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Doutorando no programa de tecnologias industriais. ETSI UNED

+SXSKVEǻEAs centrais elétricas baseiam grande parte de sua rentabilidade na
QERYXIR±SEHIUYEHE3EǻKYVEETEVIGIYQKVYTSLMHVSIP³XVMGS JSRXI*RIP,VIIR5S[IV

tempo ou no intervalo, baseadas nas condições e proativas. Essas
principais estratégias de manutenção, em vez de serem aplicadas de
forma independente, são integradas para aproveitar os seus respetivos
TSRXSW JSVXIW QE\MQM^EV E GSRǻEFMPMHEHI HEW MRWXEPE±ÀIW I IUYMTEmentos e minimizar os custos do ciclo de vida.
4W SFNIXMZSW HI YQ TVSKVEQE IǻGE^ HI QERYXIR±S TVIZIRXMZE
WSSWWIKYMRXIW
• 2ERXIVEJYR±SHIYQIPIQIRXSRSWR¸ZIMWHIGSRǻEFMPMHEHII\MKMHSWRSGSRXI\XSSTIVEGMSREP
• Obtenha as informações necessárias para a melhoria do projeto
GYNEGSRǻEFMPMHEHI³MREHIUYEHE
• (YQTVMVIWWIWSFNIXMZSWGSQSGYWXSXSXEPQ¸RMQSHSGMGPSHIZMHE
• Obtenha as informações necessárias para o programa de manuXIR±SGSRX¸RYEUYIETVMQSVESTVSKVEQEMRMGMEP

-]HVS*RHIWE,IRIVEGMSR

SUMÁRIO

P

ara o responsável por uma instalação industrial, há um momento em que, devido aos problemas que surgem na operação
normal do referido sistema, deve começar a analisar a possibiPMHEHIHIVIEPM^EVYQIWXYHSHSIWXEHSEXYEPTEVEMHIRXMǻGEVEWE±ÀIW
que garantem que a operação do referido sistema é desenvolvida com
TEV¬QIXVSWHIGSRǻEFMPMHEHIQEMWEPXSWIESQIWQSXIQTSTSHIWIV
SFXMHEGSQIǻGM´RGMERESTIVE±SHSTV¾TMSWMWXIQEPIZERHSIQGSRsideração uma economia na manutenção futura a ser desenvolvida,
bem como uma economia energética e económica na maneira de funcionar após a adaptação. Para analisar a melhor solução na adequação
HSWMWXIQESFWSPIXS³QYMXSÅXMPTSHIVETPMGEVYQEER«PMWIGIRXVEHE
REGSRǻEFMPMHEHIGLEQEHE7(2 2ERYXIR±S(IRXVEHERE(SRǻEFMPMHEHIREUYEP³TSWW¸ZIPEZEPMEVSTVSFPIQEEXYEPHSWMWXIQEIQWYE
operação, a sua criticidade e também as diferentes estratégias de maRYXIR±SISYVITVSNIXSWEWIVIQMQTPIQIRXEHSWTEVEQSHIVRM^EV
o sistema.

PALAVRAS-CHAVE
(SRǻEFMPMHEHI7(22ERYXIR±STVIZIRXMZE&R«PMWIHIQSHSWHIJElha do sistema, Usina hidrelétrica.

1. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS DA MANUTENÇÃO FOCADOS
NA CONFIABILIDADE
& QIXSHSPSKME HI QERYXIR±S GIRXVEHE RE GSRǻEFMPMHEHI 7(2 ³ E
combinação ideal de práticas de manutenção reativas, baseadas no

32

MANUTENÇÃO 144

47(2QIPLSVEEIǻGM´RGMEHEQERYXIR±SIJSVRIGIYQQIGERMWQS
para gerir a manutenção com um alto grau de controlo e conhecimenXS4WFIRIJ¸GMSWHS7(2TSHIQWIVVIWYQMHSWEWIKYMV
• &GSRǻEFMPMHEHIHSWMWXIQETSHIWIVEYQIRXEHEI\IGYXERHSEXMZMHEHIWHIQERYXIR±S
• Os custos globais podem ser reduzidos através de um esforço de
QERYXIR±STPERIEHEQEMWIǻGMIRXI
• Os gestores de manutenção possuem uma ferramenta de gerenciamento que aumenta o controlo e a gestão.

1.1. Objetivos
No mundo da Manutenção Industrial, as perguntas feitas por um
KIWXSV HI QERYXIR±S X³GRMGE RE I\IGY±S HI WIY XVEFEPLS WS
KIVEPQIRXI
• Realmente estou a fazer a manutenção correta dos equipamentos
UYIQERXIRLS$
• 5SHIVMEJE^IVSYXVEGSMWETEVEJSVRIGIVQEMSVGSRǻEFMPMHEHIESWMWXIQEQERXMHS$
• Como eu poderia melhorar o plano de manutenção do sistema
EREPMWEHS$
2YMXEWZI^IWEQERYXIR±SEWIVI\IGYXEHEIQUYEPUYIVWMWXIQEMRdustrial é baseada no “livro de manutenção”I\MWXIRXIIQGEHEWIXSVI
é intocável desde “sempre” QEW E I\TIVM´RGME HM«VME HI QERYXIR±S
precisa de nos servir para obter as informações necessárias. contriFYMV TEVE E QIPLSVME I QSHMǻGE±S HE TV¾TVME QERYXIR±S HS WMWXIma. Este artigo tenta desenvolver um guia ou esquema de etapas a
WIVIQI\IGYXEHEWTEVEMQTPIQIRXEVVIZIVSYQSHMǻGEVEWE±ÀIWHI
manutenção necessárias ao sistema industrial. Através do guia desenZSPZMHSXIRXEQSWUYIXSHSSGSRLIGMQIRXSII\TIVM´RGMEUYIXIQSW

DOSSIER SOBRE MANUTENÇÃO PREDITIVA E INDÚSTRIA 4.0

do sistema mantido possam ser utilizados para melhorar os objetivos
HI QERYXIR±S HS WMWXIQE E WIV EREPMWEHS & WSGMIHEHI EXYEP I\MKI
que haja cada vez mais processos industriais nos quais a disponibiliHEHI Q«\MQE HSW WMWXIQEW HIZI WIV KEVERXMHE I ES QIWQS XIQTS
LENESRÅQIVSQ¸RMQSHIMRGMHIRXIWUYIIZMXIQEMRHMWTSRMFMPMHEHIHS
TVSGIWWS 3SW ÅPXMQSW  ERSW EW IWXVEX³KMEW HI QERYXIR±S JSVEQ
baseadas em garantir que os processos continuem fazendo o que os
utilizadores desejam e no momento em que desejam.

.b/b#ǄȬ Ȭ#'ǄȬ
A manutenção é entendida como a função comercial encarregada do
controlo do estado das instalações de todos os tipos, produtivas e au\MPMEVIWIWIVZM±SW3IWWIWIRXMHSTSHIWIHM^IVUYIEQERYXIR±S³
o conjunto de ações necessárias para conservar ou restaurar um sisXIQEIQYQIWXEHSUYIKEVERXEWYESTIVE±SEYQGYWXSQ¸RMQS)I
EGSVHSGSQEHIǻRM±SERXIVMSVHMJIVIRXIWEXMZMHEHIWWSHIHY^MHEW
• *ZMXEVISYGSVVMKMVJEPLEW
• 6YERXMǻGEVISYEZEPMEVSIWXEHSHEWMRWXEPE±ÀIW
• &WTIGXSIGSR¾QMGS GYWXSW
Tudo isso nos leva à ideia de que a manutenção começa no projeto
da máquina. De fato, para realizar a manutenção adequadamente, é
IWWIRGMEP GSQI±EV E EKMV HI EGSVHS GSQ EW IWTIGMǻGE±ÀIW X³GRMGEW
(normas, tolerâncias, planos e outras documentações técnicas a seVIQJSVRIGMHEWTIPSJSVRIGIHSVIGSRXMRYEVGSQWYEVIGIT±SMRWXEPE±SIGSQMWWMSREQIRXS *WWEWEXMZMHEHIWUYERHSVIEPM^EHEWGSQE
participação do pessoal de manutenção, devem ser usadas para esXEFIPIGIV I HSGYQIRXEV S WXEXYW HI VIJIV´RGME 3¾W RSW VIJIVMQSW E
IWWIIWXEHSHYVERXIEZMHEÅXMPHEQ«UYMREWIQTVIUYIEZEPMEQSWWIY
desempenho, funcionalidades e outros recursos.
SQMWWÀIWHIQERYXIR±S
• :MKMP¬RGMETIVQERIRXIISYTIVM¾HMGE
• &±ÀIWTVIZIRXMZEW
• &±ÀIWGSVVIXMZEW VITEVSW
• A substituição de máquinas.
4WSFNIXMZSWMQTP¸GMXSWWS
• &YQIRXEVEHMWTSRMFMPMHEHIHSIUYMTEQIRXSTEVESR¸ZIPTVIGMWS
• 7IHY^MVSWGYWXSWESQ¸RMQSGSQTEX¸ZIPGSQSR¸ZIPHIHMWTSRMFMPMHEHIRIGIWW«VMS

•
•

2IPLSVEVEGSRǻEFMPMHEHIHIQ«UYMREWIMRWXEPE±ÀIW
&WWMWX´RGME ES HITEVXEQIRXS HI IRKIRLEVME RSW RSZSW TVSNIXSW
para facilitar a manutenção.

2YMXEWZI^IWEQERYXIR±SEWIVI\IGYXEHEIQUYEPUYIVWMWXIQE
industrial é baseada no “livro de manutenção”I\MWXIRXIIQGEHEWItor e é intocável desde “sempre” QEW E I\TIVM´RGME HM«VME HI QEnutenção precisa nos servir para obter as informações necessárias.
GSRXVMFYMVTEVEEQIPLSVMEIQSHMǻGE±SHETV¾TVMEQERYXIR±SHS
sistema.

.b1b+'Ǜ,Ȭ" #Ǆƹ ȬȬ#'Ǆƹ
O termo “manutenção”GSQI±SYEWIVYWEHSREMRHÅWXVMETSVZSPXEHI
1950 nos EUA. O conceito evoluiu da simples função de consertar e
reparar equipamentos, para garantir a produção, até a atual conceção
de manutenção, com funções para prevenir, corrigir e revisar o equipaQIRXSEǻQHISXMQM^EVSGYWXSXSXEP
4WWIVZM±SWHIQERYXIR±SETIWEVHSEGMQEI\TSWXSSGYTEQTSWM±ÀIWQYMXSZEVM«ZIMWHITIRHIRHSHSWXMTSWHIMRHÅWXVME
• 5SWM±SJYRHEQIRXEPIQYWMREWRYGPIEVIWIMRHÅWXVMEWEIVSR«YXMGEW
• .QTSVXERXITSWM±SREWMRHÅWXVMEWHITVSGIWWS
• 5SWM±S WIGYRH«VME IQ IQTVIWEW GSQ FEM\SW GYWXSW HI HIWIQprego.

.b2b+',Ȭ'Ǉ-ȬȬ#'Ǆƹ  +Ǉ#  
3SW³GYPS<<.EGVIR±EHIUYIXSHSIUYMTEQIRXSSYQ«UYMREHIZI
estar sujeito ao mesmo tipo de manutenção (corretiva, preventiva, preHMXMZE IXG  RS TSHI WIV NYWXMǻGEHE GEHE IUYMTE SGYTE YQE TSWMção diferente no processo industrial de geração de eletricidade e tem
GEVEGXIV¸WXMGEWUYISXSVREQJYRGMSREPQIRXIHMJIVIRXIHSVIWXERXIHS
equipamento.
Os fatores a serem levados em consideração no tipo de manutenção
EWIVHIǻRMHETEVEGEHEIUYMTEQIRXSIWXSVIPEGMSREHSWGSQEWWIKYMRXIWGSRWMHIVE±ÀIW
• O custo económico da produção é interrompido devido à indispoRMFMPMHEHI
• 5VSFPIQEWHIWIKYVER±EIQIMSEQFMIRXI
• Custo económico de uma reparação do equipamento afetado. M

Quadro 1. Características das diferentes gerações de manutenção.

1.ª Geração

O mais longo, desde a revolução industrial até depois da Segunda
Guerra Mundial, embora ainda prevaleça em muitos setores.

•

Reparação em caso de avaria.

2.ª Geração

*RXVIEm,YIVVE2YRHMEPISǻREPHSWERSWEVIPE±SIRXVIE
MHEHIHSIUYMTEQIRXSIETVSFEFMPMHEHIHIJEPLE³HIWGSFIVXE
(SQI±EEJE^IVWYFWXMXYM±ÀIWTVIZIRXMZEWEQERYXIR±S
preventiva.

•
•
•

Maior disponibilidade de pessoal;
2EMSVZMHEÅXMPHSIUYMTEQIRXS
(YWXSWQEMWFEM\SW

•
•

2EMSVHMWTSRMFMPMHEHIGSRǻEFMPMHEHI
Maior relação custo-benefício.

3.ª Geração

Surge no início dos anos 80. Estudos de causa-efeito são iniciados
TEVEHIWGSFVMVESVMKIQHSWTVSFPIQEWE2ERYXIR±S5VIHMXMZE
SYEHIXI±STVIGSGIHIWMRXSQEWMRGMTMIRXIWEKMVERXIWUYIEW
GSRWIUY´RGMEWWINEQMREHQMWW¸ZIMW&TVSHY±SGSQI±EEWIV
envolvida nas tarefas de detecção de falhas.

4.ª Geração

Aparece no início dos anos 90. A manutenção é considerada
GSQSTEVXIHSGSRGIMXSHIUYEPMHEHIXSXEP&QERYXIR±S
³GSRGIFMHEGSQSYQTVSGIWWSHEIQTVIWETEVESUYEP
outros departamentos também contribuem. A manutenção é
MHIRXMǻGEHEGSQSYQEJSRXIHIFIRIJ¸GMSWIQGSQTEVE±S
com o antigo conceito de manutenção como “mal necessário”.
&TSWWMFMPMHEHIHIYQEQ«UYMREJEPLEVIEWGSRWIUY´RGMEW
EWWSGMEHEWTEVEEIQTVIWEWSYQVMWGSUYIHIZIWIVKIVMHS
GSQSSFNIXMZSHEHMWTSRMFMPMHEHIRIGIWW«VMEIQGEHEGEWS
a um custo mínimo.

Maior segurança
*PIWRSHERMǻGEQSQIMSEQFMIRXI
2IPLSVUYEPMHEHIHSTVSHYXS
2EMSVZMHEÅXMPHSIUYMTEQIRXS

•
•
•

Uma mudança de mentalidade é necessária em pessoas e ferramentas como:
• *RKIRLEVMEHIVMWGS HIXIVQMRIEWGSRWIUY´RGMEWHIJEPLEWEGIMX«ZIMWSYRS
• &R«PMWIHIGSRǻEFMPMHEHI MHIRXMǻUYIXEVIJEWTVIZIRXMZEWZM«ZIMWIPYGVEXMZEW
• 2IPLSVMEHEQERYXIR±S VIHY^EXIQTSIGYWXSWHIQERYXIR±S
› Monitores de condição;
› DesignZSPXEHSTEVEEGSRǻEFMPMHEHI
› Estudo de risco;
› 5IUYIRSWGSQTYXEHSVIW
› Análise de modos e efeitos de falha;
› Sistemas especialistas.
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