 

gráfico, sendo o parâmetro  correspondente ao declive da reta de tendência e o parâmetro 

 o valor da ordenada para t=1. No entanto, também pode ser utilizado o método da máxima 

verosimilhança para a determinação de  e . Segundo O’Connor and Kleyner (2012), a 

ideia base do método da máxima verosimilhança é a determinação dos parâmetros que 

permitem maximizar a probabilidade de uma amostra de dados se ajustar a uma determinada 

distribuição. Trata-se de uma tentativa de encontrar os valores mais prováveis dos 

parâmetros da distribuição para um conjunto de dados ao maximizar o valor daquilo que é 

chamado a função verosimilhança. De um ponto de vista estatístico, o método é considerado 

robusto e permite a obtenção de estimadores com boas propriedades estatísticas. Assim, é 

um método versátil e passível de ser aplicado aos mais variados modelos e tipos de dados. 

O parâmetro  não deve ser confundido com o parâmetro  da função de Weibull na medida 

em que são bastante distintos. No entanto, trata-se igualmente um indicador de fiabilidade, 

sendo que, para: 

 1, há uma melhoria da fiabilidade; 

 1, a fiabilidade constante; 

 1, há uma deterioração da fiabilidade; 

A título de exemplo apresenta-se, no Gráfico 3, um caso particular de um equipamento no qual 

se verifica que para as primeiras falhas,  indica uma fiabilidade constante. No entanto, há uma 

mudança de material utilizado no equipamento em causa e a fiabilidade melhora ligeiramente 

(=0.8). Posteriormente, houve a introdução de uma manutenção de precisão, provocando uma 

melhoria elevadíssima da fiabilidade, com =0.27 (Lifetime Reliability Solutions 2009). 
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Gráfico 3 - Exemplo de um gráfico representativo da evolução da fiabilidade. 

 

O conhecimento de um gráfico semelhante ao Gráfico 3 irá possibilitar a previsão, com alguma 

exatidão, da ocorrência de futuras falhas, a partir de uma simples extrapolação da linha de 

tendência para o futuro. Outra vantagem deste tipo de gráfico é o facto de auxiliar a observação 

de mudanças nos modos de falha através do tratamento de dados com modos de falha 

misturados. De realçar que os esforços realizados no sentido de melhorar a fiabilidade devem 

ser feitos apenas até que o custo associado a esses esforços deixe de se justificar ou até que os 

objetivos propostos tenham sido atingidos (Barringer 2002). 

3.3 A importância da manutenção, fiabilidade e análise estatística 

O sucesso da manutenção e da sua gestão influencia o bom funcionamento dos equipamentos, 

a qualidade dos produtos fabricados bem como o êxito do sistema operativo. Como já abordado, 

a não disponibilidade de equipamentos é uma das principais causas de baixos níveis de 

desempenho e produtividade, estando associado a custos avultados para a indústria 

petroquímica, em particular na refinação. Como tal, a fiabilidade e disponibilidade dos 

equipamentos constitui um dever de um setor de manutenção devidamente organizado (G. 

Martins e F. Leitão 2009). 

Devido à constante evolução, acompanhada de um aumento de complexidade dos itens, novas 

tecnologias, materiais e processos de fabrico, manter a fiabilidade esperada para os produtos 

sofreu igualmente um acréscimo de complexidade. Como tal, uma abordagem conjunta de 

manutenção e fiabilidade tornou-se indispensável. 

Dado que na prática não é possível prevenir inteiramente as falhas, é fundamental minimizar 

tanto a probabilidade de ocorrência destas e sobretudo o seu impacto, seja ele técnico, 

económico ou a nível de segurança sendo este um dos principais papéis da fiabilidade e da 

manutenção. No entanto, uma melhoria da fiabilidade e da manutenção implica custos para o 

produtor, para o cliente ou mesmo para ambos. É então necessário um compromisso entre o 

investimento necessário para o aumento da fiabilidade e a diminuição de falhas e consequentes 

custos de manutenção, maximizando o valor criado pelo equipamento. A otimização de 

políticas de fiabilidade e manutenção de modo a minimizar os custos tanto na perspetiva do 

produtor como na do cliente é o propósito final de qualquer análise, sendo inúmeros os pontos 

que devem ser tidos em conta (Blischke e Murthy 2003).
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4 Compressores 

Um compressor tem como principal função a de admitir um gás a baixa pressão, fornecendo-o 

a uma pressão mais elevada. Existem dois princípios básicos de funcionamento de 

compressores - os associados a máquinas volumétricas (ou de deslocamento positivo) e a 

máquinas dinâmicas. 

Nas máquinas volumétricas, a compressão encontra-se associada a uma variação de volume. 

De um modo geral, o ar é introduzido em uma ou mais câmaras de compressão, as quais são de 

seguida isoladas da admissão de ar. O volume da câmara é reduzido e acompanhado por um 

aumento da pressão do ar. Atingindo a pressão de ar desejada, o ar comprimido é descarregado 

para uma conduta de escape, por meio de uma válvula ou janela. Neste tipo de máquinas estão 

inseridos os compressores alternativos; em espiral; rotativos de palhetas; de lóbulos e de 

parafusos. 

Encontra-se representado no Gráfico 4 a gama de aplicação dos diversos tipos de compressores 

existentes. 

 

Gráfico 4 - Gama de aplicação dos diversos tipos de compressores (Pinho 2014). 

A presente dissertação incidirá sobre os compressores alternativos, os quais de seguida serão 

alvo de uma análise mais pormenorizada. 
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4.1 Compressores alternativos 

O termo compressor alternativo é utilizado como referência aos movimentos do pistão em cada 

ciclo (entre o ponto morto superior e o ponto morte inferior, e vice-versa), sendo o tipo de 

compressores de deslocamento positivo mais conhecidos e utilizados, na medida em que 

representam máquinas muito versáteis. 

Encontrando-se os compressores alternativos na categoria de máquinas de deslocamento 

positivos (ou volumétricas), o fluido alvo de processamento não consegue reverter para a zona 

de baixa pressão, devido a fronteiras físicas bem confinadas. Tal facto permite assim a obtenção 

de razões de pressões elevadas – Gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5 - Gama de aplicação de compressores alternativos com lubrificação (Pinho 2014). 

 

De um modo geral, os compressores alternativos podem atingir uma pressão de até 10 bar 

quando se utiliza um andar de compressão, podendo atingir até 70 bar no caso de dois andares 

de compressão e até 700 bar para aplicações especiais com compressores multi-estágios. 

Os compressores podem possuir as mais variadas configurações (Figura 9), onde os 

compressores de menores dimensões são geralmente de simples efeito e com um único andar 

de compressão sendo as configurações mais comuns a monocilíndrica ou a bicilíndrica em V. 

Para compressores de maiores dimensões, recorrem-se a configurações multicilíndricas. As 

configurações angulares estão associadas a vantagens em termos de equilíbrio das forças de 

inércia. 

 

Figura 9 - Configurações de compressores alternativos (Pinho 2014). 
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Considerando um compressor volumétrico alternativo com um único andar, o seu ciclo teórico 

de compressão pode ser representado pelo Gráfico 6. Considerando a situação em que o êmbolo 

se encontra no ponto morto inferior (PMI) com o cilindro cheio de ar à pressão de admissão, 

p1, e ocupando o volume V1, nesse mesmo instante a válvula de admissão fecha (ponto 1 do 

gráfico). De seguida o pistão inicia o movimento de deslocamento desde o ponto morto inferior 

até ao ponto morte superior, encontrando-se ambas as válvulas, de admissão e de escape, 

fechadas (compressão dada pela linha 1-2). Quando se atinge a pressão desejada para a descarga 

de ar comprimido, p2, a válvula de escape abre, permitindo a passagem do ar para a conduta de 

escape. O pistão continua o seu movimento no sentido do ponto morto superior, expulsando o 

ar comprimido, até atingir o final do seu curso, no ponto 3, ponto em que a válvula de escape 

se fecha. O êmbolo não encosta na cabeça do cilindro do compressor de modo a evitar o 

contacto entre as válvulas de admissão e escape e o êmbolo, permanecendo então algum ar no 

interior do cilindro, ocupando o volume morto, Vm. Este ar sofre expansão entre os pontos 3 e 

4, correspondentes ao retorno do êmbolo para o ponto morto inferior, com a abertura da válvula 

de admissão, caindo instantaneamente a pressão no interior do cilindro de p2 para p1. De 

seguida, dá-se a admissão de ar a baixa pressão proveniente da conduta de admissão (percurso 

4-1). 

 

Gráfico 6 - Ciclo teórico de compressão (Pinho 2014). 

O débito efetivo ou débito de ar livre define-se como o caudal volumétrico debitado pelo 

compressor à pressão e temperatura de admissão. O rendimento volumétrico, caraterizador da 

boa utilização dos cilindros, define-se como a relação entre o débito efetivo e o caudal 

volumétrico teórico (ar que o compressor teoricamente deveria processar). Este rendimento é 

função da taxa de compressão p2/p1, diminuindo com o aumento desta; do volume de espaço 

morto, diminuindo com o aumento deste; e ainda função do comportamento das válvulas, da 

perda de carga do escoamento através das válvulas e do aquecimento do ar devido ao processo 

de compressão (aquecimento levará a uma menor massa volúmica do ar e logo uma menor 

massa aspirada por unidade de volume aspirado). 
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4.1.1 Principais constituintes de um compressor alternativo 

 

Figura 10 - Constituintes de um compressor alternativo. 

Cárter 

O cárter trata-se do elemento envolvente dos restantes constituintes, sendo geralmente 

fabricado em ferro fundido. Permite a proteção e suporte das partes móveis do compressor, 

servindo ao mesmo tempo de reservatório de óleo. 

 

Cilindro 

O cilindro abriga o pistão, as válvulas de admissão e expulsão, um sistema de refrigeração, 

acessórios de abastecimento de lubrificante. 

O rendimento volumétrico, referido previamente, carateriza a boa utilização dos cilindros, 

sendo função da depressão na aspiração, do espaço morto, do aquecimento do ar e das fugas. 

 

Êmbolo 

O êmbolo trata-se de um elemento metálico e cilíndrico que se desloca longitudinalmente no 

interior do cilindro, podendo ser fabricado numa única peça ou ser constituído por várias. Este 

pode ainda ser de simples efeito, se a compressão do gás se der apenas numa das faces do 

êmbolo, ou de duplo efeito no caso de a compressão do gás se dar aquando do movimento do 

pistão em ambas as direções. 

 

Haste do êmbolo 

A haste do êmbolo é geralmente roscada em ambas as extremidades. A ligação da haste ao 

pistão trata-se de um procedimento elaborado, dada a necessidade de o pistão se encontrar 

adequadamente seguro na haste. Isto é de modo a que as cargas alternadas de inércia criadas 

pela aceleração, desaceleração e paragem do pistão aquando de cada rotação da cambota não 

introduzam tensões excessivas nas extremidades do pistão e da haste do mesmo. A outra 

extremidade da haste é roscada na cruzeta, sendo utilizado uma contra-porca que além de 

assegurar a ligação funciona também como contrapeso, permitindo compensar as cargas em 

locais opostos da cambota. 
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Cambota 

A cambota é frequentemente fabricada em aço forjado, sendo principalmente constituída por 

moentes de apoio, moentes de biela (rodeados pelas cabeças das bielas, permitindo a ligação 

entre a cambota e os êmbolos) e peças de interconexão. No caso de ser de pequenas dimensões, 

pode tratar-se de uma única peça fundida ou forjada e posteriormente maquinada. Tem como 

principal função converter o movimento rotativo em movimento alternativo linear por 

intermédio da biela. 

 

Biela 

A biela é o elemento responsável por ligar o êmbolo à cambota, convertendo o movimento de 

rotação da cambota em movimento alternativo do êmbolo. 

O cárter, a cambota, a biela e a haste do pistão definem a potência do compressor. A carga da 

haste funciona como uma medida da potência, definindo-se como a soma algébrica das forças 

de inércia atuantes no cárter, cambota, biela, cruzeta, pistão e haste do pistão. 

 

Corrediça 

A corrediça movimenta-se linearmente segundo a sua guia em direções alternadas, de acordo 

com a rotação da cambota. De um lado da guia encontra-se a biela enquanto que no lado oposto 

está presente a haste do êmbolo. A haste do êmbolo permite então a ligação entre a corrediça e 

o pistão e, consequentemente, por cada rotação da cambota, o pistão move-se linearmente, em 

posições alternadas. A folga entre a corrediça e a guia da corrediça pode ser ajustada por 

intermédio de calços situados na corrediça. 

 

Peça de afastamento (ou distanciadora) 

Esta peça permite a separação entre o cilindro e o cárter do compressor e contém a guia da 

cruzeta. É utilizada de modo a fornecer espaço suficiente para a separação dos vapores tóxicos 

do sistema de lubrificação e a atmosfera. 

 

Válvulas 

As válvulas são utilizadas para controlar o fluxo de gás que é admitido e expelido do cilindro, 

existindo válvulas de admissão e de escape. As válvulas de admissão abrem no início da sucção 

de gás, permitindo que o gás escoe para o interior do cilindro, fechando com o início da 

compressão. Por sua vez, as válvulas de escape abrem quando é atingida uma pressão suficiente 

para ultrapassar a pressão da mola da válvula juntamente com a pressão a jusante. No final da 

compressão (e mesmo antes da reversão da direção do pistão), a válvula de escape fecha (Figura 

11). 
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Figura 11 - Esquema de funcionamento das válvulas de admissão e escape. 

 

Lubrificação 

A lubrificação torna-se necessária para os rolamentos, moentes, pino e guia da cruzeta, podendo 

ser realizada por dois métodos distintos: lubrificação forçada (utilizando uma bomba para 

mover o óleo através das passagens destinadas a alimentação do óleo no compressor) ou por 

gravidade passiva (utilizando um coletor de óleo - este é movido do reservatório para um ponto 

alto no compressor, a partir do qual o óleo flui por gravidade para todo o compressor). 

 

Chumaceiras 

Dada a forma como os caminhos de distribuição do óleo são maquinados nos suportes das 

chumaceiras, por vezes a cambota apenas pode rodar num único sentido de modo a manter o 

fornecimento de óleo adequado. 

A vida das chumaceiras é afetada pela temperatura e condição do óleo e da carga da haste. Esta 

última, por rotação da cambota, deve passar de compressão para tração e de volta a compressão, 

o que implica uma alteração do vetor carga nas chumaceiras de modo a permitir uma 

lubrificação contínua. No caso de o vetor carga não sofrer alteração, o fluxo de lubrificante 

torna-se inadequado, provocando uma eventual falha da chumaceira. 

4.1.2 Principais problemas de um compressor alternativo 

Os problemas associados a compressores alternativos resumem-se geralmente a perda de 

capacidade, ruído ou vibração ou ainda falha geral da operação (failure to run). 

A capacidade traduz-se como uma medida de comparação entre o ar expulso e o ar que deveria 

ser expulso. Uma diminuição da capacidade do compressor pode estar associada, entre outras 

coisas, a: 

 Válvulas gastas ou fissuradas, mau posicionamento ou desaperto das mesmas; 

 Filtros ou linhas de admissão obstruídos; 

 Unloader bloqueado – os unloaders servem para efetuar descargas de gás no arranque, 

no qual o compressor tem de arrancar sem carga ou em ocasiões em que, devido a uma 

perturbação nas condições de funcionamento, existe uma sobrecarga de gás. Permitem 

ainda controlar a capacidade do compressor; 

 Vedação deficiente nos assentos da válvula ou na cabeça do cilindro; 

Uma perda de capacidade deve ser analisada com base no facto se esta ter sido progressiva ou 

abrupta, já que uma falha progressiva poderá indicar desgaste como possível causa enquanto 

que uma abrupta se associa mais a uma falha de componentes (Bloch e Hoefner 1996). Uma 

diminuição da capacidade num compressor apresenta consequências elevados a nível de custo 
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energético na medida em que se torna necessário um maior consumo de energia para a produção 

de uma mesma quantidade de ar. 

O ruído ou batimento também são frequentemente problemas associados aos compressores, 

podendo ser devido a: 

 Fundação inadequada; 

 Espaço morto insuficiente; 

 Folga elevada entre o pistão e o cilindro; 

 Incorreto posicionamento do compressor; 

 Funcionamento deficiente dos unloaders; 

 Pistões soltos ou danificados; 

 Segmentos soltos; 

 Rolamentos com folga ou com desgaste elevado; 

 Folga excessiva entre a corrediça e a guia da corrediça; 

 Choque entre a biela e a haste do êmbolo na corrediça; 

 Falta de lubrificação; 

De modo a analisar o problema do batimento, deve haver especial atenção na medida em que 

se o batimento ocorre apenas quando não se encontra carregado, a cavidade do pistão poderá 

estar obstruída. No caso de o batimento ocorrer quando carregado, o nível de desgaste do 

cilindro deve ser verificado. Outro motivo associado à ocorrência de batimento é o desgaste do 

pistão e/ou anéis do pistão (Bloch e Hoefner 1996). 

Também é reportada a possível ocorrência de um barulho agudo, sendo as causas comuns 

associadas rolamentos demasiado apertados, falta de lubrificação, cintas deslocadas e juntas 

mal isoladas ou defeituosas (Bloch e Hoefner 1996). 

Por último, uma falha geral da operação pode igualmente ocorrer num compressor alternativo. 

 

4.2 Caso de estudo - compressores alternativos C3303-A e C3303-B 

A refinaria de Matosinhos possui 39 compressores, dos quais 33 são alternativos. Na presente 

dissertação serão alvo de análise minuciosa os compressores alternativos C3303-A e C3303-B, 

que fazem parte da Unidade 3300 da Fábrica de Combustíveis (FCO) da refinaria. A escolha 

dos compressores referidos prende-se com o facto de geralmente apresentarem um avultado 

custo anual a nível de intervenções de manutenção. 

Os compressores em questão foram fabricados pela Worthington Turbodyne e encontram-se 

em funcionamento na refinaria desde 1983, sendo apresentadas as principais caraterísticas 

destes naTabela 5. 

Os compressores em análise são estruturalmente semelhantes ao que já foi descrito no capítulo 

anterior. Como se verifica pela Tabela 5, os compressores possuem dois cilindros, sendo que 

cada cilindro apresenta quatro válvulas de compressão, duas de admissão e dois unloaders. De 

realçar que a compressão se realiza aquando do movimento do pistão em ambas as direções 

sendo, portanto, de duplo efeito. 
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Tabela 5 – Principais caraterísticas dos compressores C3303-A e C3303-B. 

RPM 500 

Gás Hidrogénio 

Nº de estágios 1 

Nº de cilindros 2 

Capacidade de admissão 12700 Nm3/h 

Pressão de admissão 13,38 Kg/cm2 

Temperatura de admissão 38ºC 

Pressão de descarga 26,18 Kg 

Temperatura de descarga 91ºC 

Diâmetro 290mm 

Curso 216mm 

Eficiência volumétrica 78,2% 

 

Os compressores da refinaria são alvo de manutenção periódica, dado o elevado número de 

ações de manutenção a que são sujeitos e o elevado custo a estas associado. Como tal, existe 

um plano de manutenção preventiva, sendo efetuadas duas ações diferentes, denominadas de 

visita 1 e visita 2. A primeira funciona como uma inspeção global do compressor, com 

periodicidade anual e envolve a substituição dos componentes de desgaste mais rápido, bem 

como o controlo de folgas e limpeza dos circuitos de gás e água. Por sua vez, a visita 2 é uma 

operação mais intrusiva na medida em que às ações englobadas pela visita 1 são adicionadas 

verificações mais minuciosas, nomeadamente ao acionamento, cambota, entre outros. Esta 

última realiza-se de quatro em quatro anos. 

A norma ISO 14224, intitulada Petroleum, petrochemical and natural gas industries - 

Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment, trata-se, como o 

próprio nome indica, de uma valiosa ferramenta para a análise de dados de fiabilidade e 

manutenção, sendo esta norma utilizada na refinaria. Para os compressores, encontra-se 

definida uma fronteira representada a tracejado na Figura 12, sendo considerado tudo o que se 

encontra dentro da fronteira como pertencente ao compressor e logo alvo de análise. 
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Figura 12 - Fronteira definida para os compressores segundo a norma ISO 14224 (2006). 

 

Assim, a fronteira-tipo engloba o próprio compressor, um transmissor de energia, uma válvula 

de reciclo, um sistema de lubrificação, instrumentação de controlo e monotorização, um sistema 

de selagem, bem como outros componentes como por exemplo purgas de ar. 
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5 Análise de Fiabilidade 

5.1 Modos de falha 

Foram analisados todos os registos a nível de manutenção dos compressores C3303-A e C3303-

B, com base nas notas e respetivas ordens de trabalho, desde o início do ano de 2002 até abril 

do presente ano, num total de 314 ocorrências. As notas representam a informação de aviso 

emitida pela operação, apresentando uma breve descrição da ocorrência bem como o nível de 

prioridade (emergência, urgência, prioridade 1 e prioridade 2). Por outro lado, as ordens 

correspondem à informação enviada pela manutenção, com informação acerca das medidas 

tomadas para solucionar o problema da respetiva nota bem como o tempo de manutenção. De 

notar que só foram consideradas as ocorrências respetivas a componentes situados no interior 

da fronteira definida pela norma ISO 14224, abordada previamente. 

Os modos de falha identificados foram os apresentados Tabela 6, encontrando-se na mesma o 

número de ocorrências e custos finais associados a cada modo de falha. De notar que os modos 

de falha utilizados para catalogar as ocorrências tratam-se de modos de falha bastante 

abrangentes, nomeadamente a falta de rendimento e batimento, para facilitar a análise de dados. 

Tal deve-se ao facto de a informação proveniente das normas e ordens de manutenção não 

apresentar a precisão necessária para uma separação em verdadeiros modos de falhas. 

Tabela 6 - Modos de falha e respetivos números de ocorrência e custo, ordenados por valor de custo. 

Modo de falha Ocorrências Custo 

Rendimento 24 11,2%  178 164,96  €  33,2% 

Batimento 14 6,5%  139 906,94  €  26,1% 

Acidente 3 1,4%  86 881,40  €  16,2% 

Green Oil 8 3,7%  42 121,60  €  7,9% 

Instrumentação 126 58,6%  25 093,96  €  4,7% 

Válvulas 7 3,3%  23 167,10  €  4,3% 

Fuga gás 3 1,4%  17 736,17  €  3,3% 

Aquecimento 3 1,4%  14 423,62  €  2,7% 

Limpeza 16 7,4%  4 364,65  €  0,8% 

Fuga óleo 4 1,9%  2 984,45  €  0,6% 

Redutor 1 0,5%  1 080,02  €  0,2% 

Fuga água 4 1,9%  196,36  €  0,0% 

Acoplamento 2 0,9%  176,09  €  0,0% 

Total 215   536 297,32  €   
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Torna-se importante definir cada modo de falha identificado na Tabela 6: 

 Rendimento – Modo de falha associado a uma diminuição da capacidade do compressor, 

isto é, o volume de gás expulso pelo compressor é menor do que aquele que deveria ser 

expulso. 

 Batimento – Associado a barulho forte tipo pancada no cilindro. 

 Acidente – Não se trata propriamente de um modo de falha. É referente a um acidente 

que o compressor B sofreu em 21/04/2007 e do qual resultaram custos avultados e um 

tempo de paragem igualmente elevado. 

 Green Oil – Refere-se à formação de hidrocarbonatos de cadeia longa polimerizados, 

provocando a formação e acumulação de resíduos viscosos de cor escura no compressor, 

afetando gravemente vários componentes, nomeadamente as válvulas. De modo a 

ultrapassar esse problema, passou a existir um novo procedimento de limpeza de 

hidrogénio a montante dos compressores e uma substituição do adsorvedor (pequenas 

esferas que adsorvem as impurezas do gás) aproximadamente de ano e meio em ano 

meio. Este modo de falha apenas manifestou em 2010, com a introdução de um 

adsorvedor na Unidade e só em 2012 foi solucionado da maneira descrita. 

 Instrumentação – Modo de falha relacionado com a avaria dos mais variados 

equipamentos eletrónicos, como medidores de pressão e temperatura. 

 Válvulas – Correspondente a problemas a nível das válvulas, tendo envolvido a sua 

substituição. 

 Fuga gás – Correspondente a fugas de gás pelas guarnições no cilindro. 

 Limpeza – Modo de falha associado a limpezas de filtros e balões de 

admissão/compressão. 

 Fuga óleo – Representa fugas de óleo lubrificante. 

 Fuga água – Representa fugas ocorridas no sistema de refrigeração do compressor. 

 Acoplamento – Correspondente a problemas no acoplamento compressor-redutor. 

 

Pela observação da Tabela 6, é possível concluir que os modos de falha falta de rendimento e 

batimento foram os que envolveram um custo mais avultado, representando cerca de 60% do 

custo total. Além disso, fruto da análise das ordens referidas previamente, verificou-se que as 

falhas associadas tanto a falta de rendimento como o batimento estão relacionadas a um tipo 

restrito de componentes, como pode ser verificado no Anexo 1. A falta de rendimento apresenta 

geralmente entre as causas comuns, válvulas, segmentos, juntas, anel raspador, camisas e 

guarnições. Por sua vez, o modo de falha batimento verificou-se associado também a 

componentes idênticos ao modo de falha rendimento, nomeadamente segmentos, juntas, anel 

raspador, camisas, guarnições, mas também haste do êmbolo e desaperto de válvulas. Face a 

estes resultados, será adequado o estudo e análise dos modos de falha falta de rendimento e 

batimento. 

Por sua vez, o modo de falha instrumentação registou o maior número de ocorrências, 58,6% 

dos casos, embora o custo associado seja apena uma percentagem pequena, 4,7%. 

Com o intuito de ilustrar adequadamente as relações entre custos, ocorrências e modos de falha, 

apresenta-se de seguida o Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Custos totais e número de ocorrências de acordo com o modo de falha. 

 

Dos dados apresentados na Tabela 6 e Gráfico 7, no que diz respeito ao compressor C3303-B, 

só serão consideradas as falhas ocorridas a partir de 18/11/2009 na medida em que a 21/04/2007 

sofreu um grave acidente (modo de falha representado como acidente), que o tornou 

inoperacional durante um extenso período de tempo, ao longo do qual foi necessária a 

substituição de muitos constituintes. De notar que, as três ocorrências relativas ao modo de 

falha Acidente não representam diferentes acidentes mas sim três situações relacionadas com o 

acidente descrito. Além disso, a partir de dia 01/01/2012, entrou em funcionamento um novo 

processo de lavagem do hidrogénio, com o objetivo de baixar a velocidade com que o 

adsorvedor se degrada, e consequentemente a diminuição da acumulação de green oil nos 

compressores. Como tal, a partir dessa data é expectável que a taxa de avarias nas válvulas 

desça substancialmente. Dada esta mudança no sistema, a análise de Weibull também não 

poderá conter os dados a partir de 2012. Seria interessante traçar um novo gráfico de Weibull 

com os dados a partir dessa data. Contudo, o número de ocorrências registadas não permite 

traçar o gráfico de Weibull, havendo modos de falhas com apenas 1 ocorrência. 

5.2 FMECA inicial 

Para a realização de uma FMECA inicial, foram tidos em conta os tópicos definidos no ponto 

3.1.7 do Estado da Arte:  

1. Decomposição do sistema em análise nos seus vários componentes suscetíveis a falhas, 

até ao nível apropriado, através diagrama de blocos funcionais para uma melhor 

compreensão do mesmo; 

2. Identificação dos possíveis modos de falha; 

3. Enumeração das possíveis causas da falha; 

4. Identificação dos possíveis efeitos de cada falha; 

5. Definição da severidade de cada falha; 

6. Enumeração de possíveis ações corretivas ou preventivas. 

Na Tabela 7 apresenta-se a FMECA inicial. 
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Tabela 7 - FMECA inicial. 

Descrição da unidade 
Modo de 

falha 
Causa da falha 

Efeito da falha 
Grau de 

severidade 
Medidas de 

diminuição do risco 

Nome Função No subsistema 
Afeta 

seriamente 
No sistema   

Chumaceiras  

Folga 
Demasiado tempo 

de uso 
Cambota 
anormal 

Vibração 
anormal da 

cambota 

Paragem do 
compressor 

E 
Manutenção 
centrada na 

condição 

Abrasão 

Demasiado tempo 
de uso, 

lubrificação 
deficiente 

Cambota 
anormal 

Vibração 
anormal da 

cambota 

Paragem do 
compressor 

M Testes funcionais 

Cambota 

Transmitir a 
rotação do 

motor elétrico 
para as bielas 

Fenda Fadiga 
Propagação de 

fenda 

Vibração 
anormal da 

cambota 

Fratura na 
cambota 

M 
Inspeção periódica/ 

substituição 

Flexão 
Carregamentos 

demasiado 
elevados 

Cambota 
anormal 

Vibração 
anormal da 

cambota 

Danos no 
compressor 

M Inspeção periódica 

Fratura 

Fenda, 
carregamentos 

demasiado 
elevados 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

Grave acidente E 
Deteção em tempo 

real 
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Biela 

Transforma 
movimento 
relativo da 

cambota em 
movimento 

linear da 
corrediça 

Fenda Tensões de fadiga 
Propagação de 

fenda 

Vibração 
anormal da 

cambota 
Falha na biela M 

Inspeção periódica/ 
substituição 

Fratura 
Propagação de 
fenda de fadiga 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

Grave acidente E 
Deteção em tempo 

real 

Desgaste 
Elevado tempo de 
uso, lubrificação 

deficiente 

Condições de 
funcionamento 

variáveis 
Falha na biela 

Paragem do 
compressor 

M Testes funcionais 

Corrediça 

Transmitir 
movimento 
linear para a 

haste 

Desgaste do 
pino 

Elevado tempo de 
uso, lubrificação 

deficiente 

Condições de 
funcionamento 

variáveis 

Vibração da 
corrediça 
anormal 

Paragem do 
compressor 

M Testes funcionais 

Fratura do 
pino 

Fenda térmica 
Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

Grave acidente E 
Deteção em tempo 

real 

Fratura da 
corrediça 

Concentração de 
tensões de fadiga 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

Grave acidente E 
Deteção em tempo 

real 

Abrasão 
Lubrificação 
deficiente 

Vibração 
anormal da 
corrediça 

Falha na 
corrediça 

Paragem do 
compressor 

M Testes funcionais 
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Pistão e 
haste 

Compressão do 
hidrogénio 

Folga na 
conexão 

Demasiado tempo 
de uso 

Vibração 
anormal da 

cilindro 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

M 
Manutenção 
centrada na 

condição 

Fratura da 
haste 

Fenda de fadiga, 
concentração de 

tensões 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

Grave acidente E 
Deteção em tempo 

real 

Desgaste 
Elevado tempo de 
uso, lubrificação 

deficiente 
Não vedado 

Vibração 
anormal no 

cilindro 

Trabalho 
anormal do 
compressor 

B 
Manutenção 

corretiva 

Cilindro 

Local onde se 
dá a 

compressão do 
hidrogénio 

Fenda 
Concentração de 

tensões 
Não vedado 

Vibração 
anormal 

Paragem do 
compressor 

E 
Manutenção 

periódica prevista 

Desgaste da 
parede 
interior 

Razão externa, 
lubrificação 
deficiente 

Dano nos anéis 
do pistão 

Fuga 
Paragem do 
compressor 

M Testes funcionais 

Fuga de óleo 
Desgaste da haste 

do pistão 
Fuga de óleo 

de lubrificação 
Poluição  M 

Manutenção 
centrada na 

condição 

Cárter 

Proteção e 
envolvência 
dos diversos 
constituintes 

do compressor 

Fenda 
Fadiga, 

concentração de 
tensões 

Condições de 
funcionamento 

variáveis 

Propagação da 
fenda 

Paragem do 
compressor 

E 
Manutenção 

periódica prevista 

Combustão 
ou explosão 

Gaseificação do 
óleo lubrificante 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

Grave acidente E 
Deteção em tempo 

real 
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Válvulas 

Controlar o 
fluxo de gás 

que é admitido 
e expelido do 

cilindro 

Dano por 
bloqueio da 

válvula 

Falha por fadiga, 
dano devido a 

fricção 

Trabalho do 
compressor 

anormal 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

M Substituição 

Falha nas 
molas 

Falha por fadiga, 
dano devido a 

fricção 

Trabalho do 
compressor 

anormal 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

M Substituição 

Fuga 
Deformação do 
prato da válvula 

Trabalho do 
compressor 

anormal 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

M Substituição 

Elevada 
temperatura 
de exaustão 

Fuga na exaustão 
da válvula, 
lubrificação 
deficiente 

Dano nas 
válvulas 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

M Substituição 

Produção de 
excesso de 

carbono 

Excesso de óleo de 
lubrificação, dano 

nas válvulas 

Dano nas 
válvulas 

Paragem do 
compressor 

Paragem do 
compressor 

M Substituição 

 Legenda: 

 B – Grau de severidade baixo 

 M – Grau de severidade médio 

 E – Grau de severidade elevado 
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5.3 FMECA aplicada ao compressor em análise 

A FMECA obtida com base na análise das ordens de manutenção da refinaria é apresentada na 

Tabela 8. Para cada componente, os modos de falha associados são indicados, bem como as 

suas possíveis causas e efeitos (no subsistema e sistema). É ainda apresentada a taxa de falha 

referente a cada modo de falha e o RPN. 

Através da consulta da tabela, verifica-se que as falhas analisadas dão origem, na sua maioria, 

a uma indisponibilidade do equipamento. No entanto, a nível do sistema, tal não se traduz numa 

indisponibilidade do sistema devido à entrada em funcionamento do compressor de reserva, 

havendo, no entanto, um aumento do risco associado a uma possível indisponibilidade do 

sistema. 

De modo a calcular o RPN foram estabelecidos os valores de probabilidade de ocorrência (P), 

severidade (S) e detetabilidade (D) segundo as escalas definidas no ponto 3.1.7.. Verificou-se 

que os valores de RPN mais elevados estão associados aos modos de falha Falta de Rendimento, 

Batimento, Green Oil e Instrumentação. 

As ocorrências do modo de falha Instrumentação pertencentes ao Sistema de Monitorização 

apresentam um elevado RPN devido maioritariamente à elevada taxa de falha (mais do que uma 

vez a cada três meses). No entanto são falhas facilmente corrigidas, não envolvendo a 

necessidade de paragem do equipamento. Quando o modo de falha Instrumentação está 

associado ao Sistema de Segurança, a gravidade da falha é superior na medida em que diz 

respeito a instrumentos levam a cabo ações de corte ou alarme no caso da deteção de anomalias. 

Porém, o nível de severidade escolhido não foi o mais elevado na medida em que, além de se 

realizar ensaios periódicos, nas situações em que o risco justifique geralmente existem 

equipamentos de reserva. 

Os modos de falha Falta de Rendimento, Batimento e Green Oil, embora não apresentem uma 

taxa de ocorrência tão elevada, geralmente envolvem custos de manutenção bastante avultados, 

representados pelo nível de severidade mais elevado.
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Tabela 8 - FMECA aplicada aos compressores C3303-A e C3303-B. 

Descrição da unidade Modo de falha Causa da falha Efeito da falha Taxa de 
falha por 

106 h 

RPN (PxSxD) 

Nome Função No subsistema No sistema P S D PxSxD 

Válvulas 

Controlar o 
fluxo de gás que 

é admitido e 
expelido do 

cilindro 

Green Oil 
Obstrução por 

acumulação de Green 
Oil 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva; ... 

25,38 1 3 1 3 

Falta de rendimento Folgas; fugas, ... 

Menor caudal de ar 
produzido; 

Indisponibilidade de 
produção: ... 

Custos energéticos 
(possivelmente 

avultados); Entrada 
em funcionamento 
do compressor de 

reserva; ... 

42,30 3 3 1 9 

Batimento 

Desaperto de válvulas; 
... 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

25,38 1 3 1 3 

Outro 59,22 3 3 1 9 

Aquecimento Atritos Internos; ... 
Indisponibilidade de 

produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

16,92 1 2 1 2 

Outros - - - 42,30 3 2 1 6 
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Corrediças 

Transmitir 
movimento 
linear para a 

haste 

Batimento 
Desgaste na guia da 
corrediça; folga no 

pino; desalinhamento... 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

8,46 1 3 1 3 

Cilindro 

 

 

 

Local onde se dá 
a compressão 
do hidrogénio 

Batimento 
Desgaste camisa do 

cilindro 
Indisponibilidade de 

produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

42,30 3 3 1 9 

Aquecimento 
Circuitos de água 

obstruídos; ... 
Indisponibilidade de 

produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

8,46 1 2 1 
2 

 

Pistão e haste 
Compressão do 

hidrogénio 

Falta de rendimento 
Fadiga; fragilização do 
aço devido à ação do 

hidrogénio; ... 

Menor caudal de ar 

produzido; 

Indisponibilidade de 
produção: ... 

Custos energéticos 
(possivelmente 

avultados); Entrada 
em funcionamento 
do compressor de 

reserva; ... 

8,46 1 3 1 3 

Batimento 
Fadiga; fragilização do 
aço devido à ação do 

hidrogénio; ... 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

16,92 1 3 1 3 
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Guarnições 
Impedir a fuga 

de gás do 
cilindro 

Falta de rendimento Folgas; fugas, ... 

Menor caudal de ar 

produzido; 

Indisponibilidade de 
produção; ... 

Custos energéticos 
(possivelmente 

avultados); Entrada 
em funcionamento 
do compressor de 

reserva; ... 

101,52 3 3 1 9 

Batimento Desgaste; ... 
Indisponibilidade de 

produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

50,76 3 3 1 9 

Fuga Desgaste; ... 

Menor caudal de ar 

produzido; 

Indisponibilidade de 
produção; ... 

Custos energéticos 
(possivelmente 

avultados); Entrada 
em funcionamento 
do compressor de 

reserva; ... 

25,38 2 3 1 6 

Green Oil 
Obstrução por 

acumulação de Green 
Oil 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

16,92 1 3 1 3 

Outros - - - 16,92 1 2 1 2 
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Anéis 
raspadores 

Impedir a 
entrada de óleo 

no cilindro 

Falta de rendimento Folgas; fugas, ... 

Menor caudal de ar 

produzido; 

Indisponibilidade de 
produção; ... 

Custos energéticos 
(possivelmente 

avultados); Entrada 
em funcionamento 
do compressor de 

reserva; ... 

67,68 3 3 1 9 

Green Oil 
Acumulação de Green 
Oil no compressor; ... 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

16,92 1 3 1 3 

Batimento Desgaste; folgas; .... 
Indisponibilidade de 

produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

42,30 3 3 1 9 

Fuga Desgaste; folgas; .... 

Menor caudal de ar 

produzido; 

Indisponibilidade de 
produção; ... 

Custos energéticos 
(possivelmente 

avultados); Entrada 
em funcionamento 
do compressor de 

reserva; ... 

25,38 1 3 1 3 

Outros - - - 16,92 1 2 1 2 
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Segmentos e 
cintas 

 

Falta de rendimento Folgas; fugas, ... 

Menor caudal de ar 

produzido; 

Indisponibilidade de 
produção; ... 

Custos energéticos 
(possivelmente 

avultados); Entrada 
em funcionamento 
do compressor de 

reserva; ... 

109,98 3 3 1 9 

Batimento Desgaste; folgas; .... 
Indisponibilidade de 

produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

67,68 3 3 1 9 

Green Oil 
Acumulação de Green 
Oil no compressor; ... 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

25,38 1 3 1 3 

Fuga Desgaste; folgas; .... 

Menor caudal de ar 

produzido; 

Indisponibilidade de 
produção; ... 

Custos energéticos 
(possivelmente 

avultados); Entrada 
em funcionamento 
do compressor de 

reserva; ... 

8,46 1 3 1 3 

Outros - - - 8,46 1 2 1 2 
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Circuito de 
entrada 

Fornecimento 
de gás para o 
compressor 

Limpeza 
Filtros de admissão 

obstruídos 
Indisponibilidade de 

produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

76,14 3 2 1 6 

Green Oil 
Obstrução por 

acumulação de Green 
Oil 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

42,30 3 3 1 9 

Circuito de 
saída 

Condução do 
gás para o 
exterior do 
compressor 

Limpeza 
Filtros de compressão 

obstruídos 
Indisponibilidade de 

produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

16,92 1 2 1 2 

Green Oil 
Obstrução por 

acumulação de Green 
Oil 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

25,38 1 3 1 3 

Sistema de 
Monitorização 

Leitura de 
diversos 

parâmetros de 
modo a 

monotorizar o 
trabalho do 
compressor 

Instrumentação 

Avaria nos sensores de 
temperatura, pressão, 

...; corrosão dos 
equipamentos devido 

ao ambiente marítimo; 
... 

Necessário 
calibração, 

substituição ou 
reparação; 

geralmente não há 
perda de 

disponibilidade. 

Geralmente não há 
afetação do sistema 

871,40 5 2 1 10 
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Sistema de 
Segurança 

Permitir ações 
de corte ou 

alarme no caso 
de anomalia de 
funcionamento 

Instrumentação 

Avaria nos sensores de 
temperatura, pressão, 

...; corrosão dos 
equipamentos devido 

ao ambiente marítimo; 
... 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

194,59 4 2 2 16 

Sistema de 
Lubrificação 

Assegurar a 
lubrificação das 
partes móveis 
do compressor 

Lubrificação 
Canais de lubrificação 

obstruídos; fuga de 
óleo 

Indisponibilidade de 
produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

59,22 3 2 1 6 

Sistema de 
Refrigeração 

Refrigeração do 
compressor 

Aquecimento Fuga de água 
Indisponibilidade de 

produção 

Entrada em 
funcionamento do 

compressor de 
reserva. 

25,38 1 2 1 2 
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5.4 Árvore de falha do sistema (FTA) 

Foi realizada uma árvore de falhas do sistema, embora bastante preliminar, apresentada no 

Anexo 2. 

5.5 Análise estatística 

5.5.1 Incerteza da análise 

De modo a proceder à análise de dados de fiabilidade e sua quantificação, recorre-se 

frequentemente a métodos matemáticos e estatísticos. No entanto, devido aos níveis elevados 

de incerteza inerentes a esta análise, estes métodos raramente podem ser aplicados com a 

precisão e credibilidade de outros problemas em engenharia, estando a sua aplicação limitada. 

O conhecimento dos seus limites torna-se fundamental de modo a evitar uma análise 

inapropriada e consequentes resultados erróneos.  

As dispersões em engenharia são bastante distintas das dispersões da maioria dos processos 

naturais e distintas de processos de engenharia repetitivos. Estes últimos processos são 

constantes no tempo em termos da natureza da dispersão e a sua distribuição segue geralmente 

uma função matemática bem conhecida, uma distribuição s-normal. 

Em engenharia, por exemplo, uma simples alteração de um tipo de rolamento pode ter 

influência em fatores que não estavam previstos, nomeadamente aumentar a rigidez do veio e 

consequentemente melhorar o engrenamento, permitindo possivelmente um aumento da 

fiabilidade do equipamento. 

De notar que as dispersões são causadas maioritariamente pelo Homem, seja como designer, 

construtor, operário ou agente de manutenção. Como tal, o comportamento das pessoas não é 

facilmente transposto para um comportamento matemático, devendo ser tomadas precauções 

de modo a ter em conta o elemento humano e fatores como a motivação, experiência, entre 

outros fatores influenciáveis na fiabilidade (O’Connor e Kleyner 2012). 

Torna-se ainda necessário referir que as técnicas estatísticas podem auxiliar no sentido de 

entender e controlar determinadas situações em engenharia, embora não sejam, por si só, 

capazes de fornecer explicações concretas, sendo necessário sempre uma procura pela razão da 

dispersão, única forma de realmente controlar o processo. 

 

5.5.2 Distribuição de Weibull 

De modo a proceder à análise estatística, torna-se necessário conhecer os tempos de 

funcionamentos entre avarias. Na Tabela 9 estão representados os TTF correspondentes a 

avarias por falta de rendimento e na Tabela 10 os respeitantes a avarias por batimento. Estes 

TTF foram obtidos considerando o tempo entre as datas de cada avaria, embora fosse mais 

interessante utilizar as horas de marcha dos equipamentos para uma melhor precisão na análise. 

No entanto, tal não foi possível dado à falta de dados de horas de marcha, e como tal, o critério 

adotado baseou-se na diferença entre tempos de calendário. 
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Tabela 9 - Tempos de funcionamento entre avarias por falta de rendimento. 

Compressor A Compressor B 

Data TTF (dias) Data TTF (dias) 

07/05/07  30/11/09  

22/01/08 260 29/12/09 29 

11/07/08 171 31/01/11 398 

25/07/08 14 12/12/11 315 

28/12/09 521   

25/01/11 393   

 

 

Tabela 10 - Tempos de funcionamento entre avarias por batimento. 

Compressor A Compressor B 

Data TTF (dias) Data TTF (dias) 

26/01/09  20/05/10  

09/11/09 287 17/01/11 242 

07/12/09 28 03/03/11 45 

26/02/10 81 23/12/11 295 

12/01/11 320   

06/09/11 237   

 

 

Teste de Laplace 

Como referido no ponto 3.2 do Estado da Arte, antes da análise propriamente dita, é necessário 

verificar se os acontecimentos são independentes. Para tal, recorreu-se a uma ferramenta Excel 

disponível na literatura (Assis 2014) e verificou-se que para ambos os compressores e modos 

de falha em análise, a taxa de avarias é constante, com um nível de significância de 95%. 

Análise de Weibull 

Torna-se agora possível proceder à análise de Weibull. Na Tabela 11 apresentam-se os dados 

obtidos pela análise de Weibull para o modo de falha falta de rendimento e na Tabela 12 para 

o modo de falha batimento. Os dados e gráficos de seguida apresentados foram obtidos através 

de uma ferramenta Excel desenvolvida pelo Eng. Manuel Melo do departamento de Fiabilidade 

da refinaria de Matosinhos. 
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Falta de rendimento 

Tabela 11 - Dados provenientes da análise de Weibull para o modo de falha falta de rendimento. 

 Falta de Rendimento 

 C3303-A C3303-B 

β 0,67 0,62 

η 344,6 320,7 

R2 0,88 0,88 

b -2,1 -1,9 

MTTF (dias) 453,2 459,6 

λavg (/106 horas) 91,9 90,7 

 

Os valores do parâmetro de forma obtidos para o modo de falha falta de rendimento, , sugerem 

que ambos os compressores se encontram na fase de vida de mortalidade infantil, com taxa de 

avarias decrescentes. Tal não vai ao encontro do esperado para os compressores em análise, 

sobretudo dado se encontrarem em funcionamento há cerca de 33 anos e, tendo sido analisadas 

as falhas dos compressores A e B desde 2002 e 2009, respetivamente, seria de esperar um valor 

de  bastante elevado, denunciando a existência de um modo de falha dominante. Os resultados 

obtidos parecem então indicar que o modo de falha identificado não será efetivamente um modo 

de falha, mas sim uma mistura de modos de falha. 

Relativamente ao tempo médio entre falhas, este foi calculado tendo em conta os valores de 

TTF mas também a não ocorrência de falhas até ao momento de análise, sendo 

aproximadamente idêntico no compressor C3303-A e C3303-B, 453,2 e 459,6 dias, 

respetivamente. 

O Gráfico 8 e o Gráfico 9 apresentam a distribuição de Weibull para o compressor A e B para 

o modo de falha falta de rendimento. 
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Gráfico 8 - Representação de Weibull para o compressor A – modo de falha falta de rendimento. 

 

 

Gráfico 9 - Representação de Weibull para o compressor B – modo de falha falta de rendimento. 
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Batimento 

Tabela 12 - Dados provenientes da análise de Weibull para o modo de falha batimento. 

 Batimento 

 C3303-A C3303-B 

β 0,96 0,88 

η 230,0 248,4 

R2 0,93 0,89 

b -2,6 -2,5 

MTTF (dias) 234,7 264,8 

λavg (/106 horas) 177,5 157,4 

 

Por sua vez, os valores de  encontrados para o modo de falha batimento são semelhantes aos 

obtidos para falta de rendimento. Os resultados para ambos os compressores indicam que estes 

se encontram no período de mortalidade infantil e o já referido anteriormente também se aplica, 

sendo provável a existência de uma mistura de modos de falha e não somente batimento.  

No que diz respeito aos valores de MTTF, verificou-se também que os valores de ambos os 

compressores não são muito diferentes, como pode ser consultado na Tabela 12. 

O Gráfico 10 e o Gráfico 11 ilustram a distribuição de Weibull para o compressor A e B para o 

modo de falha batimento. 

 

 

Gráfico 10 - Representação de Weibull para o compressor A – modo de falha batimento. 
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Gráfico 11 - Representação de Weibull para o compressor B – modo de falha batimento. 

 

Como já referido, a análise de Weibull não terá sido muito apropriada, provavelmente devido 

à qualidade dos dados disponíveis. Como tal, deve ser tido em conta que: 

 No caso de os dados de um sistema não serem adequados para uma análise individual 

dos modos de falha, não deve ser realizada uma análise de Weibull para o sistema na 

medida em que o valor de  será próximo da unidade (Abernethy 2006); 

 Geralmente um fator indicativo da mistura de modos de falha é a forma em S da 

dispersão das falhas. No caso de uma apropriada classificação dos modos de falha, os 

gráficos de Weibull apresentam uma distribuição dos pontos ao longo da linha de 

tendência. No entanto, se o número de modos de falha misturados for superior a cerca 

de cinco, a forma em S da dispersão tende a desaparecer e o valor de  tende para um 

(a não ser que todos os modos de falha apresentem valores de  e η semelhantes) 

(Abernethy 2006); 

 Embora a amostra de dados não seja muito grande, tal facto não terá grande influência 

nos valores erróneos de  encontrados na medida em que, como já referido no ponto 

3.2, a distribuição de Weibull funciona satisfatoriamente em amostras reduzidas. Com 

o método de aproximação apropriado, as previsões em termos de falhas não deverão 

sofrer grandes alterações à medida que o tamanho da amostra aumenta (Abernethy 

2006). 
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5.5.3 Método Crow-AMSAA 

Tendo em conta os resultados insatisfatórios obtidos na análise de Weibull, surgiu a necessidade 

de aplicar o modelo de Crow-AMSAA. O principal objetivo desta análise, na qual todos os 

modos de falha mecânicos serão analisados em conjunto, será o traçado de um gráfico que 

permita avaliar a evolução das falhas ao longo do tempo e inferir sobre eventuais de melhorias 

ou degradações nos compressores e no processo em geral. Como tal, nesta análise já poderão 

ser utilizados os dados a partir de 2012 (altura em que entrou em funcionamento um novo 

método de lavagem do hidrogénio). Esta análise dividiu-se em duas partes. Numa primeira 

parte, o método foi aplicado ao compressor C3303-A e ao compressor C3303-B de forma 

separada, tendo em conta os modos de falha falta de rendimento, batimento, green oil, válvulas 

e fugas. De seguida, o método foi aplicado aglomerando as falhas relativas aos 2 compressores 

na medida em que se tratam de máquina idênticas e geralmente funcionam de forma alternada 

com rodagens periódicas de equipamentos, fazendo então sentido que sejam analisados como 

uma única máquina. Esta análise será feita com o intuito de evitar que um período com poucas 

falhas não induza em erro por ser simplesmente um período em que um dos compressores não 

funcionou. É expetável que erro associado a esta análise não seja, portanto, muito elevado. 
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Compressor C3303-A 

Tabela 13 – Dados do C3303-A utilizados na análise de Crow-AMSAA. 

Compressor C3303-A 

Data TTF ti N ln(ti) MLE ρ(ti) MTBF(ti) R(ti) 

04/12/02         

26/12/03 387 387 1 5,96 1,12 3,93E-03 254,70 2,19E-01 

29/03/04 94 481 2 6,18 1,51 4,24E-03 235,78 1,30E-01 

07/06/04 70 551 3 6,31 1,81 4,45E-03 224,67 8,61E-02 

06/12/04 182 733 4 6,60 2,66 4,93E-03 203,02 2,70E-02 

10/12/04 4 737 5 6,60 2,68 4,94E-03 202,63 2,63E-02 

23/03/05 103 840 6 6,73 3,20 5,17E-03 193,43 1,30E-02 

13/10/05 204 1044 7 6,95 4,30 5,58E-03 179,06 2,94E-03 

22/01/08 831 1875 8 7,54 9,51 6,88E-03 145,45 2,52E-06 

11/07/08 171 2046 9 7,62 10,71 7,09E-03 141,01 5,00E-07 

25/07/08 14 2060 10 7,63 10,81 7,11E-03 140,67 4,37E-07 

26/01/09 185 2245 11 7,72 12,14 7,33E-03 136,44 7,15E-08 

09/11/09 287 2532 12 7,84 14,29 7,65E-03 130,74 3,88E-09 

07/12/09 28 2560 13 7,85 14,51 7,68E-03 130,23 2,90E-09 

28/12/09 21 2581 14 7,86 14,67 7,70E-03 129,85 2,33E-09 

26/02/10 60 2641 15 7,88 15,13 7,76E-03 128,80 1,24E-09 

20/05/10 83 2724 16 7,91 15,78 7,85E-03 127,39 5,17E-10 

17/01/11 242 2966 17 7,99 17,71 8,09E-03 123,60 3,78E-11 

25/01/11 8 2974 18 8,00 17,77 8,10E-03 123,48 3,47E-11 

31/01/11 6 2980 19 8,00 17,82 8,10E-03 123,39 3,25E-11 

22/08/11 203 3183 20 8,07 19,49 8,30E-03 120,54 3,40E-12 

06/09/11 15 3198 21 8,07 19,61 8,31E-03 120,33 2,87E-12 

22/09/11 16 3214 22 8,08 19,75 8,32E-03 120,12 2,40E-12 

06/12/11 75 3289 23 8,10 20,37 8,39E-03 119,14 1,03E-12 

15/05/12 161 3450 24 8,15 21,74 8,54E-03 117,14 1,62E-13 

16/08/12 93 3543 25 8,17 22,53 8,62E-03 116,04 5,49E-14 

28/03/13 224 3767 26 8,23 24,49 8,81E-03 113,54 3,90E-15 

09/01/14 287 4054 27 8,31 27,05 9,04E-03 110,62 1,21E-16 

24/04/14 105 4159 28 8,33 28,00 9,12E-03 109,62 3,33E-17 
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Os valores do parâmetro de forma e escala calculados foram: 

 

 1,355043701 

 0,000349357 

 

O Gráfico 12 representa o modelo de Crow-AMSAA aplicado aos dados do compressor C3303-

A.  

  

 

Gráfico 12 - Distribuição das falhas observadas ao longo do tempo para o C3303-A. 
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Gráfico 13 - Variação do MTBF e da função intensidade ao longo do tempo para o C3303-A. 

 

Pela observação do Gráfico 13, verifica-se que os tempos médios entre falha diminuem 

progressivamente com o tempo, o que está de acordo com o valor de  encontrado. Obviamente 

que sendo os valores de MTBF o inverso dos valores da função intensidade para um dado 

instante, a função intensidade apresenta um aumento progressivo com o tempo. 

 

 

Gráfico 14 - Função fiabilidade para o C3303-A. 
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A função fiabilidade obtida para o compressor C3303-A, mostra uma diminuição súbita da 

fiabilidade nos primeiros tempos de funcionamento, apresentando posteriormente valores 

próximos de zero para quase toda o tempo de funcionamento examinado.  

Consultando a Tabela 13, verifica-se a presença de TTF bastante reduzidos relativamente aos 

restantes, sendo possivelmente respeitantes a intervenções prévias sem sucesso, passíveis de  

influenciar o traçado da função fiabilidade. 

 

Compressor C3303-B 

 

Tabela 14 - Dados do C3303-B utilizados na análise de Crow-AMSAA. 

Compressor B 

Data TTF ti N ln(ti) MLE ρ(ti) MTBF(ti) R(ti) 

30/11/09         

29/12/09 29 29 1 3,37 0,48 1,34E-02 74,86 6,79E-01 

03/03/10 64 93 2 4,53 1,23 1,07E-02 93,50 3,70E-01 

30/12/10 302 395 3 5,98 3,96 8,12E-03 123,20 4,05E-02 

12/01/11 13 408 4 6,01 4,07 8,07E-03 123,96 3,72E-02 

31/01/11 19 427 5 6,06 4,22 8,00E-03 125,04 3,29E-02 

03/03/11 31 458 6 6,13 4,47 7,89E-03 126,73 2,69E-02 

12/12/11 284 742 7 6,61 6,60 7,20E-03 138,94 4,79E-03 

14/12/11 2 744 8 6,61 6,61 7,19E-03 139,01 4,74E-03 

23/12/11 9 753 9 6,62 6,68 7,18E-03 139,33 4,50E-03 

02/01/12 10 763 10 6,64 6,75 7,16E-03 139,68 4,24E-03 

03/04/14 822 1585 11 7,37 12,20 6,23E-03 160,58 5,17E-05 

17/04/14 14 1599 12 7,38 12,28 6,22E-03 160,85 4,82E-05 

11/08/14 116 1715 13 7,45 13,00 6,13E-03 163,02 2,70E-05 

 

Os valores do parâmetro de forma e escala calculados foram: 

 

 0,809256303 

 0,031375794 
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Gráfico 15 - Distribuição das falhas observadas ao longo do tempo para o C3303-B. 

 

 

 

Gráfico 16 - Variação do MTBF e da função intensidade ao longo do tempo para o C3303-B. 

 

Da observação do Gráfico 16, verifica-se que o tempo médio entre falhas aumentou com o 

decorrer do tempo de funcionamento. Como seria de esperar, tal está de acordo com o valor de 
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 encontrado na análise. A função intensidade, consequentemente, sofre uma diminuição com 

o aumento do tempo. 

 

 

Gráfico 17 - Função fiabilidade para o C3303-B. 

 

A função fiabilidade para o compressor C3303-B, representada no Gráfico 17, indica uma 

diminuição abrupta da fiabilidade, logo nos primeiros tempos de funcionamento, apresentando 

valores muito próximos de zero para quase toda a totalidade de tempo analisado.  

Tal como indicado aquando da interpretação da função fiabilidade para o compressor C3303-

A, consultando a Tabela 14 é igualmente notável a existência de TTF bastante reduzidos quando 

comparados com os restantes. Tal poderá ser respeitante a intervenções imediatamente 

anteriores que não apresentaram sucesso total e que poderão influenciar o traçado da função 

fiabilidade. 

As funções fiabilidade representadas para ambos os compressores não serão representativas da 

realidade em análise. O valor da fiabilidade tende rapidamente para valores muito próximos de 

zero embora o valor do parâmetro de forma, , seja pouco superior a 1 ou mesmo inferior (no 

caso do C3303-B), o que acaba por ser contraditório. Na realidade, as equações utilizadas para 

a obtenção das curvas de fiabilidade são equações destinadas a dados de fiabilidade e não a 

dados de manutenção. 
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Análise em conjunto C3303-A e C3303-B 

 

Tabela 15 - Dados do C3303-A e C3303-B utilizados na análise de Crow-AMSAA. 

C3303-A/B 

Data TTF ti N ln(ti) MLE ρ(ti) MTBF(ti) R(ti) 

04/12/02         

13/02/03 71 71 1 4,26 0,82 1,18E-02 84,72 4,33E-01 

28/04/03 74 145 2 4,98 1,70 1,20E-02 83,03 1,74E-01 

14/10/03 169 314 3 5,75 3,76 1,23E-02 81,24 2,10E-02 

03/12/03 50 364 4 5,90 4,38 1,24E-02 80,90 1,11E-02 

26/12/03 23 387 5 5,96 4,66 1,24E-02 80,76 8,30E-03 

29/03/04 94 481 6 6,18 5,83 1,25E-02 80,27 2,50E-03 

04/06/04 67 548 7 6,31 6,66 1,25E-02 79,97 1,06E-03 

07/06/04 3 551 8 6,31 6,70 1,25E-02 79,96 1,02E-03 

05/08/04 59 610 9 6,41 7,44 1,25E-02 79,73 4,76E-04 

06/09/04 32 642 10 6,46 7,84 1,26E-02 79,62 3,15E-04 

06/12/04 91 733 11 6,60 8,99 1,26E-02 79,32 9,70E-05 

10/12/04 4 737 12 6,60 9,04 1,26E-02 79,31 9,21E-05 

04/01/05 25 762 13 6,64 9,35 1,26E-02 79,23 6,66E-05 

01/02/05 28 790 14 6,67 9,71 1,26E-02 79,15 4,63E-05 

23/03/05 50 840 15 6,73 10,34 1,27E-02 79,01 2,42E-05 

19/05/05 57 897 16 6,80 11,06 1,27E-02 78,87 1,15E-05 

05/08/05 78 975 17 6,88 12,05 1,27E-02 78,68 4,15E-06 

13/10/05 69 1044 18 6,95 12,93 1,27E-02 78,53 1,68E-06 

17/04/06 186 1230 19 7,11 15,30 1,28E-02 78,17 1,47E-07 

03/05/06 16 1246 20 7,13 15,51 1,28E-02 78,14 1,19E-07 

28/11/06 209 1455 21 7,28 18,19 1,29E-02 77,80 7,54E-09 

22/01/08 420 1875 22 7,54 23,61 1,29E-02 77,24 2,87E-11 

11/07/08 171 2046 23 7,62 25,82 1,30E-02 77,05 2,94E-12 

25/07/08 14 2060 24 7,63 26,01 1,30E-02 77,04 2,44E-12 

26/01/09 185 2245 25 7,72 28,41 1,30E-02 76,85 2,06E-13 

09/11/09 287 2532 26 7,84 32,15 1,31E-02 76,59 4,39E-15 

30/11/09 21 2553 27 7,85 32,43 1,31E-02 76,57 3,31E-15 

07/12/09 7 2560 28 7,85 32,52 1,31E-02 76,57 3,02E-15 

28/12/09 21 2581 29 7,86 32,79 1,31E-02 76,55 2,27E-15 

29/12/09 1 2582 30 7,86 32,80 1,31E-02 76,55 2,24E-15 
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26/02/10 59 2641 31 7,88 33,58 1,31E-02 76,50 1,02E-15 

03/03/10 5 2646 32 7,88 33,64 1,31E-02 76,49 9,50E-16 

20/05/10 78 2724 33 7,91 34,66 1,31E-02 76,43 3,33E-16 

30/12/10 224 2948 34 7,99 37,59 1,31E-02 76,26 1,63E-17 

12/01/11 13 2961 35 7,99 37,77 1,31E-02 76,25 1,37E-17 

17/01/11 5 2966 36 7,99 37,83 1,31E-02 76,25 1,28E-17 

25/01/11 8 2974 37 8,00 37,94 1,31E-02 76,24 1,15E-17 

31/01/11 6 2980 38 8,00 38,01 1,31E-02 76,24 1,06E-17 

03/03/11 31 3011 39 8,01 38,42 1,31E-02 76,22 6,96E-18 

22/08/11 172 3183 40 8,07 40,68 1,31E-02 76,10 6,83E-19 

06/09/11 15 3198 41 8,07 40,88 1,31E-02 76,09 5,57E-19 

22/09/11 16 3214 42 8,08 41,09 1,31E-02 76,08 4,49E-19 

06/12/11 75 3289 43 8,10 42,07 1,32E-02 76,03 1,63E-19 

12/12/11 6 3295 44 8,10 42,15 1,32E-02 76,02 1,50E-19 

14/12/11 2 3297 45 8,10 42,18 1,32E-02 76,02 1,46E-19 

23/12/11 9 3306 46 8,10 42,30 1,32E-02 76,02 1,29E-19 

02/01/12 10 3316 47 8,11 42,43 1,32E-02 76,01 1,13E-19 

15/05/12 134 3450 48 8,15 44,19 1,32E-02 75,92 1,84E-20 

16/08/12 93 3543 49 8,17 45,42 1,32E-02 75,87 5,23E-21 

28/03/13 224 3767 50 8,23 48,37 1,32E-02 75,74 2,50E-22 

09/01/14 287 4054 51 8,31 52,17 1,32E-02 75,58 5,07E-24 

03/04/14 84 4138 52 8,33 53,28 1,32E-02 75,54 1,62E-24 

17/04/14 14 4152 53 8,33 53,46 1,32E-02 75,53 1,34E-24 

24/04/14 7 4159 54 8,33 53,56 1,32E-02 75,52 1,21E-24 

11/08/14 109 4268 55 8,36 55,00 1,33E-02 75,47 2,75E-25 

 

Os valores do parâmetro de forma e escala calculados foram: 

 

 1,02823414 

 0,010177521 

 

Os dados apresentados na Tabela 15 sofreram algumas alterações já que em quatro situações 

distintas ocorreu uma falha na mesma data em ambos os compressores. Tal situação não é muito 

comum, mas por vezes quando um compressor avaria e o seu par é colocado em funcionamento, 

também se verifica uma avaria neste último. A avaria pode ser a mesma e aí será principalmente 

devida a alguma situação no sistema a montante do compressor, por exemplo resíduos ou 

impurezas nas linhas. No entanto, as avarias também podem ser completamente independentes. 
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De modo a aplicar o modelo, tornou-se necessário nessas situações não considerar uma das 

avarias. 

 

 

Gráfico 18 - Distribuição das falhas observadas ao longo do tempo em ambos os compressores. 

 

Observando o Gráfico 18, é possível identificar 5 zonas que apresentam diferentes declives na 

distribuição das falhas observadas. As mudanças de declives refletem mudanças na fiabilidade 

do sistema, causadas pela mudança de esforços para alterar a fiabilidade. Assim, quanto menor 

o declive, maior a fiabilidade associada ao equipamento. 

O catalisador da Unidade 3300 foi substituído em 2005 e posteriormente em agosto 2011. 

Torna-se sempre necessário encontrar um balanço entre o nível de cloro indispensável ao bom 

funcionamento do catalisador e o nível de cloro prejudicial aos equipamentos, sendo que a 

presença em excesso de cloro no gás, introduzido para permitir o adequado funcionamento do 

catalisador, um fator crítico a nível de falhas de equipamentos. No entanto, após a substituição 

do catalisador, este encontra-se mais ativo e como tal não apresenta uma necessidade tão 

elevada de cloro. Não havendo esta necessidade de introdução de cloro, existirá menos cloro 

no sistema, verificando-se que na zona correspondente ao período inicial de funcionamento do 

catalisador, a zona 3, existe um aumento da fiabilidade  

O modo de falha green oil, como já descrito anteriormente, só se manifestou em 2010 com a 

instalação de um adsorvedor e até ao final de 2011 não foi solucionado, tendo ocorrido um 

aumento de avarias durante esse período. Quando se verificou que a saturação do adsorvedor 

se encontrava na origem da formação do green oil e este foi alvo de troca, o número de avarias 

decresceu. Observando o Gráfico 18, o período entre 2010 e 2011 encontra-se representado pela 

zona correspondente ao número 4, verificando-se, como descrito anteriormente, um aumento 

de avarias face à zona 3. No entanto, após a descoberta da causa deste modo de falha e da sua 

solução, observa-se um aumento da fiabilidade, representado pela zona 5. No entanto, além da 

troca do adsorvedor no final de 2011, neste ano também se substituiu o catalisador. Como tal, 

a melhoria representada pela zona 5 poderá igualmente ser devida à mudança do catalisador, na 
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medida em que, pelo já descrito previamente, o adsorvedor não se encontrará tão facilmente 

saturado de Cloro e apresentará uma capacidade de adsorção mais elevada. Consequentemente, 

a jusante do adsorvedor, não haverão tantos problemas nos compressores devido ao cloro, sendo 

expectável uma diminuição de falhas tal como em 2005/2006. 

Ainda no que diz respeito ao adsorvedor, este requer substituição a cada 1,5/2 anos. A 

necessidade de se controlar com alguma exatidão o tempo de troca prende-se com o facto de 

parte do ar que passa no adsorvedor seguir para o coletor (e daí a importância de gás limpo) e 

outra parte passa pelos compressores, sendo uma medida protetiva destes equipamentos a 

substituição periódica do adsorvedor. 

É então possível verificar as diferenças significativas de fiabilidade calculando o valor do 

declive inerente às zonas assinaladas no Gráfico 18: 

 

𝛽1 =
log(2) − log(1)

log(145) − log(71)
= 0,97 

 

𝛽2 =
log(18) − log(3)

log(1044) − log(314)
= 1,49 

 

𝛽3 =
log(25) − log(19)

log(2245) − log(1230)
= 0,46 

 

𝛽4 =
log(46) − log(26)

log(3306) − log(2532)
= 1,48 

 

𝛽5 =
log(55) − log(47)

log(4268) − log(3450)
= 0,74 

 

É necessário realçar que embora se tenha combinado os modos de falha de ambos os 

compressores, visto na teoria apresentarem complementaridade nas horas de trabalho, tal nem 

sempre se verifica. Por vezes, por necessidade processual, torna-se necessário que ambos os 

compressores se encontrem a trabalhar de modo a corresponder ao volume de gás necessário. 

Pode ainda ocorrer a situação em que os compressores não se encontram a funcionar com o 

rendimento desejado e, de modo a garantir a produção de gás necessária, ambos os 

compressores funcionam a mais baixo rendimento. 

Outra situação que deve ser alvo de atenção é o facto de, pelas mais variadas razões, 

nomeadamente paragens para manutenção, a Unidade em que os compressores se encontram 

inseridos pode não funcionar totalmente. 
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Gráfico 19 - Variação do MTBF e da função intensidade ao longo do tempo. 

 

 

 

Gráfico 20 - Função fiabilidade.
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6 Conclusões 

A função de Weibull, embora seja uma função que permite descrever o tempo de vida até à 

falha de componentes sujeitos a fenómenos de degradação de uma forma bastante versátil, nem 

sempre é a mais adequada. A aplicação da função de Weibull com os dados recolhidos revelou-

se bastante inapropriada, sugerindo que, em ambos os casos estudados, o modo de falha 

identificado não representa efetivamente um modo de falha, mas muito possivelmente uma 

mistura de modos de falha. 

Por sua vez, a aplicação do modelo de Crow-AMSAA, modelo bastante adequado para 

processos de Poisson não homogéneos, verificou-se apropriada aos dados em análise. Este 

método foi utilizado com o intuito identificar possíveis alterações de fiabilidade durante a vida 

do equipamento. Tal objetivo foi atingido com a identificação de cinco zonas com tendências 

claramente distintas entre 2002 e 2016, tendo sido possível determinar os prováveis eventos na 

origem de tais tendências. 

As diferenças entre a FMECA aplicada e a FMECA inicial estão relacionadas com a definição 

de modos de falha. A inicial apresenta modos de falha de acordo com o próprio conceito de 

modo de falha. A aplicada, por outro lado, baseou-se nos dados existentes, os quais não 

apresentam toda a informação necessária para uma melhor aplicação da metodologia. Além 

disso, nos modos de falha analisados não são contabilizadas as ações de manutenção preventiva 

levadas a cabo pela refinaria, nas quais há substituição de inúmeros componentes e, 

consequentemente, a taxa de falhas será influenciada por essas ações. O componente cambota, 

por exemplo, não faz parte da FMECA prática. Tal deve-se ao facto de todas as substituições e 

reparações terem ocorrido durante as visitas preventivas.  

A análise de dados necessária à aplicação das metodologias descritas permitiu ainda concluir 

que, de modo a proceder a uma análise de fiabilidade suscetível de facilitar a tomada de decisões 

com um elevado grau de confiança, a existência de dados bastante mais rigorosos é 

indispensável. Os dados analisados revelaram-se incompletos, particularmente a nível de 

definição dos modos de falha, dados do equipamento e tempos envolvidos na reparação. Tal 

obviamente está dependente de vários fatores, nomeadamente do profissional que emite os 

dados, da sua disponibilidade, entre outros. De modo a contrariar esta tendência seria necessário 

a formação adequada dos profissionais responsáveis pela emissão das ordens e notas de 

trabalho, de modo a atingir uma melhoria da cultura de fiabilidade dos intervenientes, 

permitindo elevar a qualidade da informação disponível e consequente análise fiabilística. 

Assim, através da elaboração deste trabalho verifica-se que é de extrema importância a 

consciencialização das empresas para a necessidade da existência de históricos de avarias 

precisos, organizados e objetivos, de modo a ser possível o controlo de todos os parâmetros 

relevantes a nível fiabilístico, permitindo a clara identificação dos modos de falhas dos 

equipamentos e uma manutenção mais apropriada e rentável. 

Outro aspeto que influencia significativamente uma análise fiabilística são as ações de 

manutenção preventiva. De modo a evitar custos avultados devidos a uma manutenção não 

planeada e consequente perda de produção, as políticas de prevenção são comuns, acarretando 
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vantagens a nível de qualidade, segurança e disponibilidade dos sistemas produtivos. Além 

disso, aquando da ocorrência de ações de manutenção corretivas existe, por vezes, manutenção 

preventiva, principalmente de componentes de desgaste rápido, sendo aproveitada a não 

disponibilidade do compressor. A nível de fiabilidade, estas ações não permitem determinar 

com exatidão o estado do equipamento, havendo a constante censura de dados. 
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Anexo 1 – Causas de falha 

Tabela 16 – Causas de falha para o modo de falha falta de rendimento. 

Falta de rendimento  

Ordem Data Compressor Causa da falha Solução Custo 

21112556 22/01/08 C-3303-A Segmento; guarnições; juntas Substituição 12 597,83  € 

21118609 11/07/08 C-3303-A Segmento; guarnições; juntas Substituição 11 373,02  € 

21119000 25/07/08 C-3303-A Válvulas Substituição 13 507,34  € 

21139904 28/12/09 C-3303-A Juntas Substituição 1 235,20  € 

21139965 29/12/09 C-3303-B 
Segmentos; Guarnições; Anel 

raspador 
Substituição 11 461,58  € 

21156759 25/01/11 C-3303-A Segmentos; Guarnições; Junta Substituição 8 016,28  € 

21156979 31/01/11 C-3303-B 
Válvulas; Segmentos; Juntas; 

Anel raspador; Camisa 
Substituição 16 211,98  € 

21171225 12/12/11 C-3303-B Juntas Substituição 2 498,09  € 

21208563 24/04/14 C3303-A 
Juntas; Guarnições; Válvula; 

Anel raspador 
Substituição 5 271,38  € 

21213394 11/08/14 C-3303-B 
Válvulas; Segmentos; Juntas; 

Anel raspador 
Substituição 14 640,17  € 

 

 

Tabela 17 – Causas de falha para o modo de falha batimento 

Batimento  

Ordem Data Compressor Causa da falha Solução Custo 

27014298 26/01/09 C-3303-A 
Válvulas; Segmentos; Cintas; 

Juntas; Anel raspador; Guarnições 
Substituição 23 418,65  € 

21137821 09/11/09 C-3303-A 

Válvulas; Segmentos; Cintas; 

Juntas; Anel raspador; Camisa; 

Haste do êmbolo; Guarnições 

Substituição 20 427,80  € 

21139104 07/12/09 C-3303-A 
Válvulas; Segmentos; Cintas; 

Camisa 
Substituição 19 937,54  € 

21142725 26/02/10 C-3303-B 

Válvulas; Segmentos; Cintas; 

Juntas; Anel raspador; Camisa; 

Guarnições 

Substituição 17 536,91  € 

21146412 20/05/10 C-3303-B Juntas; cintas; segmentos Substituição 2 914,48  € 

21156193 12/01/11 C-3303-B 
Válvulas; Segmentos; Cintas; 

Juntas; Anel raspador; Guarnições 
Substituição 15 205,65  € 
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21156398 17/01/11 C-3303-A 

Válvulas; Segmentos; Cintas; 

Juntas; Anel raspador; Camisa; 

Haste do êmbolo; Guarnições 

Substituição 19 946,79  € 

21158655 03/03/11 C-3303-B 

Válvulas; Segmentos; Cintas; 

Juntas; Anel raspador; Camisa; 

Haste do êmbolo; Guarnições 

Substituição 19 946,79  € 

21166776 06/09/11 C-3303-A Desaperto válvulas Reapertar 144,32  € 

21171734 23/12/11 C-3303-B Desaperto válvulas Reapertar 102,48  € 

31034612 16/08/12 C-3303-A Desaperto válvulas Reapertar 1 023,84  € 

21203572 09/01/14 C-3303-A Desaperto válvulas Reapertar 256,96  € 

21208284 41746 C-3303-B Válvulas; Juntas; Guarnições Substituição 7 813,90  € 
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Anexo 2 - FTA 

Não comprime 

Compressor não 
cumpre requisitos 

Comprime de forma 
mecanicamente degradada 

Não contém 

Acoplamento Acionamento Sistema de Segurança 

Válvulas Cilindro Filtros Vedantes Outros 

Segmentos Cintas Guarnições 

Pistão e haste Corrediças 

Válvulas 

Fugas 
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Anexo 3 - Gestão de Ativos Físicos 

Gestão de Ativos Físicos trata-se uma disciplina relativamente nova sendo, no entanto, 

uma competência organizacional cada vez mais essencial. 

Existe uma grande diferença entre uma simples gestão de ativos, algo já praticado há 

longos anos pelas empresas, e exemplos de ponta correspondentes a uma gestão de ativos 

íntegra, baseada nos riscos e nos ciclos de vida, otimizada e sustentável. Estes atributos 

representam tanto o desafio como a oportunidade para uma melhor gestão da manutenção. 

Trata-se de uma componente crítica de qualquer empresa de sucesso apresentando uma 

resposta estratégica a um ambiente empresarial em constante mudança, extremamente 

competitivo e consciencioso relativamente aos custos, criando valiosas ferramentas 

capazes de permitir atingir os mais altos níveis de produtividade. O principal objetivo 

engloba a criação e constante recriação de um ambiente de trabalho, através de uma 

filosofia, planos e objetivos consistentes num ambiente de constante cooperação, de modo 

a tornar a organização e as pessoas que dependem desta, o mais produtivas possível. Tal 

obviamente envolve estabelecer objetivos e estratégias claras para a gestão de ativos. 

 

As normas ISO55000/1/2 

Em 2014, foi publicada uma família de normas relativas à Gestão de Ativos, as ISO5500, 

ISO5501 e ISO5502. Estas normas surgem como um papel definitivo na formalização da 

Gestão de Ativos como uma disciplina autónoma, sucedendo as normas BS PAS 55:2008, 

que até à altura serviam de referência. 

As normas ISO 55000/1/2, apresentam uma visão geral do tema gestão de ativos, 

definindo um conjunto de termos e definições relevantes para a sua compreensão. É 

abordado ainda um conjunto de especificações com o propósito de assegurarem um 

desempenho adequado da gestão de ativos, com uma resposta apropriada às necessidades 

e expectativas de todas as partes interessadas, garantindo essencialmente a criação e 

manutenção de valor. 

Define-se então Gestão de Ativos, segundo as normas ISO5500/1/2, como “as atividades 

estruturadas de uma organização para realizar valor a partir dos seus ativos”. Um ativo, 

por sua vez, pode ser definido como um item ou entidade que apresenta um determinado 

valor, potencial ou real, para uma certa organização. Ativos, e sobretudo o seu valor, são 

a base de qualquer organização. Quer sejam físicos, financeiros, humanos ou mesmo 

intangíveis, uma eficiente gestão de ativos tem como principal objetivo maximizar o valor 

monetário bem como satisfazer as expectativas dos stakeholders. Estes podem ser geridos 

individualmente ou como um grupo, dependendo das necessidades da empresa e possíveis 

benefícios. 

São vários os fatores definidos pela norma ISSO 55000 que necessitam de ser 

considerados aquando do estabelecimento, implementação, manutenção e uma contínua 

melhoria da gestão dos ativos, englobando: 

 a natureza e propósito da organização; 

 o seu contexto operacional; 

 as suas limitações financeiras e regulatory requirements; 

 as necessidades e expectativas da organização e seus stakeholders. 

Obviamente estas normas não permitem a solução direta dos problemas de uma 

organização, fornecendo, no entanto, uma estrutura adequada, possibilitando que as 
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melhores escolhas e acordos sejam celebrados, tendo em conta os desafios por estas 

propostos. É um ponto de partida, na medida em que induz à reconsideração de fatores 

que de outra forma seriam possivelmente ignorados, incitando o pensamento crítico.  

Uma boa gestão de ativos baseia-se na aplicação das melhores práticas, da melhor 

maneira possível. Numa aplicação a longo termo, não há grande espaço para dúvidas que 

uma gestão de ativos eficiente, aplicada segundo as normas existentes, acarretará grandes 

benefícios para a organização em questão, como consequência de menores custos e um 

aumento de rendimentos provenientes desses ativos. 

Importa ainda referir que, para uma aplicação apropriada, a informação/dados existentes 

pode tornar-se um grande desafio. Uma boa gestão de ativos requer como fundamento 

básico que a informação seja atualizada, além de bem estruturada e acessível aos 

profissionais envolvidos. 

 

 

Figura 1 – Modelo conceptual proposto pelo International Assessment Management. 

O modelo conceptual proposto pela IAM, International Assessment Management, 

apresenta-se como um bom ponto de partida para o estabelecimento de um modelo em 

função dos requisitos das organizações. A Gestão de Ativos irá continuar a evoluir, sendo 

esperado que os modelos sofram progressivamente adaptações às necessidades. 

O modelo tem como principal objetivo ilustrar: 

 O espetro de atividades englobadas pela gestão de ativos; 

 As relações entre essas atividades e a necessidade de as integrar; 

 O papel crítico que a gestão de ativos deve apresentar de modo a alcançar os 

objetivos do plano estratégico da organização. 

 

Benefícios de uma Gestão de Ativos Físicos 

Uma gestão de ativos eficiente permite a criação de valor por parte de uma organização 

através do alcance dos seus objetivos organizacionais, sendo claro que aquilo que 

constitui valor será fortemente dependente dos objetivos, natureza e propósito da 
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organização. Os benefícios da sua implementação são bastante variados, englobando, 

entre outros, os seguintes: 

 Aumentar a compreensão e utilização de dados e informações como meio de 

auxílio a tomada de decisão conscientes; 

 Criar uma consistente gestão de riscos tanto a nível financeiro, saúde e segurança, 

bem como a nível de reputação da organização e impacto ambiental e social; 

 Aumentar a eficiência e eficácia através do aperfeiçoamento de processos, 

procedimentos e performance de ativos; 

 Melhorar a comunicação e forma de trabalho em equipas multidisciplinares. 

 

A Manutenção e a Gestão de Ativos Físicos 

O conceito de Gestão de Ativos Físicos trata-se de um consenso mais amplo que o de 

manutenção. No entanto, a manutenção, como ilustrado no esquema conceptual, faz parte 

dos pilares nos quais a Gestão de Ativos Físicos foca a sua preocupação. 

 

 

 

Figura 13 – Evolução dos conceitos de manutenção. 

 

Em organizações nas quais os equipamentos apresentam ciclos de vida relativamente 

longos, verifica-se que uma otimização da gestão destes equipamentos só se torna 

possível através de um modelo organizacional focado em assegurar a disponibilidade dos 

equipamentos, necessitando para tal de uma manutenção eficaz e eficiente.  

A gestão de ativos não será apenas uma manutenção a nível técnico nos equipamentos, 

abrangendo todo o tipo de ativos tangíveis e intangíveis, individuais ou sistemas 

complexos, bem como todas as atividades envolvidas no ciclo de vida do ativo - desde a 

identificação inicial das necessidades ou oportunidades, aquisição/ projeto, operações ou 

atividades de utilização, administração de ativos ou responsabilidades de manutenção, 

através da renovação ou remoção de quaisquer passivos remanescentes. 
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De modo a ser possível a aplicação destes conceitos a uma organização, uma componente 

de manutenção eficiente e otimizada em meios técnicos e humanos torna-se fundamental, 

recorrendo para tal a políticas RCM. 

 

Conclusões 

Em suma, a gestão de ativos pode ser considerada um catalisador para a inovação na 

medida em que permite a resolução de problemas particulares de planeamento, 

organização e tomada de decisão em contextos de futuro incerto. Havendo uma gestão 

mais apertada e sólida, aliada a uma maior atenção entre as funções, sistemas e pessoas, 

uma gestão de ativos permite, com alguma mudança da estrutura do negócio, elevar a 

reputação do mesmo. 

Uma adequada gestão de ativos promete inúmeros benefícios. A implementação desta 

acarreta alguma dificuldade inicial, nomeadamente a introdução dos parâmetros 

normalizados bem como o alinhamento da linha de pensamento dos envolvidos com as 

boas práticas referidas. No entanto, o resultado final acarreta ganhos substanciais sendo 

que a longo prazo estes são praticamente certos, e a pequeno/médio prazo, no caso de a 

transição ocorrer de forma adequada, é possível ultrapassar facilmente os custos 

envolvidos durante a mesma. 
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