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SUMÁRIO

Para o responsável por uma instalação industrial, há um momen-
to em que, devido aos problemas que surgem na operação 
normal do referido sistema, deve começar a analisar a possibi-

que garantem que a operação do referido sistema é desenvolvida com 

-
sideração uma economia na manutenção futura a ser desenvolvida, 
bem como uma economia energética e económica na maneira de fun-
cionar após a adaptação. Para analisar a melhor solução na adequação 

-

operação, a sua criticidade e também as diferentes estratégias de ma-

o sistema.

PALAVRAS-CHAVE
-

lha do sistema, Usina hidrelétrica.

1. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS DA MANUTENÇÃO FOCADOS 
NA CONFIABILIDADE

combinação ideal de práticas de manutenção reativas, baseadas no 

Análise de melhorias 
na manutenção e operação 
de uma central hidroelétrica
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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 

-
mentos e minimizar os custos do ciclo de vida.

• -

• Obtenha as informações necessárias para a melhoria do projeto 

•
• Obtenha as informações necessárias para o programa de manu-

para gerir a manutenção com um alto grau de controlo e conhecimen-

• -

• Os custos globais podem ser reduzidos através de um esforço de 

• Os gestores de manutenção possuem uma ferramenta de geren-
ciamento que aumenta o controlo e a gestão.

1.1. Objetivos
No mundo da Manutenção Industrial, as perguntas feitas por um 

• Realmente estou a fazer a manutenção correta dos equipamentos 

• -

• Como eu poderia melhorar o plano de manutenção do sistema 

-
dustrial é baseada no “ livro de manutenção”
é intocável desde “sempre”
precisa de nos servir para obter as informações necessárias. contri-

-
ma. Este artigo tenta desenvolver um guia ou esquema de etapas a 

manutenção necessárias ao sistema industrial. Através do guia desen-

As centrais elétricas baseiam grande parte de sua rentabilidade na 
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do sistema mantido possam ser utilizados para melhorar os objetivos 

que haja cada vez mais processos industriais nos quais a disponibili-

baseadas em garantir que os processos continuem fazendo o que os 
utilizadores desejam e no momento em que desejam.

A manutenção é entendida como a função comercial encarregada do 
controlo do estado das instalações de todos os tipos, produtivas e au-

o conjunto de ações necessárias para conservar ou restaurar um sis-

•
•
•

Tudo isso nos leva à ideia de que a manutenção começa no projeto 
da máquina. De fato, para realizar a manutenção adequadamente, é 

(normas, tolerâncias, planos e outras documentações técnicas a se-
-

participação do pessoal de manutenção, devem ser usadas para es-

desempenho, funcionalidades e outros recursos.

•
•
•
• A substituição de máquinas.

•
• -

•
•

para facilitar a manutenção.

industrial é baseada no “ livro de manutenção” -
tor e é intocável desde “sempre” -
nutenção precisa nos servir para obter as informações necessárias. 

sistema.

O termo “manutenção”
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 equipa-

-

• -

•
• -

prego.

estar sujeito ao mesmo tipo de manutenção (corretiva, preventiva, pre-
-

ção diferente no processo industrial de geração de eletricidade e tem 

equipamento.

Os fatores a serem levados em consideração no tipo de manutenção 
-

• O custo económico da produção é interrompido devido à indispo-

•
• 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

preventiva.

• Maior disponibilidade de pessoal;
• 
• 

3.ª Geração

Surge no início dos anos 80. Estudos de causa-efeito são iniciados 

envolvida nas tarefas de detecção de falhas.

• 
• Maior relação custo-benefício.

Maior segurança
• 
• 
• 

4.ª Geração

Aparece no início dos anos 90. A manutenção é considerada 

outros departamentos também contribuem. A manutenção é 

com o antigo conceito de manutenção como “mal necessário”. 

a um custo mínimo.

Uma mudança de mentalidade é necessária em pessoas e ferramentas como:
• 
• 
• 

› Monitores de condição;
› Design
› Estudo de risco;
› 
› Análise de modos e efeitos de falha;
› Sistemas especialistas.


