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Resumo 

A Manutenção e a Gestão de Ativos físicos são, nos dias de hoje, um fator extremamente 

importante para a competitividade de uma empresa, uma vez que as ações realizadas a esse nível têm 

implicações diretas no custo, prazo e qualidade dos produtos ou serviços. Assim, passa a ser 

importante, não só, atingir os objetivos propostos, mas atingi-los com o mínimo consumo ou utilização 

de recursos. 

No domínio da gestão da manutenção, este documento pretende apresentar contribuições para 

o desenvolvimento e melhoria da manutenção nas empresas do Grupo Águas de Portugal. Sendo o 

maior grupo empresarial na área do ambiente a atuar em Portugal, o Grupo AdP possui várias 

infraestruturas que servem cerca de 80% da população de Portugal continental. Pela importância 

desempenhada no setor, e pela importância dos equipamentos que possuem, as empresas do Grupo 

AdP buscam a prática de uma manutenção eficaz dos mesmos, de forma a assegurar a qualidade dos 

serviços que presta. 

Neste contexto, conhecer, avaliar e classificar as situações em que os equipamentos falham 

torna-se fulcral, uma vez que é através deste conhecimento e estudo que se podem desenvolver 

soluções para reverter as falhas que ocorrem. 

Assim, esta dissertação foca o desenvolvimento de uma classificação de modos de falha, 

levando em consideração as contribuições de fornecedores, técnicos e engenheiros do Grupo AdP. 

Para além disso, desenvolve ainda uma solução de compatibilização de sistemas de monitorização e 

manutenção, fulcrais à realização das atividades de manutenção, no que à deteção e diagnóstico de 

falhas diz respeito.  
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Abstract 
The maintenance and management of physical assets are, nowadays, an extremely important 

factor to a company’s competitiveness, since the actions performed on such level have direct 

implications on cost deadline and quality of products or services. This way, it becomes important, not 

only to achieve the proposed goals, but also, to achieve them with minimum consumption or usage of 

resources. 

In the maintenance management field, this thesis intends to contribute to the development and 

improvement of maintenance in Águas de Portugal Group companies. Being the largest environmental 

business group operating in Portugal, the AdP Group’s several infraestrucutures supply around 80% of 

Portugal mainland population. For the importance played on the sector, and for the importance of its 

equipment’s, the companies of the AdP Group seek to practice an efficient maintenance, to ensure the 

quality of the provided services.  

In this context, knowing, evaluating and classify the situations in which the equipment fail 

become central, since it is through this knowledge and study that solutions can be developed to revert 

the faults that occur.  

Therefore, this document focusses the methodology for the development of a failure mode 

classification, having in consideration the contribution of suppliers, technicians and engineers of the AdP 

Group. In addition, it develops a solution for the monitoring and maintenance systems compatibility, 

crucial to the maintenance activities, concerning failure detection and diagnosis. 
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1. Introdução 

O presente documento foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular Dissertação de 

Mestrado em Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, com o objetivo de apresentar o 

trabalho desenvolvido durante o segundo semestre do ano letivo 2017/2018, em colaboração com o 

Grupo Águas de Portugal. 

1.1. Enquadramento  

Com a mudança de paradigma sentida nos últimos anos devida, em grande parte, ao 

agravamento do contexto económico-financeiro das empresas e ao aumento da exigência da sociedade 

em geral, as empresas têm vindo a desenvolver-se no sentido de se adaptarem à nova realidade. 

Passam a revelar-se importantes, objetivos como a maximização dos recursos implementados ou a 

eficiência operacional das empresas.  

Para as empresas de capital intensivo como sejam as utilities de diversos setores (energia, 

gás, vapor, água), nomeadamente aquelas que passam por períodos iniciais de elevados investimentos 

e consequentemente endividamento, a correta gestão dos ativos assume-se como o garante da 

rentabilidade da empresa. De facto, uma correta gestão de ativos passa, entre outras questões, pela 

busca do equilíbrio entre 1) a construção, manutenção, substituição e abate dos ativos físicos no 

momento certo, 2) a minimização da utilização dos recursos ao longo do ciclo de vida desses ativos e 

3) a garantia da sua máxima eficiência ao longo de todo o período. Neste quadro, a manutenção de 

ativos físicos é uma área fulcral da estratégia da gestão de ativos e da rentabilidade da própria empresa, 

devendo ser encarada como um centro de proveitos e não como um centro de custos.  

Nos dias de hoje, a manutenção é uma das áreas indispensáveis no contexto empresarial e 

eleva a sua importância com os contributos que consegue fornecer para o bom desempenho produtivo, 

para a segurança, para a qualidade, para a imagem e rentabilidade económica da empresa e para a 

preservação dos investimentos. Sendo uma das atividades mais importantes no interior de uma 

empresa, as ações desta área têm implicações diretas nos custos, prazos e qualidade dos produtos 

produzidos ou serviços prestados. Assim, passa a ser importante não só atingir os objetivos propostos, 

mas atingi-los com o mínimo consumo ou utilização de recursos. 

A manutenção é, desta forma, um suporte à área operacional de qualquer empresa não 

podendo ser dissociada desta pela implicação que tem ao nível da disponibilidade e eficiência dos 

ativos produtivos. Estas duas áreas, operação e manutenção, têm obrigatoriamente de funcionar em 

paralelo para garantir não só que determinados equipamentos são fiáveis, mas também para garantir 

a disponibilidade e a rápida resposta dos meios humanos e materiais aos problemas operacionais. 

Assim, é assegurado o cumprimento dos objetivos operacionais com a maximização dos recursos 

disponíveis.  
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1.2. Motivação 

No domínio da gestão da manutenção, esta tese pretende apresentar contribuições para o 

desenvolvimento e melhoria da manutenção nas empresas do Grupo Águas de Portugal, doravante 

denominado Grupo AdP.  

Sendo o maior grupo de negócios a atuar em Portugal na área do ambiente, o Grupo AdP tem 

como principal atividade a gestão integrada do ciclo urbano da água, atuando em todas as suas fases. 

As várias infraestruturas do Grupo servem cerca de 80% da população de Portugal continental e estão 

distribuídas por todo o país.  

O Grupo desempenhou um papel de extrema importância no desenvolvimento do setor das 

águas em Portugal, captando e realizando investimentos na infraestruturação do setor durante os 25 

anos de existência. Com a conclusão do primeiro ciclo de investimentos de infraestruturação, o foco 

das empresas do Grupo AdP passou para a implementação de uma estratégia voltada para a gestão 

inteligente dos recursos existentes.  

Também o PENSAAR 2020 - Nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais para Portugal Continental – identificou importantes lacunas na gestão 

dos ativos do setor da água a nível nacional e estabeleceu um conjunto de metas operacionais voltadas 

para a eficiência e rentabilização dos sistemas e recursos, defendendo que a estratégia deve focar-se 

na gestão dos ativos, no seu funcionamento e na qualidade dos serviços prestados [1]. 

Desta forma, esta dissertação apresenta-se como um contributo para que as empresas do 

Grupo AdP aumentem a sua performance na área da manutenção e contribuam positivamente para as 

metas definidas no PENSAAR 2020. 

1.3. Objetivos 

Os objetivos desta dissertação centram-se na definição de metodologias e criação de soluções, 

com vista a fornecer informações e ferramentas à área da manutenção para uma eficaz e oportuna 

gestão da mesma nas empresas do Grupo AdP.  

Neste contexto, conhecer, avaliar e classificar as situações em que os equipamentos falham, 

torna-se fulcral para as organizações modernas, uma vez que é através deste conhecimento e estudo 

que se podem desenvolver soluções para reverter as falhas que ocorrem, resultando desta forma numa 

maior disponibilidade e fiabilidade dos equipamentos. 

Concretizando, os objetivos passam por: 

x Obter um completo conhecimento em relação ao que ocorre a nível de manutenção de 

equipamentos e reporte de falhas, tendo por base uma análise do histórico de 

intervenções de manutenção; 

x Avaliar e classificar o sistema de manutenção em vigor no que ao reporte de falhas e 

informações disponíveis diz respeito; 
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x Desenvolver classificações de ações de manutenção e classificações de modos de 

falha de uma tipologia de equipamento de forma a aumentar o nível de informação 

transmitido e armazenado; 

x Desenvolver uma classificação para a deteção de falhas por meio de sensores, de 

forma a conectar as áreas da manutenção e operação do Grupo AdP; 

x Propor reestruturações ao processo de reporte de falhas e informações que são 

transmitidas;  

x Desenvolver ferramentas que apresentem informação relevante para o apoio na gestão 

da manutenção. 

1.4. Metodologia de Desenvolvimento de Dissertação 

Numa fase inicial foi necessário estudar, em conjunto com o Grupo AdP, as carências existentes 

na área da manutenção. O objetivo passava pela realização de um estágio com duração de 7 meses 

(março 2018 – setembro 2018) onde seriam desenvolvidas contribuições para a área da manutenção. 

Nesta fase, pretendia-se obter uma visão global da manutenção, retirar conclusões preliminares 

relativamente a áreas da manutenção que estivessem menos estruturadas para finalmente selecionar 

uma subárea a ser trabalhada em termos de âmbito desta tese.  

Desta forma, os 2 primeiros meses de estágio focaram-se no conhecimento e estudo da 

realidade do negócio e das empresas do Grupo AdP. Durante este período, foi possível: 

x entender as obrigações legais impostas ao setor da água, sobre as quais o Grupo AdP 

se tem de guiar; 

x conhecer, através do estudo de literatura, e presenciar, através de visitas a 

instalações, a realidade do ciclo urbano da água, desde a captação até à rejeição no 

meio hídrico;  

x conhecer a realidade da manutenção dos ativos do grupo, a sua organização, as 

ferramentas que utilizam e a forma como trabalham e lidam com as falhas.  

Assim, foi possível obter uma visão sobre a realidade da manutenção e como esta influência 

as restantes áreas das empresas.  

Foram visitadas instalações em fase de construção e instalações em operação. Para além 

disso, foram também acompanhadas atividades de manutenção onde foi possível vivenciar a 

organização e as virtudes e dificuldades sentidas pelos operadores na realização e comunicação do 

seu trabalho.  

Na área da manutenção, depois de entendidos a organização, os processos e fluxos das ações 

de manutenção, foram estudados os registos de manutenções corretivas de algumas empresas do 

Grupo AdP. Através deste estudo foi possível constatar que a informação existente era pouco coerente, 

não sendo possível concluir sobre o desempenho da manutenção, mas sim e apenas, sobre os gastos 

efetivados pela área da manutenção na realização das suas funções. 
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É na resolução desta primeira fase de absorção de informação que são delineados os objetivos 

desta dissertação. As contribuições a desenvolver passaram então pela criação de novas classificações 

para as ações de manutenção e modos de falha, propondo e renovando as ferramentas de reporte de 

falhas e a forma como a informação chega às equipas de manutenção.  

Assim, foi selecionada uma tipologia de equipamentos de uso extensivo, importante em termos 

de falhas e também em termos de investimento para o Grupo como base do estudo a realizar. Para os 

desenvolvimentos realizados foi necessário entrevistar e consultar fornecedores destes equipamentos 

recolhendo informação fulcral para o desenvolvimento de uma classificação Problema, Causa, Solução.  

O desenvolvimento desta solução foi um processo iterativo em que iam sendo validados com 

a engenharia do grupo AdP as abordagens a seguir, os desenvolvimentos e, posteriormente, a própria 

solução desenvolvida.  

Com o desenvolvimento desta solução foi possível estudar, também, o envolvimento de 

métodos de deteção que contribuíssem para a qualidade da informação recolhida e partilhada entre as 

áreas da operação e manutenção, no sentido de utilizar os dados gerados continuamente pelos 

sistemas de monitorização, para alimentar os processos de manutenção. Desta forma, foram estudas 

as soluções existentes, no que a sensores diz respeito, para a tipologia de equipamento estudada 

anteriormente. Consequentemente foi criada uma classificação de deteção de falha que permitirá 

transmitir informação conclusiva acerca do estado dos equipamentos. (Figura 1) 

Por fim, foram reestruturados os procedimentos e as ferramentas de reporte e avaliação do 

desempenho da manutenção, com o objetivo de suportar a gestão da manutenção nas empresas do 

Grupo AdP.  

Figura 1 - Esquema de aquisição de conhecimento ao longo do tempo. 
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No final, foi realizada uma validação em triângulo, com fornecedores e pessoas ligadas à 

operação e manutenção, de forma a legitimar a solução desenvolvida.  

 

1.5. Estrutura da Dissertação 

O documento apresentado encontra-se estruturado em seis capítulos, sendo o presente, a 

Introdução, o primeiro deles. O segundo capítulo consiste na revisão bibliográfica, onde são 

apresentados os conceitos de gestão de ativos, manutenção e gestão da manutenção. O terceiro 

capítulo incide na contextualização do setor das águas em Portugal e pretende, também, dar a 

conhecer o Grupo AdP, as infraestruturas e equipamentos que o compõem, bem como, a forma como 

este desenvolve a sua atividade ao nível da manutenção e as classificações implementadas no Grupo 

AdP, no âmbito da manutenção. O quarto capítulo assenta na apresentação da análise realizada aos 

dados de manutenção recolhidos junto de cinco empresas do grupo e as suas conclusões. O quinto 

capítulo apresenta as soluções desenvolvidas com vista à resolução dos problemas encontrados nos 

capítulos anteriores. Neste capítulo é explicado o desenvolvimento de uma classificação de modo de 

falha e como estes podem ser detetados e ainda, a reestruturação das ferramentas de manutenção, 

até então utilizadas. O sexto capítulo expõe as conclusões do trabalho e apresenta as recomendações 

para trabalhos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica 

No presente capítulo apresentam-se conceitos relacionados com a gestão de ativos, com a 

manutenção e a sua gestão, e ainda indicadores de avaliação de desempenho de manutenção. Para 

além disso, é feito um enquadramento da manutenção na filosofia de Indústria 4.0. 

2.1. Gestão de Ativos 

2.1.1. Definição de Ativo 

Um ativo é definido como “um bem, uma coisa ou uma entidade, que tem um valor potencial 

ou real para uma organização”, podendo este valor modificar-se ao longo da vida do ativo [2].  

Com base na PAS 55-2:2008 [3], que tem como objetivo definir os requisitos básicos 

necessários para desenvolver um sistema de gestão de ativos, a gestão de ativos compreende cinco 

componentes que devem ser geridos de forma holística [4]: 

x Ativos físicos 

x Ativos humanos 

x Ativos de informação 

x Ativos financeiros 

x Ativos intangíveis 

São considerados ativos físicos, “instalações, máquinas, imóveis, edifícios, veículos ou outros 

itens que apresentem um valor distinto para a organização” [3]. Os ativos humanos são entendidos 

como a experiência, a motivação, responsabilidades e conhecimento humano detido pela organização. 

Os ativos de informação são dados informativos de atividades, condição e desempenho financeiro, 

dados em formato digital e informação empresarial e de clientes. Já os ativos financeiros podem ser 

vistos como custos de operação, lucros, ações e dívidas. Finalmente os ativos intangíveis representam 

a reputação, a moral, a propriedade intelectual, entre outros existentes da organização. 

2.1.2. Definição e Importância da Gestão de Ativos 

Gestão de ativos é uma expressão que tem vindo a ser cada vez mais utilizada nas 

organizações modernas, podendo apresentar diferentes significados. Desta forma, é possível definir 

Gestão de Ativos de diversas formas tendo como fontes diferentes autores.  

Segundo Shahidehpour (2005), gestão de ativos “pode ser definida como um processo de 

maximização do retorno do investimento de um equipamento, através da maximização do desempenho 

e minimização do custo total do ciclo de vida do equipamento” [5]. Para Hastings (2010) “dado um 

negócio ou objetivo organizacional, a gestão de ativos, é o conjunto de atividades associadas: 

Identificar quais os ativos necessários; identificar as necessidades de financiamento; adquirir os ativos; 

o fornecimento de apoio logístico e de manutenção a sistemas de ativos; a eliminação ou renovação 

de ativos; de modo a satisfazer de forma eficaz e eficiente o objetivo desejado” [6]. 
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É também possível definir gestão de ativos como “Processo integrado de tomada de decisão, 

planeamento e controlo quanto à aquisição, uso, proteção e eliminação de ativos, com vista a maximizar 

o seu potencial de resposta em serviço e benefícios e a minimizar os riscos que lhe estão associados 

e os seus custos ao longo do seu ciclo de vida” [7].  

Desta forma, a gestão de ativos pode ser vista como uma filosofia de gestão que reflete uma 

estratégia de operação, manutenção, reabilitação e substituição de ativos de uma empresa, baseada 

em níveis de serviço e económicos previamente estabelecidos. Em função disso, a implementação de 

uma estratégia de gestão de ativos tem de ser articulada, integrada e suportada por todas as áreas 

funcionais da empresa, sendo a manutenção uma destas áreas [8].  

A gestão de ativos reveste-se de uma importância elevada nas organizações modernas, no 

sentido em que quando definida e posta em prática com as medidas corretas, consegue ajudar as 

organizações a [9]: 

x Reduzir o custo de operação dos seus ativos 

x Reduzir o custo de capital investidos em ativos 

x Melhorar o desempenho operacional dos seus ativos (reduzindo taxas de falha e 

aumentando a disponibilidade, etc. 

x Reduzir os potenciais impactos na saúde na operação dos ativos 

x Reduzir riscos de segurança na operação dos ativos 

x Minimizar os impactos ambientais na operação dos ativos 

x Manter e aumentar a reputação da organização 

x Reduzir os riscos legais associados à operação dos ativos 

A chave para uma boa gestão de ativos é a otimização dos benefícios enumerados 

anteriormente. Ou seja, a gestão de ativos está simplesmente focada em ajudar as organizações a 

atingir os objetivos traçados e determinar qual o equilíbrio ótimo de atividades baseado nos objetivos 

traçados. 

2.1.3. Gestão de Ativos nos Serviços de Águas 

No final da década de setenta, a indústria petrolífera identificou a necessidade de implementar 

uma abordagem de gestão de ativos com o intuito de melhorar o modo como os seus ativos físicos 

eram, até então, geridos. A necessidade de gerir a segurança e atingir uma maior eficiência do ponto 

de vista financeiro, foram os principais fatores influenciadores da implementação desta mudança [7]. 

Os princípios de gestão de ativos estão bem estabelecidos nas indústrias petrolíferas, fabrico 

de carros e mineração. Na indústria da água, a primeira introdução abrangente ocorreu no Reino Unido 

em 1989. Na época da privatização da indústria da água, havia necessidade de fornecer aos 

investidores informações sobre as condições e os requisitos de investimento associados ao processo 

de aquisição. Além disso era necessário estabelecer preços equitativos e exigir que as empresas 

privadas desenvolvessem planos detalhados de gestão de ativos, nas infraestruturas que iam adquirir. 

Assim, no Reino Unido, a Gestão de Ativos foi a ferramenta essencial para as empresas de água, que 
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entre outras funções permitiu cumprir obrigações para entrega de declarações financeiras. A 

implementação da gestão de ativos na Nova Zelândia e na Austrália começou principalmente com a 

reforma do governo local na primeira metade dos anos 90. O processo estimulou a reavaliação dos 

ativos de infraestrutura e avançou a integração da gestão com padrões de contagem e regras do estado 

[7]. 

Em Portugal, de acordo com Almeida e Cardoso (2010), desde 1993 foram realizados 

investimentos de cerca de 8 mil milhões de euros, em sistemas de abastecimento de água, saneamento 

de águas residuais e gestão de resíduos urbanos dos quais 7,5 mil milhões de euros foram realizados 

pelo Grupo AdP. Os fortes investimentos realizados potenciaram um progresso significativo no sentido 

de uma adequada prestação destes serviços, dando cumprimento aos exigentes normativos 

comunitários e nacionais em matéria ambiental e de saúde pública [10]. 

Sendo responsáveis por todo o processo de abastecimento, tratamento e recolha de água e 

resíduos, estes sistemas são considerados de fulcral importância, uma vez que, ajudam a diminuir os 

riscos de contaminação e a melhorar os níveis de saúde pública possibilitando a prestação de um 

serviço público de primeira necessidade.  

Dado que estas infraestruturas constituem uma parcela muito significativa de utilidade pública, 

de elevado valor económico e social, devem ser preservadas e mantidas em funcionamento [10]. No 

entanto, apesar da fulcral importância que representam para a sociedade, estes sistemas apresentam-

se em condições deficientes, pondo em causa o serviço prestado às populações, na medida em que 

as torna mais vulneráveis a falhas inesperadas [11]. 

A falta de manutenção a estas infraestruturas surge de sustentarem um serviço que é 

usualmente assumido como garantido nas sociedades desenvolvidas, fazendo com que estas sejam 

subvalorizadas e negligenciadas. Este tipo de comportamento acontece devido a duas características, 

quer das infraestruturas em si, quer da imposição do mercado. A primeira é o facto de se tratarem de 

infraestruturas predominantemente enterradas e que apresentam difícil acesso, tornando complexas 

as atividades de manutenção. A segunda assenta no carácter monopolista do mercado da água em 

Portugal, na medida em que estes serviços funcionam em regime de monopólio natural, não sendo 

aplicadas as regras de mercado no que se refere à concorrência e à forma de avaliação do valor do 

património existente [10] [12]. 

2.1.4. Ciclo de Vida de um Ativo 

O ciclo de vida de um ativo pode ser dividido em quatro fases principais articuladas ciclicamente 

entre si (figura 2) [8]: 

x Fase de planeamento/conceção – onde é feito o planeamento e conceção dos ativos. 

Criação do plano de gestão de ativos e definição dos requisitos e políticas de 

desempenho e manutenção de ativos. 
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x Fase de construção/aquisição – onde são construídos ou adquiridos os ativos. 

Certificação de que os ativos cumprem os requisitos definidos na fase anterior, através 

do acompanhamento das obras e do controlo de qualidade. 

x Fase de utilização/vida útil – corresponde ao período de vida útil onde os ativos são 

operados e mantidos. É o objetivo desta fase assegurar a operacionalidade de forma 

a dar uma resposta eficaz às funções a que o ativo se destina. 

x Fase de desativação – após findar a sua utilização, o ativo será substituído, 

desmantelado ou alocado a outro fim, tendo qualquer destas opções custos e 

consequências variadas e complexas que devem ser ponderadas (é recorrente que o 

plano de fim de vida do ativo seja pensado desde a etapa do seu planeamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Manutenção 

Devido aos elevados padrões de qualidade e inspeção implementados nos dias que correm, 

um equipamento, quando é adquirido e colocado em funcionamento opera, geralmente, no limiar da 

sua eficiência máxima. Salvo exceções resultantes de defeitos de fabrico ou montagem, um 

equipamento que possua componentes móveis acaba inevitavelmente por se desgastar. Dessa forma, 

é necessária a realização de trocas dos componentes que apresentem desgaste, com o intuito de 

restabelecer a capacidade máxima do equipamento em questão. Assim, é fulcral para a empresa ou 

pessoa que detenha o equipamento identificar estes acontecimentos e desenvolver um plano para 

combater este inevitável desgaste.  

Segundo GIAGI (2007), “para que uma instalação assegure a função para que foi concebida, é 

necessário que os seus equipamentos e máquinas sejam mantidos em boas condições de 

funcionamento. Isto requer que sejam efetuadas reparações, inspeções, rotinas preventivas, 

substituição de componentes ou peças, mudanças de óleo, limpezas, correções de defeitos, fabricação 

de componentes, pinturas, etc., para que se possa repor os níveis de operacionalidade. Este conjunto 

de ações forma o leque de atividades da Função Manutenção” [13]. 

Figura 2 -  Ciclo de vida de um ativo. Adaptado de [8]. 
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2.2.1. Definição, Conceito e Importância 

De acordo com a Norma Portuguesa NP EN 13306, a Manutenção é a “combinação de todas 

as ações técnicas, administrativas e de gestão, durante o ciclo de vida de um bem, destinadas a mantê-

lo ou repô-lo num estado em que ele pode desempenhar a função requerida” [14].  

No entanto, vários autores propuseram a sua própria definição, como por exemplo, para Pinto 

(1999), a manutenção é o ato de “combinar ações de gestão, técnicas e económicas, aplicadas aos 

bens para otimização do seu ciclo de vida” [15]. Já para Cabral (2006), esta pode ser definida como “o 

conjunto das ações destinadas a assegurar o bom funcionamento das máquinas e das instalações, 

garantindo que estas são intervencionadas nas oportunidades e com o alcance certo por forma a evitar 

que avariem ou baixem de rendimento e, no caso de tal acontecer, que sejam repostas em boas 

condições de operacionalidade com a maior brevidade, tudo a um custo global otimizado” [16].  

De forma mais abrangente, é possível afirmar que a manutenção de um bem ou equipamento 

é um conjunto de ações de reparação ou prevenção realizadas ao longo da sua vida útil, de forma a 

compensar a deterioração e o desgaste de que os ativos físicos são alvo, em uso numa organização. 

Posto isto, importa realçar que os objetivos da manutenção se mantêm transversais a todas as 

definições, apesar das suas diferenças. 

Segundo Cabral (2006), após o longo período em que a manutenção foi considerada um “mal 

necessário” da função produtiva, esta é agora reconhecida como uma das áreas mais importantes da 

atividade industrial através do seu contributo para o bom desempenho produtivo de qualquer empresa 

ou organização [16].  

Ainda segundo Cabral (2006), a manutenção influencia diretamente a rentabilidade do 

processo produtivo, na medida em que, interfere na qualidade, no custo e no volume de produção. 

Assim, os objetivos da área da manutenção de qualquer organização têm de estar focados e 

interligados aos objetivos dessa mesma organização. Consequentemente, “o segredo está em 

encontrar o ponto de equilíbrio entre benefício e custo que maximize o contributo positivo da 

manutenção para a rentabilidade geral” [16]. 

2.2.2. Objetivos da Manutenção 

O principal objetivo da manutenção centra-se em assegurar o correto funcionamento dos 

equipamentos mantendo-os em condições de pleno funcionamento e desta forma garantir os níveis 

produtivos dos mesmos. Contudo, a manutenção exibe outros objetivos também eles importantes que 

passam por (1) garantir a segurança das pessoas e dos bens e preservar o meio ambiente; (2) 

assegurar os níveis de qualidade nos meios de produção e no produto, garantindo a disponibilidade e 

fiabilidade dos equipamentos e instalações; (3) assegurar a minimização de custos de forma a permitir 

à empresa obter maior rentabilização na produção [17] [18].  



 
 

11 

Os objetivos acima descritos são gerais já que dependem das estratégias de manutenção 

implementadas. Estes devem adequar-se a cada empresa com base na sua operacionalidade e na sua 

área de negócio [19].  

2.2.3. Tipos de Manutenção 

A norma adotada ou o autor seguido influenciam a forma como são classificados ou distribuídos 

e divididos os diferentes tipos de manutenção. A classificação apresentada pode ser vista como a 

junção de conteúdos de diversas fontes (Figura 3) [4] [14] [16]. 

 A Manutenção pode, numa primeira fase, ser classificada com planeada ou não planeada. A 

manutenção planeada pode entender-se como todas as ações executadas antes da ocorrência de 

falhas, enquanto que manutenção não planeada diz respeito às ações executadas após a deteção das 

falhas.  

A manutenção planeada reparte-se por manutenção preventiva e manutenção de melhoria. A 

manutenção preventiva “é a manutenção efetuada a intervalos de tempo pré-determinados, ou de 

acordo com critérios prescritos, com a finalidade de reduzir a probabilidade de avaria ou de degradação 

do funcionamento de um bem”. Este tipo de manutenção, que se foca na prevenção de falhas 

consegue-se através da aplicação da manutenção condicionada, da manutenção sistemática e da 

manutenção detetiva: 

x A manutenção condicionada é a “manutenção preventiva baseada na vigilância do 

funcionamento do bem e/ou dos parâmetros significativos desse funcionamento, integrando as 

ações daí decorrentes”. [14] “Desencadeiam-se no fim da vida útil dos componentes, momento 

em que é possível prever, observando as tendências dos parâmetros que refletem a sua 

degradação através de controlo de condição” [4]. 

x A manutenção sistemática é a “manutenção preventiva efetuada a intervalos de tempo 

preestabelecidos ou segundo um número definido de unidades de utilização, mas sem controlo 

prévio do estado do bem”. [14]. “Desenrolam-se periodicamente com base no conhecimento 

da lei de degradação aplicável a cada caso e do risco aceite de falha” [4]. 

Figura 3 -  Tipos de manutenção. 
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x A manutenção detetiva é a manutenção que “procura detetar falhas ocultas, isto é, 

componentes que já se encontram falhados, mas que não proporcionam sinais exteriores 

denunciadores de tal condição. As falhas ocultas só se revelam em resultado de testes de 

funcionamento no local ou em laboratório, depois dos componentes desmontados” [4]. 

A manutenção de melhoria define-se pela concretização de ações que envolvem o “estudo, 

projeto e realização de alterações nos equipamentos tendo como objetivo reduzir ou eliminar operações 

de manutenção” [16]. 

A manutenção não planeada, também ela considerada de manutenção corretiva é a 

“manutenção efetuada depois da deteção de uma avaria e destinada a repor um bem num estado em 

que pode realizar uma função requerida” [16]. 

Numa empresa, o processo de manutenção envolve, normalmente, a execução da totalidade 

dos diversos tipos de manutenção, coexistindo e complementando-se estes, entre si.  

2.3. Gestão da Manutenção 

Uma área da manutenção que ajude a empresa a atingir os seus objetivos estratégicos envolve 

necessariamente uma gestão eficiente, que imponha objetivos mensuráveis e consistentes com a 

política de manutenção em vigor [19]. Neste sentido, o objetivo da Gestão da Manutenção passa por 

atingir uma proporção ideal entre os vários tipos de manutenção, tendo em conta as características dos 

equipamentos a manter e os custos que daí advêm e, portanto, atingir o “compromisso entre a 

disponibilidade, qualidade e segurança dos equipamentos a um custo mínimo” [20].  

A Norma Portuguesa NP EN 13306 [14], define Gestão de Manutenção como “todas as 

atividades de gestão que determinam os objetivos, a estratégia e as responsabilidades respeitantes à 

manutenção e que os implementam por diversos meios tais como planeado, o controlo e supervisão da 

manutenção e a melhoria de métodos na organização, incluindo aspetos económicos”. O gestor da 

manutenção desempenha assim uma função de elevado grau de importância numa empresa, cabendo-

lhe a gestão de todos os assuntos relacionados com a manutenção, desde meios humanos, aos meios 

materiais, passando pelas ferramentas de registo, como pedidos e ordens de trabalho, o planeamento 

e organização dos trabalhos, relatórios de falha, indicadores de desempenho, entre outros. 

 Uma boa gestão de manutenção implica conseguir convencer o nível superior de gestão da 

empresa de que os investimentos na área da manutenção são investimentos que compensam. Implica 

também conseguir minimizar custos operacionais e prevenir falhas de modo a assegurar níveis de 

disponibilidade e produção dos equipamentos com custos aceitáveis. A integração de ferramentas 

informáticas tornou o processo de gestão facilitado, permitindo recolher, armazenar, organizar e 

trabalhar uma grande quantidade de informação relativa a intervenções de manutenção que será parte 

integrante de históricos de operação. É através destes históricos, de equipamentos e intervenções que 

será possível avaliar o desempenho das ações de manutenção e desenvolver novas soluções [21].   
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Segundo a Norma Portuguesa NP EN ISO 14001 [22], um sistema de gestão é definido como 

“um conjunto de elementos inter-relacionados, utilizados para estabelecer uma política e objetivos para 

atingir esses objetivos” e “inclui a estrutura organizacional, as atividades de planeamento, as 

responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos”.  

O sistema de gestão de manutenção tem, desta forma, como objetivo implementar práticas de 

manutenção, dispondo de recursos técnicos que permitam atingir eficazmente os objetivos e, para além 

disso, gerar informação útil, a fim de permitir medir parâmetros e avaliar desempenhos e o cumprimento 

de metas da manutenção [23]. 

2.3.1. Introdução de Melhorias na Manutenção 

Só faz sentido a introdução de indicadores num processo de manutenção que esteja 

efetivamente organizado e que liberte informação minimamente fiável. Dessa forma, a primeira etapa 

passa essencialmente pela organização da manutenção, através do registo de equipamentos, da 

criação de planos de manutenção, de ferramentas de reporte de trabalho e de reporte de custos e 

tempos (figura 4) [16] [24]. 

A segunda etapa passará por implementar um primeiro conjunto de indicadores, sobre os quais 

se irão ancorar os projetos de melhoria baseados nesses indicadores [16] [24]. 

Só depois de cumpridas estas duas etapas será possível implementar indicadores que avaliem 

e meçam efetivamente, o desempenho da manutenção numa organização [16] [24]. 

2.3.2. Indicadores de Desempenho de Manutenção 

O processo de avaliação do desempenho e do cumprimento de metas impostas na 

manutenção, envolve necessariamente o desenvolvimento de novas soluções para corrigir problemas 

encontrados. Desta forma, a imposição de uma atitude de gestão que envolva uma análise crítica 

sistemática do que se faz e com que resultados se faz, tanto possível quantificados de forma analítica, 

na identificação, conceção e implementação de novas soluções exige a existência de indicadores de 

Figura 4 - Etapas para implementação de melhorias no processo de 
manutenção. Adaptado de [16]. 
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desempenho que permitam, “quantificar o que se faz, estabelecer os objetivos do que se pretende 

fazer” e ainda “quantificar o que se conseguiu de facto fazer” [16]. 

O desempenho da manutenção é o resultado da utilização eficiente dos recursos para manter 

a condição de um bem, de forma a cumprir a função requerida. Desta forma, a manutenção é um 

processo complexo de atividades, cujo desempenho pode ser avaliado por indicadores apropriados que 

medem os resultados atuais e esperados desta área [25]. 

A razão mais importante para a medição do desempenho da manutenção é medir o valor criado 

pelo processo de manutenção, na medida em que é necessário perceber se a contribuição dada pela 

manutenção é ou não a esperada e se cumpre com os objetivos traçados. A segunda razão mais 

importante centra-se na justificação do investimento da organização na área da manutenção, ou seja, 

se o investimento realizado na área da manutenção está a produzir mais valias para a organização. 

Consequentemente a necessidade de alocar mais recursos à área da manutenção deve também ser 

alvo de escrutínio, razão pela qual é necessário medir o desempenho da manutenção [18] [26]. 

Para avaliar o desempenho da manutenção existem uma quantidade considerável de 

indicadores pré-estabelecidos e abordados na literatura. Em manutenção, não existe uma quantidade 

certa de indicadores para medir ou suportar as decisões da gestão, pelo que, em qualquer organização 

os indicadores podem ser adaptados ou mesmo criados especificamente.  

Na figura 5, são apresentados os elementos-chave e processos que conduzem a função 

manutenção para a entrega de resultados exigidos pelos objetivos da produção da organização. 

Segundo Muchiri et al. (2011), com base no quadro apresentado, deve existir um alinhamento dos 

objetivos da função manutenção com a produção e os objetivos corporativos, na medida em que são 

Figura 5 - Quadro para avaliação do desempenho da função manutenção. Adaptado de [27]. 
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direcionados os esforços da manutenção para as restantes áreas da empresa alcançarem a eficiência 

necessária e exigida [27]. 

Os indicadores normalmente utilizados na área da manutenção, têm como principal objetivo 

medir o impacto que o processo de manutenção proporciona, a nível económico, técnico e 

organizacional. 

Será apresentado de seguida, um resumo dos indicadores de desempenho mais utilizados na 

área da manutenção. Este resumo contém breves descrições e equações dos indicadores expostos 

[16] [18] [25]:  

x Mean Time Between Failures (MTBF): é o tempo médio decorrido entre falhas, 

excluindo o MTTR; é calculado em horas e quanto maior o seu valor, melhor é.  

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠                                    (1) 

x Mean Time To Repair (MTTR): é o tempo médio de reparação de avarias e é calculado 

em horas. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠                                   (2) 

x Mean Waiting Time (MWT): é o tempo médio de espera desde que o equipamento está 

imobilizado por avaria, até que seja iniciada a intervenção. Cabral 2006 refere que este 

indicador pode ser influenciado por má sincronização entre a produção e a 

manutenção, falta de recursos, entre outros. 

𝑀𝑊𝑇 =  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠                                       (3) 

x Mean Down Time (MDT): é o tempo médio de imobilização de um equipamento 

𝑀𝐷𝑇 = 𝑀𝑇𝑇𝑅 + 𝑀𝑊𝑇                                             (4) 

x Overall Equipment Efficienty (OEE): destina-se a medir o desempenho do 

departamento de manutenção, de qualidade e de operação. 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ×  𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ×  𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜                    (5) 

x Disponibilidade (D): indica a percentagem de tempo em que o equipamento está 

disponível para laborar 

𝐷 =  𝑀𝑇𝐵𝐹
𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅+𝑀𝑊𝑇 × 100 (%)                               (6) 

x Qualidade (Q): indica a percentagem de produtos sem defeitos 

𝑄 =  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 × 100 (%)                   (7) 
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x Desempenho/Performance (P): indica o desempenho da produção, tendo em conta o 

que foi produzido e o que seria esperado produzir.  

𝑃 =  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 × 100 (%)        (8)     

x O impacto que a manutenção tem nos custos é medido através do quociente entre “o 

custo total da manutenção” e o “custo total de produção” permitindo perceber qual a 

importância desta área no processo da organização. 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 =  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 × 100 (%)            (9) 

x Custo da Manutenção por hora 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜/ℎ𝑜𝑟𝑎 =  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜              (10) 

x Custo de manutenção preventiva/corretiva: permite perceber quais os gastos em 

termos de tipo de manutenção realizada 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎 =  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 × 100 (%)       (11) 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 =  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 × 100 (%)         (12) 

x Parcela de manutenção preventiva realizada: permite perceber qual a tendência do 

processo de manutenção e se está ou não a cumprir planos de manutenção preventiva 

𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑡.  𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎 =  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝐻𝑜𝑚𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 × 100 (%)      (13) 

x Parcela de manutenção corretiva: permite perceber qual a tendência do processo de 

manutenção em termos de tipo de intervenção 

𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑡.  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 =  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝐻𝑜𝑚𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 × 100 (%)      (14) 

2.3.3. Indústria 4.0 na Manutenção 

O amplo desenvolvimento da tecnologia da informação em todas atividades do mundo tem 

vindo a alterar o paradigma até então implementado na indústria. Em 2011, na Alemanha, surgiu o 

conceito “Indústria 4.0” no âmbito de um projeto de alta tecnologia, que assenta na transformação digital 

da indústria. Apelidado de Quarta Revolução Industrial, este desenvolvimento, impulsionado pela 

informatização e digitalização da economia e da sociedade, assenta em “sistemas ciber-físicos”, 

Internet das Coisas e dos Serviços e sistemas inteligentes e interligados que permitem que pessoas, 

máquinas, equipamentos, sistemas logísticos e produtos comuniquem e cooperem diretamente uns 

com os outros. 
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O desenvolvimento conseguido, assenta na sobreposição de vários desenvolvimentos 

tecnológicos conseguidos nos últimos anos. Este desenvolvimento é suportado por nove eixos que 

possibilitam que sensores, máquinas, ferramentas de trabalho, e tecnologias de informação sejam 

conectados ao longo de toda a cadeia de produção: Big data and analytics, Robótica, Simulação, 

Sistemas de integração horizontal e vertical, Internet das coisas, ciber-segurança, Cloud computing, 

processos aditivos e realidade aumentada [28]: 

x Big Data and Analytics – Define-se como uma gestão de dados extensa e complexa, 

onde a abordagem na recolha, análise e armazenamento da informação é inovadora, 

produzindo ganhos na otimização e qualidade dos produtos e melhor aproveitamento 

dos recursos; 

x Robótica – Os fabricantes usam já há muito tempo robôs para realizar tarefas mais 

complexas. Com esta evolução, eles irão operar autonomamente, interagindo uns com 

os outros; 

x Simulação – As simulações 3D são intensivamente utilizadas para o estudo de 

produtos, materiais e processos de produção. Essas mesmas simulações irão 

estender-se a toda a cadeia, simulando com base em dados reais máquinas, produtos 

e até humanos. Isto irá permitir testar e otimizar as configurações das máquinas para 

a realização do produto que se segue, na linha, antes de este ser efetivamente 

produzido; 

x Sistemas de integração horizontal e vertical – Os sistemas de tecnologia de informação 

não estão completamente interligados. Empresas, fornecedores e clientes raramente 

estão intimamente ligados tal como os próprios departamentos dentro de uma empresa 

como engenharia, produção e serviço. Com a Indústria 4.0 as empresas, 

departamentos, funções e capacidades tornar-se-ão mais coesas com a evolução das 

redes de informação; 

x Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) – Atualmente, apenas alguns sensores e 

máquinas de um fabricante estão em rede e utilizam computação incorporada. Estes 

estão tipicamente organizados em pirâmide de automação vertical na qual sensores e 

dispositivos de campo com inteligência limitada e controladores de automação 

alimentam um sistema de controlo do processo de produção mais abrangente. Com a 

Internet das Coisas, mais dispositivos terão instrumentos de monitorização 

incorporados que serão conectados entre eles, permitindo que comuniquem e 

interajam entre eles; 

x Ciber-Segurança – A maioria das empresas ainda opera com sistemas operativos que 

não estão ligados entre si. Com o aumento da comunicação e conectividade entre 

sistemas que virá com a Indústria 4.0 irá surgir a necessidade de proteger sistemas 

industriais e linhas de produção de ameaças de segurança informática; 

x Cloud computing – O aumento da partilha de informação em rede relacionada com o 

desenvolvimento de produtos irá exigir a implementação de sistemas de nuvem. Desta 
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forma, as comunicações serão realizadas em frações de segundo aumentando a 

eficiência e rapidez da transmissão de informação; 

x Processos aditivos – A adoção de processos de produção aditiva como impressão 3D 

que têm como principal objetivo, atualmente, produzir protótipos e componentes 

individuais irá tornar-se mais ampla, na medida em que estes métodos serão 

amplamente utilizados para produzir pequenos lotes de produtos personalizados com 

design complexo e leve. 

x Realidade aumentada – A implementação deste conceito permitirá a transmissão de 

informação e recolha de informação em tempo real, proporcionando meios para a que 

a tomada de decisão de trabalhadores seja mais rápida, eficaz e acertada com base 

na informação real.  

O desenvolvimento atingido irá ter consequências na área da manutenção na medida em que 

esta é, como descrito acima, considerada uma das áreas mais importantes das empresas nos dias que 

correm. 

A tecnologia da Internet das Coisas irá desempenhar uma tarefa fulcral entre a transposição da 

filosofia da Indústria 4.0 para a área da manutenção de uma organização, devido ao facto de se basear 

na sensorização de ativos físicos de forma a que estes produzam informações associadas ao seu 

funcionamento.  

Desta forma, a implementação de sensores nos ativos físicos e a análise e armazenamento da 

informação relativa ao funcionamento do equipamento permite a transição de uma manutenção 

maioritariamente corretiva para uma manutenção preventiva e por último preditiva, já que são utilizadas 

as informações recolhidas para estudar comportamentos dos equipamentos.  

O processo de reporte de avarias tornar-se-á rápido e eficaz, na medida em que um relatório 

produzido pelos sistemas que recebem as informações dos equipamentos, fornecerão a informação 

exata e necessária ao técnico ou operador correto para resolver o problema do equipamento em 

questão. Para além disso, a deteção de falhas antes mesmo que estas aconteçam (manutenção 

preditiva) será uma situação real, já que com os dados que os equipamentos fornecerão irá ser possível 

observar tendências comportamentais e fatores que influenciem a quebra de rendimento desses 

mesmos equipamentos.  

Assim, a manutenção da era Indústria 4.0 permite interligar as áreas da manutenção com as 

da produção/operação, conseguindo oferecer soluções a nível de eficiência mais vantajosas que os 

procedimentos atuais.  
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3. Contextualização Grupo Águas de Portugal – Setor da 
Água 

No presente capítulo é realizada uma breve contextualização do setor da água em Portugal, a 

apresentação do Grupo Águas de Portugal e uma abordagem sobre os processos e classificações 

implementados na área de manutenção das empresas do Grupo. 

3.1. Enquadramento no setor das águas em Portugal 

Muitas vezes vista como um bem comum, a Água é umas das substâncias mais importantes 

do Planeta Terra (estima-se que, cerca de 75% da sua massa seja constituída por água). A sua 

importância advém de ser um recurso vital para a sobrevivência dos seres vivos da Terra, atuando 

como elo de ligação entre todos os ecossistemas terrestres. Com mais de 60% do corpo constituído 

por água, o Homem, precisa de Água para sobreviver e para viver, quer para beber, quer para a 

realização de diversas tarefas diárias [29]. 

Por essa razão, em 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o acesso à água 

potável e ao saneamento “um direito humano essencial ao pleno gozo da vida e de todos os outros 

direitos humanos” reforçando, assim, a importância que este setor tem para a vida humana [30].  

Já em 2015, uma nova resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu o 

saneamento básico como um direito humano separado do direito à água potável, levando a que todos 

devam ter acesso adequado e seguro à água potável e ao saneamento. Encontram-se, assim, as duas 

áreas em que se pode separar o ciclo urbano da água: o Abastecimento e o Saneamento. O primeiro 

consiste, na generalidade, na recolha, tratamento e distribuição de água proveniente de fontes naturais; 

o segundo inclui a recolha, tratamento e descarga das águas residuais, ou seja, a água já utilizada nas 

atividades do ser humano. Todos estes processos carecem de uma série de fases de tratamento, uma 

vez que é fulcral que a água não apresente qualquer perigo quer para os seres terrestres, quer para o 

meio ambiente [30].  

Tanto os serviços de abastecimento de água para consumo humano como de saneamento de 

águas residuais urbanas são classificados segundo as designações alta e baixa, que correspondem, 

respetivamente, às atividades grossista e retalhista dos setores de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais [30].  

O serviço de abastecimento público de água compreende as fases necessárias para que a 

água chegue, dos meios hídricos à torneira de nossas casas. Engloba, tal como apresentado na figura 

6, a captação, o tratamento, a elevação, o transporte, o armazenamento, a distribuição e a utilização 

da água. Nesta fase do ciclo urbano da água, são designados sistemas em alta, os que são constituídos 

por um conjunto de componentes a montante da rede de distribuição urbana, fazendo a ligação do meio 

hídrico ao sistema em baixa. Os sistemas em baixa são constituídos por um conjunto de componentes 

que permitem prestar aos consumidores o serviço de abastecimento de água. [31] 
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A primeira etapa consiste na captação da água proveniente do meio hídrico. A água pode ser 

captada à superfície, em rios ou albufeiras, ou no subsolo, em lençóis de água, através de furos ou 

poços. Pode, por ventura, incluir a atividade de elevação, que consiste em levar, através de processos 

de bombagem, a água de pontos baixos para pontos altos [32].  

Depois de cumprida a etapa de captação, a água segue através de condutas para as 

chamadas, Estações de Tratamento de Água (normalmente denominadas de ETA). Nesta etapa, são 

feitas correções de características físicas, químicas e bacteriológicas tornando a água adequada para 

consumo [32]. 

Depois de tratada, a água sai da Estação de Tratamento e entra na rede de distribuição onde 

chegará às casas dos consumidores. Nas zonas de consumo é feita a distribuição até às torneiras dos 

consumidores através de uma rede de tubagens e válvulas [32]. 

O saneamento de águas residuais urbanas inclui as fases de descarga, drenagem, elevação, 

transporte das águas residuais, tratamento e ainda a rejeição no meio hídrico, processo evidenciado 

na figura 7. Esta atividade é fulcral para garantir a manutenção das condições ambientais dos meios 

hídricos que irão ser utilizados para outras atividades do dia-a-dia do ser humano. O sistema de 

saneamento de águas residuais urbanas em baixa assegura a drenagem de águas residuais urbanas 

junto ao produtor, rejeitando-as, posteriormente, num sistema em alta que é constituído por 

componentes que permitem a ligação do sistema em baixa ao ponto de rejeição [31].  

Após serem utilizadas pelas populações e atividades produtivas, as águas residuais não podem 

ser libertadas imediatamente no meio ambiente, uma vez que podem trazer, naquele estado, graves 

problemas de saúde à população em geral e ao próprio meio ambiente, sendo, portanto, direcionadas 

para as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Desta forma, é garantida a qualidade da 

água para que possa ser, novamente descarregada em rios e albufeiras em condições ambientalmente 

seguras sem comprometer a saúde pública. A água é por fim rejeitada para o meio hídrico [32].  

Devido à importância que têm para a população, todos estes processos devem ser controlados 

por princípios, onde são impostas as condições de utilização, a preços acessíveis e tendo sempre em 

conta a realidade económica nacional. São, portanto, normalmente classificados como serviços de 

interesse económico geral e reconhecidos, como serviços públicos essenciais pela Legislação Nacional 

[30] [33].  
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Todo o desenvolvimento atingido no setor da Água deve-se à definição de políticas públicas. 

Neste sentido, como forma de materializar os objetivos do setor das Águas em Portugal e as estratégias 

para o seu cumprimento, foi aprovado o PENSAAR 2020 – Nova Estratégia para o Setor de 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais para Portugal Continental, para o período 

de 2014 a 2020, tendo este, sucedido ao Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais 2013-2017 (PEAASAR II) e antes ao PEAASAR I (2009-2013) [30].  

Os investimentos realizados nas últimas décadas e consequente infraestruturação do setor, 

permitiram uma evolução significativa nos serviços públicos de abastecimento de água e saneamento 

de águas residuais (PEAASAR II), pelo que, com a estagnação desses investimentos, o setor encontra 

Figura 6 - Etapas de saneamento de águas residuais. Retirado de [30]. 

Figura 7 - Etapas de abastecimento de água. Retirado de [30]. 
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agora novos desafios que requerem uma estratégia voltada para a gestão inteligente dos recursos 

implementados até então (PENSAAR 2020) [1].  

O PENSAAR 2020 surge como um programa que tem como principal prioridade a eficiência e 

rentabilização dos sistemas e recursos já existentes, defendendo que a estratégia deve estar menos 

centrada na realização de infraestruturas para aumento da cobertura e focalizar-se mais na gestão dos 

ativos, no seu funcionamento e na qualidade dos serviços prestados com uma sustentabilidade 

abrangente [1]. 

Através do balanço ao PEAASAR II e do diagnóstico à situação atual, foram definidos 5 

objetivos estratégicos, também designados por eixos, que suportam as metas para o setor [1]:  

x Eixo 1 – Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água; 

x Eixo 2 – Melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

x Eixo 3 – Otimização e gestão eficiente dos recursos; 

x Eixo 4 – Sustentabilidade económico-financeira e social; 

x Eixo 5 – Condições básicas e transversais. 

Para cada um dos 5 eixos foram definidos 19 objetivos operacionais, representados na figura 

8, de entre os quais se destacam no enquadramento desta tese: 

x OP3.4 – Gestão eficiente de ativos e aumento da sua reabilitação;  

x OP4.2 – Otimização e/ou redução dos gastos operacionais. 

Figura 8 - Eixos do PENSAAR 2020. Objetivos estratégicos e operacionais. Retirado de [1]. 
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3.2. Apresentação Grupo Águas de Portugal 

O Grupo Águas de Portugal, fundado em 1993, é o maior grupo de negócios a atuar em Portugal 

na área do ambiente. Detido maioritariamente pelo Estado Português, tem como principal atividade a 

gestão integrada do ciclo urbano da água contemplando todas as suas fases [34]. 

Através das suas empresas constituintes, o Grupo AdP, está presente em território nacional, 

prestando serviços ao nível do abastecimento de água e saneamento de águas residuais, a cerca de 

80% da população portuguesa (figura 10). Estas empresas são o resultado de parcerias estabelecidas 

entre o Estado e os Municípios, algumas delas com o Grupo AdP a representar o Estado como principal 

acionista, outras sob regime de parceria pública com o respetivo capital partilhado e igualmente detido 

[34].  

Desde a sua criação, o Grupo AdP tem sofrido algumas reestruturações levando a que o 

número de empresas varie. Durante o ano de 2013, era constituído na parte operacional por cerca de 

20 entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água e tratamento de águas residuais. Em 

2015, sofre uma reestruturação passando a ser constituído por apenas 8 entidades. Em 2017, uma 

nova reestruturação levou a que as 8 empresas passassem a 12, permanecendo assim até à data. 

Podemos, portanto, depreender que se trata de um grupo de empresas que está em constante 

mudança onde são agregadas e desagregadas empresas em curtos espaços de tempo fruto de 

diferentes visões políticas (figura 9) [35] [36] [37].  

Para fornecer água a cerca de 80% da população portuguesa, o Grupo AdP, está presente em 

cerca de 234 municípios com um grande conjunto de infraestruturas especializadas no abastecimento 

de água e saneamento de águas residuais. As principais infraestruturas são contabilizadas na tabela 

1. [37] 

2013 

Figura 9 - Evolução do Organograma empresarial do Grupo Águas de 
Portugal. Adaptado de [35] [36] [37]. 

Figura 10 - Presença do Grupo Águas de 
Portugal em Portugal continental. Retirado 
de [38]. 
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Tabela 1 - Infraestruturas existentes no Grupo AdP [37]. 

Infraestrutura 
Área de Negócio 

Total 
Abastecimento Saneamento 

Unidades de Captação 1155 - 1155 

Estações de Tratamento 157 992 1149 

Estações elevatórias 686 2033 2719 

Reservatórios 1734 - 1734 

Rede de Distribuição [km] 17026 9613 26639 

Desta forma, será feita uma caracterização das infraestruturas mais complexas utilizadas no 

tratamento e distribuição de água potável e águas residuais urbanas que é o caso das ETA e ETAR. 

 

3.2.1. Estação de Tratamento de Água 

A infraestrutura responsável pelo tratamento da água proveniente da captação, normalmente 

denominada por ETA, assenta num processo que pode ser dividido em duas fases, a linha sólida e a 

linha líquida. Juntas, estas fases, garantem a qualidade da água eliminando agentes patogénicos 

causadores de doenças e/ou infeções tornando a água própria para consumo [32]. 

A linha sólida é responsável pela desidratação de lamas e águas provenientes da lavagem de 

filtros. Depois de adquirir a consistência de pasta, o fluido é compactado e transportado para destino 

final de aterro [32]. 

A linha líquida é responsável pelo tratamento da água e divide-se em 4 fases principais: 

gradagem, decantação, filtração e desinfeção (figura 11) [32]. 

x Gradagem – Após a chegada das águas à ETA provenientes da captação são removidas as 

impurezas existentes na água, tais como, folhas de árvore, ramos e matérias em suspensão, 

prevenindo desta forma anomalias nos equipamentos existentes a jusante. 

x Coagulação e Floculação – É adicionado um reagente à água (nitrato de alumínio) através 

de um processo de mistura promovendo a formação de flocos, através da agregação dos 

resíduos ainda presentes na água. Com recurso a um agitador estes flóculos aglomeram-se 

ocorrendo o processo de floculação. 

x Decantação - Os flocos devido às suas características físicas (peso, volume e consistência), 

depositam-se no fundo dos tanques por ação da força gravítica, formando uma lama e deixando 

uma camada superficial de água mais limpa. Estas lamas são recolhidas do fundo do 

decantador (poço onde este processo ocorre) através de uma pá rotativa que as encaminha 

para o centro onde serão transferidas para a linha de tratamento de lamas (linha sólida). 

Alternativamente a este processo poderá acontecer o processo de flotação que consiste na 

remoção de partículas suspensas na água. Através de uma ponte raspadora irá ser eliminada 

a camada de resíduos e consequentemente a obtenção de uma água mais limpa. 
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x Filtração – Depois de clarificada a água passa por um filtro (de areias ou outros materiais), no 

qual ficam retidas as partículas sólidas de menores dimensões. 

x Desinfeção – Com o intuito de eliminar os microrganismos (bactérias), ainda existentes na 

água que podem ser prejudiciais à saúde humana procede-se à desinfeção, recorrendo a cloro, 

ozono ou radiação ultravioleta. 

x Tratamento de Lamas – Na etapa de decantação, são removidos sólidos. Estes sólidos são 

sujeitos a etapas de espessamento e desidratação antes da sua deposição em destino final – 

aterro. 

Durante todo o processo de tratamento são realizadas análises químicas que garantem o 

cumprimento dos padrões de qualidade e segurança impostos pela entidade reguladora ERSAR para 

a água potável.  

3.2.2. Estação de Tratamento de Águas Residuais 

A infraestrutura de tratamento de águas residuais urbanas, denominada ETAR, tem como 

principal objetivo tratar as águas residuais de forma a permitir a sua descarga no meio hídrico sem 

implicações para o meio ambiente. Nesta fase, as águas são sujeitas a 4 fases de tratamento (figura 

12) [32]: 

x Tratamento preliminar – Composto por uma primeira gradagem e posterior desarenamento 

e desengorduramento, tem como função, numa primeira fase, a remoção dos sólidos de 

maiores dimensões existentes nas águas provenientes da rede, nomeadamente, papel 

higiénico, cotonetes, algodão, restos de comida, entre outros, seguindo-se a remoção de areias 

através de um processo de sedimentação, semelhante à decantação apresentado acima. As 

gorduras serão removidas através de uma ponte raspadora à semelhança do que pode também 

acontecer no processo de decantação em ETA. 

x Tratamento primário – Composto por uma decantação. Na decantação é realizada a 

separação sólido-líquida que permite a remoção dos sólidos suspensos. Os sólidos que 

sedimentam no interior do decantador primário, designados por lamas primárias passam 

diretamente para a linha de tratamento de lamas.  

Figura 11 - Esquema de funcionamento de uma Estação de Tratamento de Água. Retirado de [32]. 
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x Tratamento secundário – Composto pelo tratamento biológico e uma decantação 
secundária. Nesta fase de tratamento, é promovido um tratamento biológico com 

microrganismos que digerem a matéria orgânica existente na água, purificando-a. Com o 

crescimento desses microrganismos vão sendo formados flocos que se irão depositar, dando 

origem a uma nova decantação. A matéria depositada é, tal como as anteriores, encaminhada 

para a linha de tratamento de lamas.  

x Tratamento terciário – Ocorre em zonas sensíveis como zonas de descarga balnear e tem 

como principal função a remoção de bactérias, através de um processo de desinfeção por 

ultravioleta. Após este tratamento, as águas podem ser utilizadas na agricultura, na rega de 

espaços verdes, na lavagem de pavimentos e veículos, entre outras. 

x Tratamento de lamas – As lamas após o tratamento adequado são encaminhadas para o 

destino final – aterro, ou para valorização energética (como combustível) e agrícola (como 

fertilizante).  

Todas estas infraestruturas, mencionadas anteriormente, possuem um elevado nível de 

engenharia envolvendo a operação de centenas de equipamentos que cumprem funções específicas e 

que interagem entre si, o que leva a perceber a complexidade da infraestrutura e a quantidade de ativos 

que o grupo detém e tem de operar e manter para que estes não se degradem, mantenham a sua 

disponibilidade e a qualidade dos serviços.  

3.2.3. Infraestruturas e Equipamentos – Processos de Inventariação 

Para que seja possível gerir e manter todos os equipamentos instalados, o Grupo AdP definiu 

um conjunto de regras relativas aos vários processos operacionais e de gestão que no seu conjunto, 

constituíram a chamada política de Gestão de Ativos do Grupo Águas de Portugal. 

Entre essas regras encontram-se diretrizes relativas ao registo dos ativos no software de 

gestão financeira e nos softwares de operação e manutenção. Desta forma, é possibilitada a existência 

de uma base de dados transversal ao Grupo AdP. São definidas para cada ativo as características 

necessárias para uma correta gestão contabilística e operacional, facilitando desta forma esta 

interação. Esta comunicação é essencial uma vez que é necessário atribuir custos aos processos de 

Figura 12 - Esquema de funcionamento de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais. Retirado de [32]. 
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manutenção pelo que, é importante perceber a que infraestruturas e a que ativos estão associados os 

custos registados durante a operação. 

 A Gestão dos Ativos é realizada através do uso de diferentes plataformas informáticas que 

possuem diferentes funcionalidades no âmbito empresarial: manutenção, financeira e operação. No 

Grupo AdP, temos por um lado o software SAP – AA (Services Appliances and Products – Asset 

Acounting) que é utilizado para a gestão contabilística dos ativos, detendo um repositório de dados 

financeiros sobre os ativos em questão. Por outro, existem o Software de Monitorização (SCADA – 

Supervisory Control and Data Aquisition) e o Software de Manutenção (Aquaman) e SAP – PM 

(Services Appliances and Products – Preventive Maintenance) (figura 13). O primeiro é utilizado para o 

controlo e monitorização operacional dos equipamentos instalados. Os segundos são utilizado para a 

gestão das intervenções de manutenção [39].  

Para que a ligação entre sistemas seja feita de forma natural e correta foram criadas as 

chamadas Localizações Operacionais que correspondem à descrição do local onde fisicamente se 

encontram os diferentes ativos (figura 14). Cada código de localização é composto por 9 níveis de 

Figura 13 - Sistemas de Gestão de Ativos existentes no Grupo AdP. Adaptado de [39]. 

Figura 14 - Localizações Operacionais nos softwares SAP - AA e Aquaman. Retirado de [39]. 
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localizações operacionais, tal como evidenciado na figura 15, conectados por hífens, sendo utilizados 

nos Pedidos e Ordens de Trabalho como se verá neste capítulo. Quando completo, o código de 

localização atinge os 36 caracteres [39]. 

No que às localizações operacionais diz respeito, destacam-se os seguintes níveis: 

x Nível 1 – Área de Negócio: corresponde ao tipo de negócio da infraestrutura em 

questão, ou seja, abastecimento ou saneamento em alta ou baixa. 

x Nível 2 – Sistema: este conceito é deixado ao critério de cada empresa, estando, 

geralmente, associado à área geográfica onde as infraestruturas estão inseridas. 

x Nível 3 – Sub-Sistema: da mesma forma que o nível anterior, está também associado 

à área geográfica onde estão inseridas as infraestruturas, podendo coincidir com uma 

freguesia do município (sistema). 

x Nível 4 – Família de Infraestruturas:  classificação por família do tipo de infraestrutura 

existente no grupo, para as diferentes áreas de negócio. Classificação definida nas 

figuras 16 e 17. 

x Nível 5 – Designação de Infraestrutura: código associado a local ou infraestrutura. 

Corresponde à caracterização técnica e operacional de um local ou infraestrutura. 

x Nível 6 – Atividades / Processo Empresarial: conceito associado à fase do processo 

de tratamento ou atividade onde os ativos se encontram instalados. As atividades estão 

também, tal como as famílias de infraestruturas normalizadas, apresentadas nas 

figuras 16 e 17. 

x Nível 7 – Unidade Funcional: corresponde a uma localização que é atribuída a um 

determinado ativo que opera dentro de uma infraestrutura e configura uma zona 

funcional onde os ativos se encontram instalados. 

x Nível 8 – Localização Equipamento: representa a localização física de um ativo numa 

dada infraestrutura, sendo estático e independente do ativo que se encontra instalado, 

não sendo transportado com o objeto caso este seja substituído por outro.  

x Nível 9 – Sub-Localização Componente: corresponde à localização de um 

componente de um ativo. Relaciona-se diretamente com a localização do equipamento 

(8º nível), já que corresponde a um componente pertencente a esse mesmo 

equipamento. 

Para além do código de localização, cada ativo é dotado de um código numérico, chamado de 

Código de Equipamento, que é principalmente utilizado para efeitos de inventário, mas que é fulcral 

para a atuação da manutenção, já que é com este código que se conseguem encontrar as informações 

mais relevantes no que ao ativo diz respeito. 

Figura 15 - Estrutura de Código de Localização até nível 9. 
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Quando é atribuído o “código de localização” é criada uma ficha de características técnicas que 

possui as informações relativas ao ativo em questão. Aí, são estabelecidas informações tais como, 

marca, modelo, número de série e ainda classe ou subclasse. As duas últimas dizem respeito a uma 

classificação interna existente no Grupo AdP para classes e subclasses de equipamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Manutenção no Grupo Águas de Portugal 

Numa altura em que o investimento e a criação de novas infraestruturas têm diminuído e com 

os novos desafios impostos ao setor, a eficiência e rentabilização dos recursos implementados, torna 

a manutenção uma das áreas fundamentais ao cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo regulador 

do setor. 

Com um elevado número de infraestruturas alocadas ao tratamento e distribuição de água 

potável e residual que servem a população, o Grupo AdP tem obrigatoriamente de garantir uma correta 

e eficaz manutenção dos seus ativos, de forma a assegurar o bom funcionamento dos serviços que 

presta. Com isto, a manutenção e a sua gestão tornam-se áreas de fulcral importância para todas as 

empresas do grupo.  

Figura 16 - Atividades por família de infraestruturas (Abastecimento). Retirado de [40]. 

Figura 17 - Atividades por família de infraestruturas (Saneamento). Retirado de [40]. 
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O processo que permite o correto funcionamento das infraestruturas e equipamentos das 

empresas do grupo, contempla duas áreas: a Operação e a Manutenção.  

A Operação é composta por equipas técnicas remotas que funcionam como uma primeira etapa 

de manutenção, já que muitas vezes, ao detetar um problema efetuam um diagnóstico preliminar e 

iniciam os procedimentos com vista a solucionar o problema, quer de forma remota, quer 

presencialmente quando perto o suficiente. Considerada os olhos da Manutenção no terreno, a 

Operação tem a importante tarefa de comunicar com a Manutenção de forma a mantê-la a par de todas 

as falhas que acontecem e necessitam de ser resolvidas. 

 Já a Manutenção tem como principal objetivo, assegurar a operacionalidade efetiva dos 

equipamentos instalados, permitindo que os serviços prestados pelas empresas do grupo sejam 

assegurados e mantenham a eficiência exigida. Responsável por resolver os problemas nos 

equipamentos (manutenção corretiva) e preveni-los (manutenção preventiva), a manutenção pode ser 

realizada recorrendo, tanto a equipas internas como a empresas externas prestadoras de serviços, 

sendo a escolha deixada a cargo de cada empresa. 

Quer a área da operação, quer a área da manutenção têm como suporte infraestruturas 

informáticas que utilizam softwares, de monitorização (SCADA) e de gestão da manutenção (Aquaman) 

respetivamente, como importantes ferramentas de apoio a todo o processo.  

Por um lado, existe o software de monitorização, SCADA (figura 18) que monitoriza as 

instalações de tratamento e distribuição e que fornece dados em tempo real, das condições de 

funcionamento e estado dos equipamentos nessas mesmas instalações. 

Figura 18 - Exemplo de layout de software de monitorização - SCADA.  
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Por outro, o software de gestão da manutenção Aquaman (figura 19), especificamente 

desenvolvido, tendo por base necessidades identificadas para o Grupo AdP, é atualmente o software 

utilizado pela manutenção para registar e controlar processos de manutenção. A operação comunica 

com a manutenção recorrendo a este software, onde os operadores preenchem os chamados pedidos 

de trabalho que poderão dar origem a ordens de trabalho, posteriormente realizadas pelas equipas de 

manutenção.  

3.3.1. Organização da Manutenção nas empresas do Grupo AdP 

Quando é necessária a realização de uma determinada ação por parte de uma equipa ou 

departamento de manutenção, é criada uma ordem de trabalho que funciona como suporte ao 

planeamento, controlo e registo das atividades desenvolvidas.  

As equipas do Grupo AdP possuem técnicos e operadores experientes no controlo e 

monitorização das infraestruturas e equipamentos existentes nas empresas do grupo, pelo que, em 

caso de falha ou avaria de um determinado equipamento ou sistema, são seguidos procedimentos com 

vista à resolução da falha. A deteção da falha pode ocorrer durante rotinas programadas às instalações 

ou recorrendo ao sistema de monitorização e aos indicadores fornecidos pelos equipamentos. Quando 

a deteção da falha acontece, é efetuado um diagnóstico primário pela operação e estes tentam 

solucionar o problema, com ações como rearme da bomba, abertura de válvulas, entre outras. Caso o 

problema se mantenha os operadores reportam à manutenção a falha ocorrida através da abertura de 

um “Pedido de Trabalho” (PT), utilizando para isso o software de manutenção. 

A criação de um “Pedido de Trabalho”, envolve obrigatoriamente uma pequena descrição do 

problema detetado, a indicação do código de localização do ativo em questão, a data em que a falha 

ocorreu ou foi detetada, o centro de custo prestador do serviço de manutenção e ainda a atribuição de 

uma prioridade que relata a urgência com que é necessária a resolução da falha. Para além disto 

Figura 19 - Exemplo de ambiente de software de manutenção - Aquaman. 
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existem ainda outros campos que não são de caracter obrigatório, entre eles a identificação do código 

do equipamento, a escolha do problema associado ao modo de falha e ainda a descrição longa. 

Depois de criado o “Pedido de Trabalho” este é analisado pelo Responsável de Manutenção 

que assumirá a função de validar ou cancelar a solicitação criada. Se optar pela validação, é criada 

uma “Ordem de Trabalho”, ficando o “Pedido de Trabalho” em espera até à resolução da falha. 

Depois de criada uma “Ordem de Trabalho” um Responsável de Trabalho assignado pelo 

Responsável de Manutenção verifica a existência de todos os materiais previstos para a resolução da 

falha, as condições logísticas e a disponibilidade da instalação. Caso não estejam à disposição os 

materiais necessários à resolução da falha, é efetuada uma requisição e a ordem de trabalho fica 

suspensa até que o técnico disponha de todos os materiais necessários. Da mesma forma, se não 

existir disponibilidade logística para a abertura da instalação, é feito um agendamento com o 

responsável da mesma, ficando novamente suspensa a “Ordem de Trabalho” até à data marcada. Logo 

que se confirmem todas as condições a “Ordem de Trabalho” é atribuída a um técnico, que se irá dirigir 

ao local da falha. 

Ao chegar ao local da falha, o técnico de manutenção confirma o diagnóstico do problema e 

efetua a reparação do sistema ou equipamento. Depois de testar o correto funcionamento do 

equipamento, o técnico preenche a ordem de trabalho que lhe fora fornecida e entrega-a a um 

administrativo para que seja digitalizada. 

A realização de uma “Ordem de Trabalho” envolve, para além da resolução da falha, o 

preenchimento em papel de uma breve descrição do trabalho realizado, as datas de execução do 

trabalho, inicial e final, o registo dos materiais utilizados e ainda a descrição do Problema, Causa e 

Solução para a intervenção realizada. 

A “Ordem de Trabalho” é dada como executada e o “Pedido de Trabalho”, até então em espera, 

é novamente aberto para que o seu requisitante avalie as condições da manutenção efetuada e dê por 

encerrado o “Pedido de Trabalho”. Ao confirmar-se o fecho do “Pedido de Trabalho”, a “Ordem de 

Trabalho” é também ela fechada. 

Na figura 20, pode identificar-se um diagrama para melhor interpretação deste processo que 

teve por base os processos do Grupo. 

Com o intuito de facilitar a gestão de ativos e, consequentemente, o controlo sobre a 

manutenção dos equipamentos é necessária a existência de regras que uniformizem e caracterizem os 

procedimentos e intervenções de manutenção. No capítulo seguinte, são apresentadas as 

classificações e escalas implementadas no grupo. 

 A versão em papel da ordem de trabalho entregue aos técnicos e operadores de manutenção 

é apresentada no anexo A.  
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Figura 20 - Diagrama de processo de manutenção. 
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3.3.2. Classificações e Escalas estabelecidas 

O código de localização implementado pela área financeira permite atribuir um local físico a um 

ativo dentro de uma instalação, o que permite localizar os equipamentos e as intervenções de 

manutenção realizadas e a realizar [16] [39].  

O código de equipamento, número concedido a um ativo, também pela área financeira, permite 

atribuir a um equipamento informações relativas às suas características técnicas e operacionais 

fornecidas pelos fabricantes. Este código é usualmente atribuído aquando da compra ou agregação de 

um ativo. 

Estas duas codificações não estão dependentes uma da outra, isto é, o código de localização 

codifica o espaço físico numa instalação independentemente do ativo instalado. Pelo que, por uma 

localização podem passar vários ativos com diferentes códigos de equipamento. 

Para além destas, existem no Grupo classificações que pretendem caracterizar e avaliar as 

ações de manutenção: (1) Criticidade de localização, (2) Prioridade de Trabalho, (3) Classificação de 

Tipo de Trabalho, (4) Classificação de Tipo de Intervenção e ainda (5) Classificação Problema, Causa, 

Solução. 

 A Criticidade de Localização, classificação composta por quatro níveis, tem como objetivo 

associar a uma localização uma importância no funcionamento da instalação da qual esta faz parte. 

Por intermédio da tabela 2, constata-se que existem na realidade 3 níveis que quantificam, 

verdadeiramente, a criticidade de uma localização, enquanto o nível 0 apenas indica que a localização 

em causa não foi estudada quanto à sua criticidade.  

Tabela 2 - Classificação de criticidade de localização. 

Valor Criticidade Descrição 

0 Não definido Não possui criticidade atribuída, estudo não foi realizado para esta localização 

1 Normal Localização com criticidade regular, não apresentando importância fulcral para o 
funcionamento da instalação onde está inserida 

3 Crítico Localização com criticidade acima do normal, apresenta criticidade acima do 
habitual. Pode comprometer o funcionamento da instalação quando associada à 
falha de outra localização crítica. 

5 Muito crítico Localização com criticidade extrema. Compromete o funcionamento da 
instalação, por si só, com a ocorrência de uma falha.  

 

Para além da classificação de criticidade de localização, existe também uma classificação de 

Prioridade de Trabalho (tabela 3) que indica a urgência com que é necessária a resolução da falha 

encontrada. Esta prioridade, atribuída pelo operador ou técnico de operação que preenche o pedido de 

trabalho, contempla 6 níveis. Tal como a anterior, o primeiro nível, nível 0, indica apenas a não definição 

de prioridade, indicando que não foi escolhida uma prioridade.  
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Tabela 3 - Classificação de prioridade. 

Valor Prioridade Descrição 

0 Não definido Pedido e ordem de trabalho sem prioridade definida 

1 Urgência 1 Pedido e ordem de trabalho com prioridade de urgência 1, ou seja, a falha tem de ser 
resolvida no período máximo de 30 dias 

2 Urgência 2 Pedido e ordem de trabalho com prioridade de urgência 2, ou seja, a falha tem de ser 
resolvida no período máximo de 15 dias 

3 Urgência 3 Pedido e ordem de trabalho com prioridade de urgência 3, ou seja, a falha tem de ser 
resolvida no período máximo de 7 dias 

4 Urgência 4 Pedido e ordem de trabalho com prioridade de urgência 4, ou seja, a falha tem de ser 
resolvida no período máximo de 2 dias 

5 Urgência 5 Pedido e ordem de trabalho com prioridade de urgência 5, ou seja, a falha tem de ser 
resolvida no imediato 

 

Da conjugação das classificações anteriores, prioridade atribuída e criticidade de localização 

atribuída à localização do ativo, surge a chamada prioridade calculada. Esta prioridade é calculada 

recorrendo a uma fórmula estabelecida pela equação 15. 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑂𝑇 (𝑃𝑟𝐶) = 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 (𝑃𝑟𝑃)+2∗𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 (𝐶𝑟𝐿)
3     (15) 

𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑃 = 0 =>  𝑃𝑟𝐶 = 𝐶𝑟𝐿 ,   𝑠𝑒 𝐶𝑟𝐿 = 0 => 𝑃𝑟𝐶 = 𝑃𝑟𝑃 

 A utilização da equação acontece para valores que não sejam 0, ou seja, o Grupo AdP decidiu 

que para situações em que os níveis “não definido” fossem escolhidos num dos campos, ou na 

criticidade de localização, ou na prioridade do pedido de trabalho, a prioridade calculada passaria 

automaticamente para o valor que não o 0. Por exemplo, caso for escolhida uma prioridade de nível 3 

e uma criticidade de localização de nível 0, a prioridade calculada passa a contemplar o valor 3 e não 

o valor 1 que deveria ser extraído da fórmula. 

A classificação “Tipo de Trabalho” (tabela 4) pretende caracterizar as ordens de trabalho 

realizadas relativamente ao tipo de manutenção efetuada na realização do trabalho. Nesta classificação 

estão presentes as diferentes classificações de manutenção existentes, tais como manutenção 

corretiva ou manutenção preventiva. É importante realçar os campos que não fornecem tipos de 

manutenção, mas que são utilizados pelas empresas do Grupo AdP, “Obra Nova” e “Trabalhos Extra 

Manutenção”. Estes dois tipos de classificação fornecem informações no sentido de conseguir imputar 

horas de trabalho e custos a trabalhos que não são de manutenção. Trabalhos extra manutenção são 

muitas vezes trabalhos administrativos, enquanto obra nova implica a realização de trabalhos em 

infraestruturas novas. 
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          Tabela 4 - Classificação tipo de trabalho. 

Tipo de trabalho 

Trabalhos extra manutenção 

Manutenção corretiva/curativa 

Manutenção de melhoria 

Manutenção preventiva condicionada 

Manutenção preventiva sistemática 

Obra nova 

 

A classificação chamada, pelo Grupo AdP, de “Tipo de Intervenção” (tabela 5) pretende 

resumir as atividades de manutenção realizadas nas ordens de trabalho. Nesta classificação estão 

presentes as diferentes atividades que uma ordem de trabalho pode exigir, entre tarefas de 

acompanhamento, calibração de equipamentos, lubrificações, entre outras. Ao analisar a classificação 

é possível constatar a existência de um campo genérico, o que deverá suscitar dúvidas ao analisar os 

tipos de atividade realizadas. Para além disso existem também classificações similares às existentes 

na classificação anterior, ou seja, existe uma mistura entre tipos de manutenção e atividades de 

manutenção. 

            Tabela 5 - Classificação tipo de intervenção. 

Tipo de intervenção Tipo de intervenção 

Tarefas de acompanhamento Manutenção curativa de emergência 

Calibração Manutenção corretiva não urgente 

Corretiva não avençada Melhoria 

Externo Ação preventiva 

Genérica Privado 

Inspeção Revisão geral 

Instalação/Montagem Segurança 

Lubrificação  
 

Finalizando a descrição das classificações já existentes e implementadas no grupo, surge a 

classificação Problema, Causa, Solução, comum a todas as classes de equipamentos do grupo que 

contempla a atribuição de um problema, uma causa e uma solução a uma ordem de trabalho. O objetivo 

passa por catalogar as falhas existentes e conseguir, dessa forma, verificar em que áreas existem mais 

problemas e que tipos de causas e soluções lhes estão associados. A classificação é composta por 19 

problemas, 19 causas e 12 soluções (tabela 6) sem dependência entre si. 
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Tabela 6 - Classificação Problema, Causa, Solução. 

Problema Descrição do Problema  Causa Descrição da Causa  Solução Descrição da Solução 

P01 Corrosão  C01 Condições ambientais  A01 Substituição de componente 

P02 Quebra de Componente  C02 Desalinhamento e desequilíbrio  A02 Alinhamento e equilibragem 

P03 Vibração e ruído excessivo  C03 Problema e desgaste normal  A03 Tratamento de superfície 

P04 Entupimento e acumulação de sólidos  C04 Erro de operação  A04 Desempeno 

P05 Funcionamento deficiente  C05 Fatores externos  A05 Alteração da instalação 

P06 Empeno  C06 Desconhecida  A06 Escavação/desmatação 

P07 Avaria elétrica  C07 Problemas de instalação  A07 Filmagem e inspeção 

P08 Água no interior  C08 Falta de manutenção  A08 Limpeza e desobstrução 

P09 Perda de eficiência  C09 Falha funcional  A09 Lubrificação 

P10 Fuga de fluído  C10 Excesso de sólidos  A10 Calibração 

P11 Consumo anormal  C11 Bloqueio mecânico  A11 Reforço estrutural 

P12 Aquecimento  C12 Vedação deficiente  A12 Manutenção geral 

P13 Estrutura e proteção superficial deficiente  C13 Defeito de fabrico    

P14 Descalibração  C14 Água/humidade    

P15 Necessidade de melhoria  C15 Falta de energia    

P16 Obstrução  C16 Pragas    

P17 Avaria mecânica  C17 Sujidade/areias    

P18 Rotura  C18 Vandalismo    

P19 Civil  C19 Deficiente lubrificação    
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4. Análise Exploratória da Informação de Manutenção 
Disponível 

Analisada a organização da manutenção no Grupo AdP no que diz respeito ao fluxo do 

processo de manutenção e às classificações implementadas, foi necessário perceber que resultados 

eram extraídos com a organização da manutenção em vigor. 

Assim sendo, foi necessário adquirir um pleno conhecimento em relação ao que ocorre ao nível 

da manutenção nas empresas do Grupo AdP. Foram estudadas bases de dados de manutenção de 

algumas empresas do Grupo AdP com o objetivo de quantificar e classificar as ações de manutenção, 

compreender o tipo de informação que é transmitido entre as duas áreas, operação e manutenção e 

ainda perceber que tipo de informação é recolhido pelas equipas de manutenção, aquando da 

realização de Ordens de Trabalho. 

A amostra recebida contempla a totalidade dos dados existentes para 5 empresas do Grupo 

AdP relativos a Ordens de Trabalho de Manutenção Corretiva, num espaço temporal que varia de 

empresa para empresa. Por questões de confidencialidade, as empresas em análise foram 

identificadas com 00, 01, 02, 03 e 04. 

A base de dados da empresa 00 possui 10 919 registos para um período temporal de 20 meses. 

A empresa 01 detém, para um período temporal de 10 meses, 625 registos.  A empresa 02 apresenta 

para um período de 9 meses 293 registos. Já a empresa 03 detém 451 registos num espaço temporal 

de 4 meses, enquanto a empresa 04 possui 12 981 registos num espaço temporal de 21 meses (tabela 

7). 

Ao analisar a dimensão das bases de dados constata-se que são empresas diferentes no que 

à dimensão diz respeito, já que apresentam diferentes valores de registos para iguais períodos de 

tempo. A média mensal de ordens de trabalho realizadas por empresa varia com a dimensão da mesma 

(tabela 7). 

Importa realçar que foi recolhida a totalidade dos dados existente para cada empresa. Devido 

a algumas reestruturações recentes à escrita deste documento, algumas empresas não detinham um 

histórico significativo em termos temporais, quando comparadas com outras.  

Tabela 7 - Distribuição da amostra por empresa e período. 

 

Empresa Empresa 00 Empresa 01 Empresa 02 Empresa 03 Empresa 04 Total 

Nº OT 10 919 625 293 451 12 981 25 269 

Período 
(Meses) 20 10 09 04 21 

 
Média Mensal 
de OT 546 63 33 113 618 
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O conteúdo das bases de dados foi recebido em ficheiros Excel, onde a cada linha correspondia 

uma ordem de trabalho diferente, e onde num total de 35 colunas, cada uma detinha um significado 

específico. Na tabela 8 são explicadas as informações existentes nas colunas desse ficheiro. 

Tabela 8 - Campos que compõem a base de dados estudada. (CTL - Campo de texto livre, CPA - Campo 
preenchimento automático, CPO - Campo preenchido com opções existentes no software). 

Código Tipologia Descrição 

DESC_AREA_NEGOCIO CPA Descrição da área de negócio da localização da OT 

DESC_FAMILIA CPA Descrição da família de infraestruturas da localização da OT 

DESC_ATIVIDADE CPA Descrição da atividade da localização da OT 

OT CPA Número da OT 

DATA_REGISTO CPA Data de entrada da OT no software 

DESC_OT CTL Descrição da OT (proveniente do PT) 

COD_LOCALIZACAO CPO Código de localização onde a OT foi aberta 

DESC_LOCALIZACAO CPA Descrição da localização onde a OT foi aberta 

CRITICIDADE_LOCALIZCAO CPA Criticidade associada à localização onde a OT foi aberta 

EQUIPAMENTO CPO Código do equipamento onde a OT foi aberta 

DESC_EQUIP CPA Descrição do equipamento onde a OT foi aberta 

ESTADO_EQUIP CPA Estado do equipamento à data em que os dados foram 
retirados do software de manutenção 

MARCA_EQUIP CPA Marca do equipamento onde foi aberta a OT 

MODELO_EQUIP CPA Modelo do equipamento onde foi aberta a OT 

NUMSERIE_EQUIP CPA Número de série do equipamento onde foi aberta a OT 

CLASSE_EQUIP CPA Classe do equipamento onde foi aberta a OT 

SUBCLASSE_EQUIP CPA Subclasse do equipamento onde foi aberta a OT 

SITUACAO_OT CPA Situação da OT à data em que os dados foram retirados do 
software de manutenção 

TIPO_OT CPO Tipo de OT 

TIPO_TRABALHO_OT CPO Tipo de trabalho da OT 

TIPO_INTERVENCAO_OT CPO Tipo de intervenção da OT 

PROBLEMA CPO Código do Problema registado na OT 

CAUSA CPO Código da Causa registada na OT 

SOLUCAO CPO Código da Solução registada na OT 

RELATORIO_AVARIA CTL Relatório de sobre o trabalho desenvolvido na OT  

PRIORIDADE_OT CPO Prioridade da OT (atribuída no PT) 

PRIORIDADE_CALCULADA_OT CPA Prioridade calculada da OT (recorrendo à equação X) 

INICIO_REAL CPO Inicio da realização do trabalho da OT 

FIM_REAL CPO Fim da realização do trabalho da OT 

DATA_OCORRENCIA CPO Data quando foi registada a falha 

TOTAL_MO_INTERNA CPO Tempo total registado de mão-de-obra interna 

TOTAL_MO_EXTERNA CPO Tempo total registado de mão-de-obra externa 
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4.1. Análise das informações existentes na base de dados  

Analisando os 25 269 registos de ordens de trabalho de manutenção curativa recolhidos foi 

possível constatar que as empresas analisadas operam com maior incidência na área do 

Abastecimento e Saneamento em Alta (figura 21). 

Como explicado no capítulo 3, a parte alta do ciclo urbano da água contempla todas as fases 

de tratamento, quer da água potável, quer das águas residuais. Uma vez que as empresas do Grupo 

AdP operam essencialmente nesta área (alta), é de esperar que exista uma grande quantidade de 

infraestruturas que permitam o tratamento e o transporte dos afluentes.  

 

Através da análise aos dados foi possível constatar que as infraestruturas associadas à parte 

alta do saneamento apresentam um maior número de ordens de trabalho associadas, reforçando a 

teoria de que a infraestrutura de saneamento é mais sujeita a situações de falhas (figura 21). 

A teoria de que as infraestruturas de saneamento têm normalmente maior quantidade de falhas 

é baseada no facto de estas lidarem com fluidos que apresentam maior propensão a danificar os 

equipamentos que os operam, uma vez que podem apresentar areias, cabelos e todo o tipo de detritos. 

É importante realçar que em Portugal, águas residuais não provêm apenas de habitações próprias. Os 

resíduos presentes nas vias públicas, que entram nas sargetas e ainda algum efluente industrial fazem 

também parte das águas residuais urbanas.  

Filtrando os dados de forma a perceber quais as tipologias de infraestrutura com mais ordens 

de trabalho associadas, foi possível concluir que as Estações de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR) são as infraestruturas que registam o maior número de ordens de trabalho associadas 52,4%, 

seguidas das Estações Elevatórias com 23,4%, das Estações de Tratamento de Água (ETA) com 14,3% 

e por fim os Reservatórios com 9,9% (figura 22). 

Figura 21 - Distribuição dos registos por área de negócio. 
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Relativamente aos valores obtidos para as Estações Elevatórias estes podem suscitar algumas 

dúvidas por serem instalações mais simples e com menos equipamentos que, por exemplo, uma ETA. 

No entanto, uma vez que as estações elevatórias existem em muito maior quantidade que qualquer 

outra infraestrutura (tabela 1) estes resultados são plausíveis (figura 22). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como explicado no capítulo 3, a criação de um “Pedido de Trabalho” requer obrigatoriamente 

a escolha do código de localização do ativo em falha. Isto acontece devido à necessidade que existe 

em atribuir um local físico ao ativo que deverá ser alvo de uma ação de manutenção. Foram, portanto, 

estudados os registos existentes no que ao código de localização diz respeito. 

A análise dos dados relativos ao código de localização evidenciou que, para a totalidade dos 

dados recebidos, 36% dos registos apresenta códigos de localização ao nível 6, 12,8% apresenta 

registos com códigos de localização ao nível 7. Para além disto, 47,1% dos registos apresenta códigos 

de localização ao nível 8 e apenas 4,1 % ao nível 9 (figura 23). 

Figura 23 - Distribuição de registos por nível de localização. 

Figura 22 - Distribuição de registos por tipologia de infraestrutura. 
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Com base nos valores obtidos é possível constatar que 48,8% (nível 6 + nível 7) são registos 

não rastreáveis, já que com códigos ao nível 6 ou 7 não é possível saber em que equipamento foi 

efetuada a ordem de trabalho, nem seguir o trabalho realizado. São ordens de trabalho onde o objetivo 

se centra apenas na contabilização de custos e horas de trabalho (figura 23). 

Para além dos códigos de localização atribuídos à infraestrutura é importante que cada ativo 

adquirido ou incorporado pelas empresas do Grupo AdP possua um código que o identifique. A 

atribuição deste código facilita o conhecimento relativo ao universo de equipamentos existentes e ainda 

permite que sejam criadas fichas com a caracterização técnica dos equipamentos.  

Com o objetivo de constatar quantos dos registos existentes tinham associados equipamentos 

por meio deste “código de equipamento” foi estudada a utilização desta codificação (figura 24). 

 

A análise aos dados revelou que 68% dos registos, de todas as empresas estudadas, não têm 

atribuído um “código de equipamento”, enquanto que 32% tem associada esta codificação. Assim é 

possível constatar que em grande parte das ordens de trabalho a atribuição de um código de 

localização não é efetuada (figura 24). 

Ao assumir que a atribuição de um “código de localização” a um ativo envolve a criação de 

uma ficha com a caracterização técnica do equipamento em questão é de esperar que 32% dos registos 

que possuem um “código de localização” tenham preenchidas as informações técnicas existentes na 

ordem de trabalho. 

Através do estudo dos registos relativamente às características técnicas dos equipamentos, 

“Marca”, “Número de Série” ou “Classe” constata-se, para a totalidade dos dados estudados, que 94% 

dos registos não têm atribuído uma marca de equipamento, 95% não têm um número de série atribuído 

e 96% não tem a classificação de classe estabelecida (figura 25). 

 

Figura 24 - Utilização de campo "Código de 
Equipamento" 
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Comparando os dados obtidos para os registos com “código de localização” atribuído (figura 

24) com os dados relativos à existência ou não de características técnicas (figura 25) constata-se que 

estes valores não coincidem, pelo que, se admite duas possibilidades. Ou as fichas dos ativos estão 

incompletas no que a informações técnicas diz respeito, ou seja, estas não são preenchidas, ou ao 

atribuir-se o “código de localização” estes dados não são automaticamente preenchidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A utilização da classificação de “criticidade de localização” envolve a atribuição de uma 

criticidade à localização selecionada na criação de um pedido de trabalho. Com base nos resultados 

obtidos anteriormente, demonstrados na figura 23, pode prever-se que apenas 52,2% (níveis 8 e 9) dos 

registos poderia ter atribuído um valor de criticidade já que para níveis 6 e 7 não é possível atribuir um 

valor, uma vez que estes níveis representam instalações e não equipamentos ou zonas funcionais 

(figura 23). 

 A análise aos registos revela que em 97,8% da totalidade das ordens de trabalho não tem 

definida (nível 0) ou sequer preenchida (Em branco) uma criticidade de localização. Revela também 

que 0,8% dos registos tem atribuída uma criticidade “normal”, que 1,2% apresenta um nível de 

criticidade “Crítico” e ainda 0,4% dos registos apresenta um nível “muito crítico” de criticidade (figura 

26).  

O processo de atribuição de criticidades é, usualmente, realizado aquando do projeto das 

instalações onde são feitos os testes às situações de funcionamento e falhas que podem ocorrer. 

Apesar de existirem instalações no Grupo AdP que foram absorvidas, ou seja, que não foram 

construídas por empresas do Grupo AdP, tais como instalações que pertenciam anteriormente a 

municípios, este critério não é utilizado, sequer, nas instalações que têm definidas localizações a níveis 

8 e 9. Constata-se, portanto, que existe uma desvalorização desta classificação o que leva a que as 

ordens de trabalho sejam encaradas pela manutenção sem qualquer critério de prioridade (figura 26). 

Figura 25 - Informação técnica sobre equipamento: preenchimento de campos para a 
totalidade dos registos. 
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Através das conclusões anteriores, relativamente à não utilização da criticidade de localização 

nas empresas do Grupo AdP, e ao descrito no subcapítulo 3.3.2 sobre o cálculo da prioridade da ordem 

de trabalho, no momento em que a criticidade toma o valor 0, é possível constatar que, ao analisarmos 

as prioridades existentes nas ordens de trabalho estudadas, estamos a analisar as prioridades 

atribuídas por operadores e técnicos da operação. 

A análise das prioridades das ordens de trabalho revela que em 4% dos registos foi atribuído o 

valor de urgência 1 e em 8% o valor de urgência 2. Foi também possível constatar que o valor de 

urgência 3 está presente em 23% dos registos, o valor de urgência 4 em 20% e o valor de urgência 5 

em 23%. Para além disso, verifica-se ainda que em 6% dos registos o valor de prioridade se encontrava 

por preencher e que em 16% a prioridade atribuída não permitia atribuir um valor à prioridade, já que 

tomava o valor 0 de não definido (figura 27). 

 

Figura 26 - Utilização de campo criticidade de localização. 

Figura 27 - Distribuição de registos por valor de prioridade. 
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Através destes resultados é possível concluir que na maioria dos casos a escolha de prioridade 

se situa em urgências iguais ou acima do nível 3, remetendo 70% das ordens de trabalho para 

resolução, no máximo, nos 7 dias seguintes à deteção da falha. Para além disso, os 6% dos registos 

que não têm preenchida qualquer prioridade suportam a teoria de que não é obrigatória a atribuição de 

uma prioridade no momento da criação de um pedido de trabalho (figura 27). 

Com o objetivo de perceber a importância que os campos de texto livre tomam na criação de 

um pedido e ordem de trabalho foram estudados os níveis de preenchimento dos campos “Descrição 

de OT” e ainda “Relatório de Avaria”. 

 Com a análise realizada foi possível constatar que relativamente ao campo “Descrição de OT” 

os dados mostram que 99% dos registos apresenta este campo preenchido, contudo os dados deste 

campo provêm do pedido de trabalho. Este campo recebe a descrição sumária do problema, escrita 

quando é criado um pedido de trabalho. Relativamente ao campo “Relatório de Avaria” os dados 

mostram que 66% das ordens de trabalho estudadas apresenta este campo preenchido, sendo 34% a 

percentagem de ordens de trabalho que não contempla esta informação. Apesar do nível considerável 

de preenchimento, após uma análise mais específica ao conteúdo deste campo foi possível verificar 

que em grande parte dos registos o preenchimento é vago e com pouca informação. O texto presente 

neste campo não descreve o sucedido uma vez que são apresentadas frases tais como, “avaria 

resolvida”, “trabalho realizado”, “funcionamento reposto”, entre outras. Existe, desta forma, um desvio 

do objetivo do campo, já que seria suposto aparecer uma descrição sumária dos procedimentos 

realizados (figura 28). 

 As classificações de tipo de trabalho implementadas no Grupo AdP são descritas no 

subcapítulo 3.3.2 e contemplam para além de um termo genérico mais 14 tipologias possíveis de 

escolha para o trabalho realizado. 

 Com o objetivo de entender como estas classificações eram atribuídas, os dados relativos ao 

tipo de intervenção foram estudados. Com esta análise foi possível constatar que 93% das ordens de 

trabalho estudadas tinham atribuído a codificação de intervenção “genérica”, sendo os restantes 7% 

dos registos ocupados com as restantes 14 tipologias (figura 29). 

Figura 28 - Preenchimento de campos de texto livre. 
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 Ao analisar a distribuição de escolha desta classificação é possível entender que a existência 

de uma opção generalista torna inútil esta classificação já que o facto de ser possível escolher uma 

opção que se enquadra em todas as intervenções promove a não responsabilização das pessoas que 

preenchem estes documentos. No entanto, e como será explicado mais adiante, quando uma ordem 

de trabalho é preenchida na plataforma informática este campo aparece previamente preenchido com 

a opção “genérica” pelo que os técnicos ou operadores apenas se limitam a não alterar o que está 

preenchido por defeito. 

A classificação Problema, Causa e Solução descrita no subcapítulo 3.3.2 contempla uma 

listagem de problemas, de causas possíveis para os problemas e de possíveis soluções. Com o objetivo 

de perceber quais as classificações mais escolhidas por parte dos técnicos de manutenção, foram 

estudadas as ordens de trabalho neste ponto. Desta forma, foi elaborada a tabela 9 que apresenta o 

número de ocorrências por cada problema, causa ou solução.  

 Ao analisar as escolhas efetuadas pelos técnicos de manutenção é possível observar 

tendências de preenchimento, ou seja, campos que são regularmente utilizados em detrimento de 

outros. Na categoria problemas são utilizados com maior frequência os campos de “Funcionamento 

Deficiente” e “Avaria Elétrica”, apesar de os campos “Quebra de componente”, “Entupimento e 

Acumulação de Sólidos” e “Necessidade de Melhoria” apresentarem, também, valores significativos de 

utilização. Relativamente às causas escolhidas, pelos técnicos de manutenção, destacam-se 

“Problema e Desgaste Normal” e “Desconhecida” com um número de ocorrências elevado, quando 

comparadas com as restantes, seguidas por “Excesso de Sólidos” e “Falha Funcional”. Na categoria 

soluções sobressai a utilização de “Substituição de Componente”, seguida de “Manutenção Geral” e 

“Limpeza e Desobstrução”. 

Através desta análise é possível verificar a existência de opções generalistas. A escolha de um 

problema de “funcionamento deficiente”, uma causa “desconhecida” e ainda uma solução que passa 

por uma “manutenção geral” tornam impossível perceber o que realmente aconteceu na realização 

desta ordem de trabalho. 

Figura 29 - Preenchimento do tipo de intervenção – 
Genérica (tabela 5). 
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Tendo presente o universo de equipamentos geridos pelas empresas do Grupo AdP 

considerou-se importante estudar a distribuição de registos pelas tipologias de equipamentos 

existentes. Assim, foram analisadas e organizadas as ordens de trabalho por tipologia de equipamento. 

Cerca de metade das ordens de trabalho foi rapidamente rastreada devido ao código de localização 

preenchido até aos níveis 8 e 9, no entanto, a restante metade exigiu processos de data mining com a 

procura de palavras-chave e abreviaturas possivelmente utilizadas pelos operadores aquando do 

preenchimento das ordens de trabalho. 

Com a análise dos dados foi possível constatar que a tipologia “Bomba” era a que maior número 

de registos tinha associada. Com menos de metade das ocorrências aparecem as tipologias 

“Estruturas” e “Instalações Elétricas”. Para além disso, a tipologia “Incógnito” contempla cerca de 1387 

ocorrências. Esta tipologia reúne os dados sobre os quais era impossível retirar qualquer informação 

acerca do trabalho realizado. É importante realçar que o gráfico apresentado reúne a informação 

relativa à totalidade das ordens de trabalho recebidas, pelo que, existem ordens de trabalho com 

localizações desde o nível 6 ao nível 9 (figura 30). 

 

 

Figura 30 - Distribuição de registos por tipologia de equipamento. 
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Tabela 9 - Distribuição de escolhas de Problema, Causa, Solução. 

Problema Descrição do Problema Ocorrências Causa Descrição da Causa Ocorrências Solução Descrição da Solução Ocorrências 

P01 Corrosão 675 C01 Condições ambientais 1470 A01 Substituição de componente 11782 

P02 Quebra de Componente 2422 C02 Desalinhamento e 
desequilíbrio 478 A02 Alinhamento e equilibragem 544 

P03 Vibração e ruído excessivo 397 C03 Problema e desgaste normal 8775 A03 Tratamento de superfície 394 

P04 Entupimento e acumulação de sólidos 2484 C04 Erro de operação 285 A04 Desempeno 58 

P05 Funcionamento deficiente 5549 C05 Fatores externos 1825 A05 Alteração da instalação 1305 

P06 Empeno 81 C06 Desconhecida 4310 A06 Escavação/desmatação 24 

P07 Avaria elétrica 5277 C07 Problemas de instalação 1688 A07 Filmagem e inspeção 32 

P08 Água no interior 135 C08 Falta de manutenção 91 A08 Limpeza e desobstrução 3159 

P09 Perda de eficiência 725 C09 Falha funcional 2620 A09 Lubrificação 262 

P10 Fuga de fluído 1180 C10 Excesso de sólidos 2641 A10 Calibração 511 

P11 Consumo anormal 87 C11 Bloqueio mecânico 291 A11 Reforço estrutural 683 

P12 Aquecimento 70 C12 Vedação deficiente 473 A12 Manutenção geral 6754 

P13 Estrutura e proteção superficial 
deficiente 158 C13 Defeito de fabrico 83    

P14 Descalibração 186 C14 Água/humidade 185    

P15 Necessidade de melhoria 2945 C15 Falta de energia 103    

P16 Obstrução 81 C16 Pragas 15    

P17 Avaria mecânica 1484 C17 Sujidade/areias 65    

P18 Rotura  1206 C18 Vandalismo 70    

P19 Civil 366 C19 Deficiente lubrificação 40    
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4.2. Discussão sumária da análise da informação e da organização 
e procedimentos implementados 

O Grupo AdP apoia-se, atualmente, num sistema de gestão da manutenção que inclui um 

conjunto de procedimentos anteriormente descritos e analisados que têm um papel importante no 

desenrolar das ações de manutenção. No entanto, através da análise à organização implementada foi 

possível constatar que, a qualidade da informação resultante é escassa em resultado devido à reduzida 

quantidade de dados e quando existe, é muitas vezes de reduzida qualidade. Assim é possível 

constatar a existência de diversos problemas:  

¾ Quantidade reduzida de dados disponíveis: analisando a extensão dos dados que foram 

fornecidos, quer em termos de quantidade de registos, quer no espaço temporal é possível 

constatar que as constantes reestruturações de que o Grupo AdP é alvo influenciam diretamente a 

falta de informação que algumas das empresas estudadas apresentam. Os históricos de 

manutenção são perdidos a cada reestruturação levando a que não seja possível a realização de 

análises profundas de rendimento e fiabilidade aos equipamentos e instalações em funcionamento. 
 

¾ Classificações Tipo de Trabalho e Tipo de Intervenção misturadas: a classificação “Tipo de 
Intervenção” (tabela 5) tem como objetivo explicitar as atividades de manutenção realizadas. No 

entanto, ao analisar esta classificação é possível constatar que existem misturas com a 

classificação “Tipo de Trabalho” (tabela 4) que tem como objetivo classificar as ações de 

manutenção quanto ao tipo de manutenção praticado. Com exemplo, surgem os campos 

“Lubrificação” ou “Tarefas de Acompanhamento” que correspondem a atividades de manutenção e 

coexistem na mesma classificação com o campo “manutenção curativa de emergência” que 

corresponde a um tipo de manutenção.  
 

¾ Fecho de ordens de trabalho a níveis 6 e 7: a permissão de fechar ordens de trabalho com 

códigos de localização preenchidos, apenas, até níveis 6 e 7 torna inviável o rastreio quer do 

trabalho das equipas de manutenção, quer do funcionamento dos equipamentos. Não é, desta 

forma, possível recolher um histórico de falhas fidedigno sobre qualquer equipamento já que é 

elevada a quantidade de registos com localizações a estes níveis (6 e 7). A impossibilidade de 

recolher um histórico de falhas fidedigno deve-se ao facto de não ser possível assegurar que 

nenhuma das ordens de trabalho com níveis 6 e 7 não é correspondente a um equipamento que 

tem ordens de trabalho com níveis 8 e 9. Desta forma, para o mesmo equipamento podem existir 

ordens de trabalho conhecidas (níveis 8 e 9) e desconhecidas (níveis 6 e 7). Assim, indicadores 

como Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) ou Tempo Médio de Reparação (MTTR) são impossíveis 

de calcular. 
 

¾ Falta de informação técnica sobre os ativos: uma vez que 30% dos registos apresenta atribuído 

um código de equipamento, seria de esperar um nível semelhante de preenchimento de 

informações técnicas, no entanto, isso não se verifica, os níveis de informações técnicas rondam 
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os 1% espelhando a falta de informações relativa aos equipamentos existente nas suas fichas de 

cadastro. 
  

¾ Classificação de Criticidade de Localização não utilizada: a criticidade de localização é uma 

classificação desvalorizada, uma vez que não está implementada no Grupo AdP. Desta forma, não 

existem distinções entre zonas funcionais e/ou instalações. Torna-se assim impossível avaliar as 

instalações do Grupo quanto à sua criticidade de operação fazendo cair, exclusivamente, sobre os 

operadores e técnicos de operação a função de classificar pedidos de trabalho quanto à sua 

urgência. 
 

¾ Prioridades de trabalho atribuídas apenas pela área da operação: consequentemente, as 

prioridades atribuídas nos pedidos de trabalho são sempre as que contam verdadeiramente para a 

avaliação de urgência dos pedidos recebidos, expondo desta forma, este processo ao erro humano, 

forçado ou não-forçado. A atribuição de prioridades é na maior parte das vezes enviesada para 

cima, tornando urgentes pedidos que não o são. Isto acontece devido à falta de confiança existente 

nas equipas da manutenção. O critério de prioridades de ordens de trabalho torna-se, desta forma, 

não confiável. 
 

¾ Campos de texto livre com preenchimentos inconclusivos: o preenchimento dos campos de 

texto livre deve também ele ser revisto uma vez que, apesar de existir um elevado grau de 

preenchimento, as informações disponíveis não contribuírem para uma aceleração do processo de 

manutenção nem da sua avaliação. Na maior parte das vezes a descrição de ordem de trabalho 

provem do pedido de trabalho, não sendo alterada. E o relatório de avaria, também na maior parte 

das vezes não contribui com informações extra acerca dos trabalhos efetuados. 
 

¾ Classificação Problema, Causa, Solução: no que diz respeito à classificação Problema, Causa, 

Solução, existem patentes desvantagens no facto de esta classificação ser a mesma para a 

totalidade dos equipamentos do grupo, isto porque, a coexistência de campos de diferentes áreas 

de atuação torna simples e fácil o propagar do erro humano. Torna-se desta forma, inconsistente o 

processo de avaliação e caracterização das falhas, uma vez que a possibilidade de para um 

problema relacionado com um quadro elétrico aparecerem opções relativas a resoluções para 

estruturas não é de todo viável.  
Para além disso, a existência de classificações extremamente gerais, tais como Avaria 

Mecânica ou Funcionamento Deficiente na categoria de problemas, Desconhecida e Falta de 

Manutenção na categoria de causas e Substituição de Componente ou Manutenção Geral na 

categoria das soluções leva a que estes sejam na maioria das vezes os escolhidos para classificar 

a falha ocorrida. Isto acontece devido ao facto destas classificações se encaixarem na 

caracterização das falhas devido ao seu carácter generalista. Também a falta de supervisão sobre 

estas escolhas torna simples que exista um sentimento de não responsabilização por parte dos 

técnicos que escolhem estes campos, sabendo que ninguém irá avaliar o seu preenchimento. 
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Ao focarmo-nos no teor técnico da classificação Problema, Causa, Solução, vemos que existem 

campos que são dúbios. Como exemplo, o problema “Obstrução” (P16 – tabela 9), onde se pode 

depreender que o problema não é a obstrução em si, mas sim a paragem do equipamento, devido 

a obstrução, torna evidente que esta classificação (“Obstrução”) de enquadraria melhor na 

categoria das Causas. Para além disso, o problema “Entupimento e Acumulação de Sólidos” (P04 

– tabela 9) descreve exatamente a mesma situação que a classificação “Obstrução”. Outro exemplo 

reside no problema “Corrosão” (P01 – tabela 9), onde esta pode ser vista como uma causa, já que 

a corrosão por si só não é um problema. Um problema de “Fuga de fluido” (P10 – tabela 9) pode 

ser também descrito como uma “Rotura” (P18 – tabela 9), tal como uma causa de “Condições 

Ambientais” (C01 – tabela 9) e “Fatores Externos” (C05 – tabela 9) podem também querer explicitar 

a mesma coisa.  

Também em termos de nível de especificidade é notória a disparidade existente uma vez que 

um problema de “Vibração ou Excesso de Ruído” (P03 – tabela 9) pode ser um subproblema da 

classificação “Funcionamento Deficiente” (P05 – tabela 9). 

Desta forma, relativamente à classificação Problema, Causa, Solução implementada, conclui-

se que não é possível retirar ilações conclusivas acerca dos problemas e causas que acontecem 

nos equipamentos e quais as soluções praticadas. A escolha destes campos é realizada sem 

responsabilidade por parte dos técnicos, já que é simples e praticável escolher um conjunto de 

classificações que facilmente se enquadre em qualquer problema. Para além disso, o facto de 

serem categorias independentes entre si proporciona uma elevada quantidade de combinações 

passíveis de escolha, aumentando a probabilidade de erro. 
 

¾ Pedidos de Trabalho transmitem pouca informação: o fluxo de manutenção estabelecido, leva 

a que pedidos de trabalho sejam transmitidos à área da manutenção com informação reduzida, 

quer sobre o equipamento em falha, quer sobre a falha e as condições em que ocorreu tornando 

difícil o processo de avaliação dos pedidos de trabalho. Assim, o processo de resolução de falhas 

torna-se moroso e lento já que é necessário o contacto telefónico para recolher, nas entrelinhas, 

um diagnóstico aproximado da falha. Para além disso, a existência de falhas que não são 

introduzidas nos sistemas informáticos também desvirtua a recolha de históricos. 
 

¾ Pouco controlo sobre intervenções e área da manutenção: o controlo realizado sobre as ordens 

de trabalho efetuadas e preenchidas evidenciou-se reduzido, uma vez que é usual a utilização de 

códigos de localização de baixo nível, campos genéricos para classificar as ações de manutenção, 

para além de não existirem relatórios tipo de avaria ou de área de manutenção.  
Não é possível retirar do sistema de manutenção relatórios tipo que caracterizem ordens de 

trabalho, explicitando tempos, custos e indicadores essenciais à avaliação do procedimento e do 

desempenho dos equipamentos. Para além disso, os relatórios temporais da área da manutenção 

são diferentes entre todas as empresas do Grupo, existindo para cada uma delas um relatório com 

diferentes conteúdos apresentados. Assim, torna-se difícil por parte do Grupo, avaliar a 

manutenção praticada, de uma forma transversal. 
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4.3. Problema a estudar (o que se propõe a resolver) 

Tendo como base o estudo do processo de manutenção implementado, e os resultados obtidos 

através do diagnóstico apresentado anteriormente, conclui-se que o registo dos pedidos e ordens de 

trabalho é realizado com o único objetivo de controlar os custos. No registo da informação é valorizada 

a contabilização de custos de materiais e componentes associados e horas de trabalho consumidas e, 

de alguma forma, desvalorizada (porque não registada) a informação sobre as falhas, a rastreabilidade 

dos equipamentos e ações de manutenção. Assim, entende-se que com a organização implementada, 

não são produzidas informações que suportem a definição de políticas e estratégias de manutenção 

para os ativos do Grupo AdP. 

Desta forma, e uma vez que o processo de manutenção no Grupo AdP se encontra ainda na 

Etapa 1 da figura 4 é necessária a introdução de melhorias nesse campo. Com o objetivo de estruturar 

o processo e avançar para a Etapa 2 de melhorias de manutenção (figura 4) e também resolver os 

problemas acima evidenciados, irão ser apresentadas novas classificações para os tipos e atividades 

de manutenção e ainda uma nova classificação de Problema, Causa, Solução para uma tipologia de 

equipamentos com o intuito de melhorar o diagnóstico e a informação recolhida sobre falhas.  

Será também desenvolvida uma solução para a deteção de falhas, que introduz a utilização 

das informações existentes nos sistemas que controlam o funcionamento das infraestruturas no 

sistema de manutenção e eventual nova sensorização a implementar aos equipamentos. Esta solução 

estará diretamente relacionada com a classificação de Problema, Causa, Solução, antes desenvolvida, 

no sentido de arranjar formas de detetar as falhas recorrendo aos sensores existentes nos 

equipamentos em estudo. 

Serão apresentadas propostas para a constituição dos pedidos e ordens de trabalho, que 

contemplarão informações relativas aos equipamentos e ainda o desenvolvimento de pré-diagnósticos 

de falha para o preenchimento manual dos pedidos de trabalho. Para além disso, serão desenvolvidos 

ainda dois relatórios tipos de manutenção que irão desempenhar um importante papel no apoio à 

Gestão de Ativos. 

Figura 31 - Esquema de diagnóstico de avaria atual. 
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5. Caso de Estudo 

O presente capítulo assenta no desenvolvimento das propostas antes descritas com vista a 

promover uma agilização do processo de diagnóstico de falhas e ainda melhorar o processo de registo 

das falhas. O primeiro subcapítulo visa redefinir as classificações de tipo de trabalho e tipo de 

intervenção implementadas no grupo, que caracterizam as ações de manutenção. O subcapítulo 5.2 

apresenta o desenvolvimento da classificação de Problema, Causa, Solução. O subcapítulo 5.3 mostra 

o estudo de como poderá ser extraída e tratada a informação recolhida através dos sensores existentes 

nos equipamentos em estudo. O subcapítulo 5.4 conta com as alterações a propor ao sistema de 

manutenção. O subcapítulo 5.5 apresenta a nova forma de recolha de informação que é proposta nesta 

dissertação.  

5.1. Redefinição de Classificações do Tipo de Trabalho e 
Intervenção 

As classificações de “tipo de intervenção” e “tipo de trabalho” apresentam, tal como explicado 

anteriormente, uma mistura de conteúdos. Enquanto a classificação “tipo de trabalho” pretende 

classificar as ordens de trabalho quanto ao tipo de manutenção realizado, a “tipo de intervenção” tem 

como objetivo classificar quanto às atividades de manutenção realizadas.  

Segundo a Norma Portuguesa NP EN 13306 [14], devem ser separados os tipos e estratégias 

de manutenção das suas atividades, levando desta forma à existência de duas classificações distintas. 

Assim o principal objetivo das novas propostas passa por criar duas classificações independentes no 

que aos níveis de especificidade diz respeito, algo que não acontece no momento.  

Propõe-se uma nova classificação de “tipo de trabalho” que contemplaria alterações na 

nomenclatura dos tipos e estratégias de manutenção de acordo com as necessidades e manutenções 

realizadas no Grupo AdP (tabela 10). 

Nesta proposta iriam manter-se as tipologias de “Trabalho extra manutenção” e “Obra nova” 

que são necessárias para a área da manutenção, já que existem trabalhos realizados pelas equipas de 

manutenção que se incluem nestas categorias.  

As categorias, que classificam como manutenção as ordens de trabalho, foram obtidas tendo 

por base a pesquisa bibliográfica realizada (capítulo 2) e testemunhos de técnicos de manutenção das 

empresas do Grupo AdP.  

A categoria de “manutenção corretiva” classifica as ações de manutenção efetuadas após a 

deteção de uma falha, destinadas a repor o funcionamento do equipamento [14]. A classificação 

“manutenção de melhoria” visa classificar ações de manutenção que envolvem alterações destinadas 

a melhorar o desempenho do equipamento, melhorar ou reabilitar as suas características operacionais 

e ainda reduzir ou eliminar operações de manutenção realizadas no mesmo [16]. A categoria 

“manutenção preventiva condicionada” descreve ações de manutenção preventiva baseada na 
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vigilância do equipamento e nos parâmetros significativos desse funcionamento [14]. Já a categoria 

“manutenção preventiva sistemática/programada” tenciona descrever ações de manutenção preventiva 

efetuada de acordo com um calendário pré-estabelecido, de acordo com um número de utilizações ou 

ainda de acordo com intervalos de tempo pré-estabelecidos (tabela 10) [14]. 

Tabela 10 - Nova classificação de tipo de trabalho (antiga  

classificação – tabela 4). 

Tipo de trabalho 

Manutenção corretiva 

Manutenção de melhoria 

Manutenção preventiva condicionada 

Manutenção preventiva sistemática / programada 

Obra nova 

Trabalhos extra manutenção 

 

Também para a classificação de “tipo de intervenção” se propõe uma nova classificação que 

contempla alterações não só à nomenclatura das atividades de manutenção, mas também à 

reformulação, eliminação e adição de categorias (tabela 11). 

Campos como “manutenção curativa de emergência” ou “manutenção curativa não urgente” 

foram eliminados já que não fazem parte das atividades de manutenção, mas sim dos tipos e 

estratégias.  

Tabela 11 - Nova classificação de tipo de intervenção (antiga classificação – tabela 5). 

Tipo de Intervenção Descrição 

Tarefas de acompanhamento Atividades de acompanhamento de trabalhos prestados por empresas 
externas ou ainda de outras áreas da empresa, mas que requerem a 
presença de um elemento da manutenção 

Calibração Atividades de calibração de equipamentos, onde são realizadas tarefas 
de ajuste ou alinhamento de equipamentos 

Externo Atividades realizadas por entidades externas às empresas em 
equipamentos ou infraestruturas das empresas. 

Inspeção Atividades de controlo de conformidade realizadas através de medições, 
observações ou testes das características significativas de um 
equipamento 

Instalação/Montagem Atividades de manutenção que contemplam a instalação ou montagem de 
equipamentos 

Lubrificação Atividades que contemplam a lubrificação de equipamentos 

Segurança Atividades que incluam um conjunto de medidas de natureza técnica, 
administrativa e de gestão, com o objetivo de melhorar a segurança de 
funcionamento de um bem, sem modificar a sua função 

Modificação Atividades de manutenção que incluam um conjunto de medidas de 
natureza técnica, administrativa e de gestão, com objetivo de modificar a 
função de um equipamento ou melhorar o desempenho do mesmo 

Reparação Ações físicas de manutenção realizadas para restabelecer a função de 
um equipamento em falha 
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Revisão Conjunto de inspeções realizadas com o objetivo de manter o nível de 
disponibilidade e segurança de um equipamento 

Manutenção de rotina Atividades elementares de manutenção que não requerem qualificações, 
autorizações ou ferramentas especiais 

  

De realçar que a classificação “Externo” difere da classificação “Tarefas de acompanhamento” 

na medida em que não são utilizados elementos da manutenção para acompanhar os trabalhos.   

5.2. Desenvolvimento de Classificação Problema, Causa, Solução 

A análise realizada à classificação problema, causa, solução implementada no capítulo 4, 

revelou aspetos pouco corretos na sua constituição. Desta forma, entendeu-se necessário a 

apresentação de uma nova proposta para esta classificação. 

Com o objetivo de escolher a classe de equipamentos sobre a qual a nova proposta iria ser 

desenvolvida, procurou-se, com base nos dados fornecidos, saber qual a tipologia que apresentava o 

maior número de registos. Através da análise realizada no capítulo 4, foi possível deduzir que a classe 

que maior número de registos possuía era a classe “Bomba” (figura 30). 

Assim, foi escolhida esta tipologia, “Bomba”, por ser utilizada extensivamente nas atividades 

desempenhadas pelas várias infraestruturas do Grupo AdP e por representar grande relevância em 

termos de falhas e em termos de investimento para o Grupo.  

De forma a perceber que tipos de tipologia de Bomba possuíam mais registos de falhas, 

estudou-se cada subclasse de equipamento para entender esta distribuição. Recorrendo a ordens de 

trabalho com códigos de localização a nível 8 e 9 associadas à classe “Bomba” foi possível realizar 

esta triagem. Destacaram-se as subclasses bomba submersível, bomba centrífuga, bomba parafuso e 

bomba diafragma (figura 32). 

 

Figura 32 - Distribuição de registos por tipologia de bomba. 
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Desta forma, foi desenvolvida uma nova classificação problema, causa, solução para os 4 tipos 

de equipamentos enumerados anteriormente. 

A criação de uma classificação de falha exige um conhecimento aprofundando das tipologias 

de equipamentos a estudar, quer em termos de componentes, quer em termos de possíveis falhas 

associadas aos equipamentos e aos seus modos de funcionamento. Assim, com o intuito de recolher 

informações que auxiliassem este estudo, foram promovidas reuniões com duas empresas de grande 

importância no setor do comércio e manutenção de bombas e ainda com engenheiros de empresas do 

Grupo AdP ligados diretamente à área da manutenção.  

As reuniões com os fabricantes dos equipamentos em estudo basearam-se em entrevistas 

semiestruturadas e tiveram a duração de cerca de 4 horas. De forma a recolher o máximo de 

informações e conhecimento destas reuniões foram elaboradas perguntas que guiaram o âmbito das 

reuniões. A lista de perguntas realizadas aos fabricantes é apresentada na tabela 12.  

Tabela 12 - Perguntas preparadas para entrevistas com fabricantes de bombas. 

Lista de Perguntas 

“Como podem explicar a vossa área de atuação no mercado?” 

“Tipologia de bombas que comercializam?” 

“Área de negócio onde encontram maiores problemas no que a falhas diz respeito?” 

“Tipologias de bombas que mais problemas apresentam a nível de operação?” 

“Problemas mais usualmente enfrentados?” 

“Noutras tipologias, que problemas costumam enfrentar?” 

Durante estas sessões foram debatidos aspetos e pormenores técnicos dos equipamentos, 

estudada a sua composição e modo de funcionamento, e ainda debatidos os seus modos de falha. 

Todos estes problemas foram discutidos com o auxílio de equipamentos em tamanho real montados e 

desmontados de forma a auxiliar a visualização e a perceção dos conceitos. 

Foi possível constatar que ambos os fornecedores atuavam na venda dos equipamentos, na 

sua instalação e ainda na sua manutenção e assistência técnica, através de algumas afirmações 

proferidas, tais como, “vendemos e fazemos a manutenção” ou “estamos presentes em todo o processo 

de uma bomba, desde a conceção, à sua venda, instalação e manutenção”. Com o desenrolar das 

sessões, algumas perguntas foram sendo feitas para além das inicialmente programadas, sendo que 

também foi possível concluir que os fabricantes celebram “contratos de manutenção” com os seus 

clientes e que quando são necessárias “reparações mais profundas estas são realizadas nas suas 

oficinas”. Relativamente às tipologias de bombas que comercializavam constatou-se que forneciam os 

mesmos tipos de equipamentos, “bombas submersíveis, centrífugas mono e multicelulares e bombas 

parafuso”.  

Entrando no campo dos modos de falha, confirmaram-se as teorias estabelecidas 

anteriormente de que as infraestruturas de saneamento apresentam maior número de problemas, “a 

área de saneamento é muito afetada por trabalhar com fluidos sujos e com sólidos”, e ainda “na área 

de abastecimento trabalha-se com água limpa”. Já na resposta à pergunta sobre qual a tipologia de 
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equipamentos que mais problemas apresenta a resposta foi unânime, “bombas submersíveis pois 

trabalham usualmente em águas residuais, possuindo a agravante de não se verem ou ouvirem”, “as 

bombas com mais falhas relatadas são as bombas submersíveis” e também as bombas parafuso por 

“trabalharem com lamas”. Na mesma linha, ao responderem sobre quais os problemas mais usuais a 

resposta foi, também ela, coincidente reforçando que “obstruções de bombas e tubagens” e ainda 

“obstruções são o que causa a maior parte dos problemas” referindo ainda “falhas em empanques” que 

provocam problemas como “água no óleo” ou “humidade no motor” em bombas submersíveis e 

“problemas elétricos” em todas as tipologias.  

No que aos equipamentos menos preponderantes que comercializam diz respeito, as falhas 

mantêm-se, mas com uma importância mais baixa, visto serem “equipamentos que trabalham a seco e 

sempre visíveis” pelo que desta forma são, na maior parte das vezes, “facilmente resolvidos e detetados 

os problemas” nestas tipologias. Problemas que passam por “desgaste das peças interiores, elementos 

flexíveis ou vedantes” devem-se às condições mais limpas em que operam.  

 Através destas sessões foi possível perceber quais as falhas mais usuais e os problemas e 

causas com maior significado no que a falhas dos equipamentos diz respeito. Para além disso, foram 

fornecidos por parte dos fabricantes catálogos, manuais de operação e informações de técnicas sobre 

as bombas que comercializavam, sendo possível complementar a informação recolhida verbalmente. 

Após as reuniões com os fabricantes seguiram-se as com engenheiros da área da manutenção 

do Grupo AdP. Também estas sessões tiveram como base entrevistas semiestruturadas e tiveram a 

duração de 3 horas. As perguntas elaboradas visaram a perceção existente no grupo sobre os 

equipamentos em falha, sobre os modos de falha e ainda sobre alguns aspetos da organização da 

manutenção. As perguntas realizadas são apresentadas na tabela 13. 

Tabela 13 - Perguntas preparadas para entrevista com Engenheiro do Grupo AdP. 

Lista de Perguntas 

“Que tipologia de equipamentos tem maior número de falhas registadas?”  

“Que problemas são mais usualmente enfrentados?”  

“Quais as tipologias que são mais difíceis de manter e realizar intervenções de manutenção?” 

 Com o decorrer destas sessões foi possível perceber o conhecimento sobre os equipamentos 

problemáticos do Grupo AdP era grande. À resposta sobre quais os equipamentos com maior número 

de falhas registadas, foi possível constatar que a escolha andaria entre “as bombas e componentes 

elétricos (quadros elétricos... entre outros)”.  

 Relativamente aos problemas mais usualmente enfrentados, foram mencionados “obstruções 

e entupimentos”, “fugas” e “vedantes desgastados” corroborando os dados recolhidos nas sessões 

prévias com os fabricantes. Para além disso, também foi possível constatar que as bombas 

submersíveis são “as mais difíceis de manter pois não é possível ouvir ou vê-las, sendo também mais 

difíceis de realizar ações de manutenção preventiva porque requerem uma preparação logística maior”.  
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 Desta forma irá ser apresentada e explicada a classificação desenvolvida sendo ainda 

apresentados alguns exemplos de atuação.  

Uma explicação composta por uma descrição de funcionamento e composição dos 

equipamentos estudados é apresentada no anexo B. 

A classificação desenvolvida, contempla uma lista de 16 problemas, 58 causas, 66 soluções e 

ainda 22 deteções. É, como demonstrado mais adiante, constituída por 8 colunas (Codificação do 

problema, Problema, Codificação da causa, Causa, Codificação da solução, Solução, Codificação da 

deteção, Deteção) e 225 linhas. Para além das 8 colunas descritas acima, existem ainda mais 4 que 

informam a correspondência aos equipamentos estudados, ou seja, é especificado a que equipamento 

aquela linha de classificações corresponde. 

Para efeitos de explicação, começarão por ser apresentados os problemas constituintes e as 

suas correspondências aos equipamentos. De seguida, serão apresentados exemplos de causa e 

solução sendo que a totalidade da classificação pode ser encontrada em anexo C. No capítulo seguinte 

serão explicados os métodos de deteção. 

Os problemas que constituem a nova proposta de classificação problema, causa, solução são 

apresentados na tabela 14. 

Tabela 14 - Categoria de Problema, da nova classificação Problema, Causa, Solução. 

CÓD. 
Prob. Problema 

Grupos Eletrobomba 

Bomba 
Submersível 

Bomba 
Monocelular 

Bomba 
Multicelular 

Bomba 
Parafuso 

Bomba 
Diafragma 

P01 A bomba não arranca X X X X X 

P02 A bomba para X X X X X 

P03 A bomba arranca, mas 
para de imediato X X X X X 

P04 
A bomba funciona, mas o 
seu caudal é abaixo do 
esperado ou inexistente 

X X X X X 

P05 A bomba não doseia    X X 

P06 Bomba com dosagem de 
reagente irregular    X X 

P07 

A bomba funciona de 
forma irregular, vibra 
excessivamente e/ou 

emite ruído em excesso 

X X X X X 

P08 A bomba arranca com 
demasiada frequência X X X X X 

P09 Consumo de energia 
demasiado elevado X X X X X 

P10 
Temperatura demasiado 

elevada na bomba ou 
motor 

X X X X X 

P11 Altura manométrica 
insuficiente X X X X X 
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P12 Fuga no vedante do veio X X X X  

P13 Fuga na bomba ou nas 
ligações  X X X X 

P14 Desgaste prematuro do 
estator    X  

P15 Óleo aquoso ou 
emulsionado X     

P16 Nível de óleo baixo X     

 

Ao analisar as classificações de problema propostas é possível constatar uma alteração na 

abordagem em comparação à classificação implementada no Grupo AdP.  

Na classificação atual existe uma lista de problemas, uma lista de causas e uma lista de 

soluções, que são independentes entre si, ou seja, qualquer problema escolhido poderá ter qualquer 

causa associada e essa mesma causa qualquer solução (figura 33). Desta forma existem várias 

possibilidades de escolha o que não ajuda nem no diagnóstico, nem no posterior preenchimento. São 

passíveis de escolha cerca de 19 x 19 x 12 = 4 332 combinações possíveis, numa primeira fase. Sendo 

que mesmo com a escolha do problema já efetivada, continuam a existir 1 x 19 x 12 = 228 combinações 

por cada problema escolhido. 

 

A classificação proposta passa a atribuir a determinados problemas, apenas as causas e 

soluções que lhe são correspondentes. Para melhor exemplificar o modo de funcionamento da nova 

classificação é apresentada a figura 34. 

Começa por existir um filtro na escolha da tipologia de bomba, ou seja, quando é escolhido um 

equipamento, os problemas que irão aparecer correspondem apenas à tipologia do equipamento 

identificado na ordem de trabalho. Consequentemente, quando é escolhido o problema, as hipóteses 

para a causa apresentadas são as respetivas para aquele problema específico. O mesmo acontece 

nas soluções. Desta forma o preenchimento e escolha dos modos de falha passa a ser suportado pelo 

Figura 33 - Esquema de funcionamento da anterior classificação 
Problema, Causa, Solução. 
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conhecimento técnico implementado. Ao observarmos a figura 34 é possível constatar que depois de 

escolhido o problema P09, passam a existir no máximo 12 combinações possíveis (1 causa com 4 

problemas = 4 combinações + 1 causa com 2 problemas = 2 combinações + 6 causas com 1 problema 

= 6) que no total representam 4 + 2 + 6 = 12 combinações. 

Para além disso, na classificação anterior o objetivo passava por concluir acerca do problema 

e de qual a sua causa, numa primeira fase, visto existirem problemas como “Obstrução” ou “Avaria 

mecânica”. A nova classificação foi desenvolvida com base num paradigma diferente, na medida em 

que centra a análise ao modo de falha, numa análise funcional do equipamento. Assim, fazem parte da 

classificação hipóteses de comportamentos que o equipamento pode ter quando entra em falha. 

Exemplos claros do descrito são as classificações “A bomba não arranca” ou a “Temperatura demasiado 

elevada no motor ou bomba”. 

A classificação de um Problema, transmite automaticamente a indicação do comportamento do 

equipamento, passando a apoiar ativamente na fase de diagnóstico as equipas de manutenção. Para 

além disso, a análise por parte de operadores ou técnicos de manutenção é também simplificada visto 

já não serem necessários conhecimentos técnicos profundos para o reporte da falha do equipamento. 

Ainda pela observação da figura 34 é possível depreender o esquema em árvore que advém 

do modo de funcionamento acima descrito, onde a um problema específico apenas dizem respeito 

algumas causas e a algumas causas apenas dizem respeito as suas respetivas soluções.  

Figura 34 - Esquema de funcionamento da Nova 
classificação Problema, Causa, Solução. 
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O esquema apresentado (figura 34) mostra para a tipologia de equipamento “bomba 

submersível” a conjugação de resultados para os problemas “P03 – A bomba arranca, mas para de 

imediato” e ainda “P09 – Consumo de energia demasiado elevado”. Constata-se que para o problema 

03 estão disponíveis as 10 causas ligadas com vetores amarelos, sendo que para o problema 09 as 

causas disponíveis são 8 e estão conectadas por vetores de cor azul. Na parte central do gráfico é 

possível também verificar a existência de 6 causas comuns aos dois problemas. No que às soluções 

diz respeito é possível assegurar que para a mesma causa está sempre disponível o mesmo conjunto 

de soluções. 

Desta forma, serão apresentados exemplos de combinações de classificações para tipologias 

de bombas estudadas. 

Para uma bomba submersível é possível, através da sua constituição e modo de funcionamento 

perceber que uma das causas possíveis para uma paragem é a presença de humidade no 

compartimento do motor. Com este acontecimento os sensores existentes fazem parar o equipamento, 

alertando para o acontecimento. Para a resolução deste problema, existem 3 possibilidades que podem 

ser tomadas: podem ser substituídos os O-rings, o empanque ou ainda o sensor de humidade. A 

reparação da falha pode contemplar a substituição de apenas uma das opções, de duas delas ou até 

mesmo das três (tabela 15) 

As restantes tipologias não apresentam esta causa uma vez que possuem o motor separado 

do corpo da bomba e não se encontram a trabalhar submersas.  

Tabela 15 - Exemplo de Problema, Causa e Solução para bomba submersível. 

Código 
Problema Problema Código 

Causa Causa Código 
Solução Solução 

P02 A bomba para C10 Presença de 
humidade no motor S14 Substituídos O-rings 

P02 A bomba para C10 Presença de 
humidade no motor S15 Substituído empanque 

P02 A bomba para C10 Presença de 
humidade no motor S16 Substituído sensor de 

humidade 

O exemplo seguinte é apresentado igualmente para bombas centrífugas mono e multicelulares 

visto estas serem muito idênticas no que aos modos de falha diz respeito. 

Para uma bomba monocelular que trabalha a seco, o aumento de temperatura nesta ou no 

motor pode advir de um mau alinhamento entre a mesma e o motor ou da existência de ressonância 

na tubagem. Para que este problema seja reparado podem ser realizadas duas soluções: o 

realinhamento da bomba e motor; ou a correção/alteração de junções entre tubagens (tabela 16). 
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Tabela 16 - Exemplo de Problema, Causa e Solução para bomba monocelular. 

Código 
Problema Problema Código 

Causa Causa Código 
Solução Solução 

P10 

Temperatura 
demasiado elevada 
na bomba ou no 
motor 

C45 
Bomba mal alinhada 
ou ressonância na 
tubagem 

S52 Realinhamento da 
bomba e motor 

P10 

Temperatura 
demasiado elevada 
na bomba ou no 
motor 

C45 
Bomba mal alinhada 
ou ressonância na 
tubagem 

S53 Correção/alteração de 
junções entre tubagens 

A realização da nova classificação problema, causa, solução proporcionou uma uniformização 

que, até então, não estava desenvolvida ao nível das tipologias de bombas estudadas, por parte dos 

fabricantes. Isto porque, permitiu perceber que bombas de diferentes tipologias podem ter os mesmos 

problemas, causas e soluções, o que até então não era percetível. O nível de desenvolvimento 

apresentado pelas marcas não é espelhado em todas as tipologias, sendo, naturalmente, umas 

tipologias mais desenvolvidas que outras.  

 A nova proposta permite auxiliar no diagnóstico de problemas na medida em que fornece 

informações funcionais sobre os equipamentos, mas também pode funcionar como base para a 

utilização de informações provenientes de sensores de forma a detetar os problemas e, porventura, as 

suas causas com base em mais e melhor informação. Para além disso, permite também a avaliação 

dos problemas e das suas causas numa perspetiva de Gestão de Ativos, na medida em que fornece 

informações sobre as causas mais ou menos importantes no que à ocorrência e severidade de falhas 

diz respeito. 

 De realçar que a classificação desenvolvida, apresentada no anexo C foi concebida, recorrendo 

às seguintes referências bibliográficas: [41 - 65]. 

5.3. Estudo da Informação Captada pelo Sistema de Monitorização 

O sistema de monitorização associado à área da Operação, permite, em alguns equipamentos 

do Grupo AdP, detetar situações anómalas de funcionamento. Os equipamentos em que é possível 

detetar estas situações estão equipados com sensores que possibilitam a transmissão dessa 

informação.  

A área da Manutenção não tem acesso direto a esta informação, pelo que a realização de 

diagnósticos com a informação transmitida pelos técnicos de operação não é, como vimos acima, um 

processo confiável e fácil. Para além disso, a possibilidade de análise de histórico de equipamentos 

não existe, já que o histórico de funcionamento dos equipamentos não existe na área da Manutenção. 

Assim, algumas das situações anómalas detetadas através deste sistema de monitorização 

deveriam ser imediatamente e automaticamente reportadas à área da Manutenção com a abertura de 

um pedido de trabalho. No sentido em que é importante comunicar estas situações automaticamente, 
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é também igualmente importante perceber e avaliar que tipo de informações deve migrar de um sistema 

para o outro para desencadear automaticamente um pedido de trabalho.  

Nesse sentido foi realizado um estudo dos tipos de sensores existentes no mercado para a 

medição de indicadores e valores de desempenho de equipamentos, para reporte de informação. Para 

além disso, foi ainda realizada uma análise para todas as combinações existentes na classificação 

discutida anteriormente de como seria possível relacionar os dados recolhidos com a deteção de um 

modo de falha.  

Para conseguir recolher a informação necessária à realização do estudo de mercado foram 

realizadas sessões de esclarecimento com fabricantes de bombas. Foi dessa forma possível perceber 

onde e como são instalados os sensores nos equipamentos e ainda o tipo de informação que deles é 

possível extrair. 

O estudo de mercado, apresentado na tabela 17, tenta resumir os tipos de sensores existentes 

e utilizados no setor das bombas não aprofundando o estudo dos sensores em si, mas focando-se nas 

informações que é esperado que transmitam. Isto acontece devido à diferença de tipologia e modo de 

funcionamento dos sensores que se verifica nas diferentes marcas.  

 Na primeira coluna da tabela 17 é possível verificar o nome corrente utilizado para descrever o 

sensor, seguindo-se de exemplos utlizados no mercado (nomes técnicos). Nas seguintes colunas é 

descrita a função de cada sensor e ainda o que é esperado que aconteça em situação de 

funcionamento anómalo do equipamento sensorizado.  

Tabela 17 - Estudo de mercado de sensores existentes para a tipologia de equipamentos "Bomba". 

 
Sensor Tipologias Descrição Valores medidos 

Bomba 

Sensor de 
temperatura da 
bomba ou motor 

- Contactos Térmicos 
- PTC Termístor 
- Pt100 

Sensor que monitoriza 
a temperatura da 
bomba ou do motor.   

Fazem parar a bomba, emitem 
sinal alarme quando a 
temperatura máxima de 
funcionamento é ultrapassada 

Sensor de 
temperatura dos 
rolamentos 

- Pt100 
- Pt1000 

Sensores que 
monitorizam a 
temperatura dos 
rolamentos das 
bombas 

Fornecem alerta quando a 
temperatura máxima de 
funcionamento dos rolamentos 
é ultrapassada 

Sensor de água 
no óleo 

- Sensor capacitivo 
- Sensor de nível 

Sensores 
monitorização o nível 
de água no 
compartimento de 
lubrificação 

Fornecem alerta quando o 
nível de fluido no 
compartimento aumenta  

Sensor de 
humidade - Sensor de nível 

Sensores que 
monitorizam o nível de 
fluido no 
compartimento do 
motor 

Fornecem alerta quando o 
nível de fluido no 
compartimento aumenta 

Sensor de 
vibração - Acelerómetro 

Sensores que 
monitorizam o nível de 
vibrações durante o 
funcionamento do 
equipamento 

Fornecem alerta quando o 
nível de vibração é excessivo 
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Instalação 

Medidor de caudal - Medidor de caudal 

Sensores que 
monitorizam a 
quantidade de fluido 
que passa pela 
tubagem 

Fornecem os valores da 
quantidade de caudal que 
percorre as tubagens 

Medidor de 
pressão - Pressostato 

Sensores que 
monitorizam a pressão 
na tubagem 

Fornecem os valores da 
pressão a que se encontra a 
tubagem 

 

Com os conhecimentos adquiridos através do estudo sobre as tipologias de sensores foi criado 

um complemento à classificação apresentada anteriormente. 

Passando o objetivo da captação e tratamento da informação proveniente do sistema de 

monitorização pela deteção e diagnóstico de falhas ocorridas, foi, para cada item da classificação 

desenvolvida anteriormente, estudada a forma de associar as informações provenientes da 

sensorização aos modos de falha.  

Para tal, foi criada também uma classificação de deteção que é associada à classificação 

problema, causa, solução proposta. Esta contempla 22 formas de deteção de eventos anómalos, e está 

presente no anexo C.  

O princípio de funcionamento é semelhante ao desenvolvido na classificação problema, causa, 

solução, já que está estruturado num esquema de árvore onde a mesma deteção pode ser atribuída a 

diferentes combinações de modo de falha (Problema, Causa, Solução) (figura 35). 

 

Para a tipologia de equipamento “Bomba Submersível” é possível verificar que a deteção “D09 

– Diminuição do caudal, aumento de potência consumida, aumento de pressão e aumento de 

temperatura” pode ajudar na deteção de 8 problemas com apenas 3 causas associadas. Para os 

Figura 35 - Esquema de funcionamento de classificação de Deteção. 
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diferentes problemas, o mesmo conjunto de indicadores é utilizado, no entanto, variam os valores 

estabelecidos para notificar a falha do equipamento. 

 Através destes métodos de deteção, é possível, com base nas informações fornecidas pelo 

sistema de monitorização atribuir classificações provisórias de problema, e em alguns casos, causa 

aos pedidos de trabalho gerados automaticamente. Desta forma, consegue-se, aquando o 

aparecimento de um alarme no sistema de monitorização, a criação automática de um pedido de 

trabalho com uma sugestão de Problema ou, em alguns casos, Problema e Causa.  

Os pedidos de trabalho gerados pelo software de manutenção passariam a comunicar o estado 

do funcionamento dos equipamentos em alarme, facilitando o diagnóstico à distância das equipas de 

manutenção. 

Para além da deteção imediata das situações anómalas que ocorrem é também importante a 

análise posterior a essa mesma situação, ou seja, de forma a poder antecipar, evitar ou corrigir uma 

situação problemática é necessária a realização de análises ao comportamento dos equipamentos em 

funcionamento.  

Desta forma, torna-se importante definir quais os valores que devem ser medidos, transmitidos 

e posteriormente armazenados pelo sistema de manutenção para que seja possível gerar 

automaticamente pedidos de trabalho e ainda, conseguir utilizar o investimento realizado na 

sensorização, não só para a deteção de falhas, mas também para análise comportamental e de 

fiabilidade aos equipamentos.  

Para tal, apresentam-se na tabela 18 as informações que se propõem constar do histórico dos 

equipamentos da tipologia bomba devendo ser alimentados com os dados provenientes do sistema de 

monitorização. 

           Tabela 18 - Informações recolhidos para a tipologia de equipamento "Bomba". 

Indicadores da tipologia Bomba 

Horas de funcionamento Frequência de funcionamento da bomba  

Tensão entre fases Pressão de serviço 

Potência Pressão na conduta 

Potência ativa Pressão Montante 

Potência aparente Pressão Jusante 

Potência reativa Temperatura 

Regulação de proteção térmica Velocidade de rotação RPM 

Vibração/Ruído Estado de funcionamento 

Caudal debitado  

 

O registo destas informações, pode ser feito, nos equipamentos preparados para tal, 

recorrendo diretamente ao sistema de monitorização. No entanto, existem equipamentos no Grupo AdP 
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que não possuem este tipo de sensorização tornando impossível a existência de um histórico de 

funcionamento dos equipamentos com base em sensores. Para tal, estas informações podem ser 

recolhidas, de forma periódica, por técnicos de manutenção antes e depois de uma intervenção de 

manutenção no equipamento, tendo este tipo de equipamentos históricos pontuais. Desta forma, todos 

os equipamentos da classe bomba do Grupo AdP passariam a possuir históricos de funcionamento, 

sendo, no entanto, diferentes em termos de quantidades de dados (figura 36). 

Com a classificação de deteção de falha proposta passa a ser possível a deteção à distância 

de falhas, contudo, para que este procedimento seja de possível implementação é necessário que os 

equipamentos possuam os sensores acima descritos e que forneçam as informações necessárias. 

Através de uma análise a alguns equipamentos do grupo e ainda testemunhos de técnicos e 

engenheiros de algumas empresas do grupo, foi possível concluir que a grande maioria dos 

equipamentos não possui a totalidade dos sensores acima descritos.  

¾ Análise de Custos para Implementação de Solução 

Uma vez que a solução apresentada depende da existência dos sensores nos equipamentos 

e instalações foi feita uma pesquisa de mercado com o intuito de estimar o impacto financeiro que a 

sua implementação iria causar. 

Através da análise realizada acima (figura 32) apresentada anteriormente foi possível constatar 

que a tipologia Bomba Submersível possuía o maior número de registos associados pelo que foram 

recolhidos os valores para a sensorização de bombas desta natureza. Para além disso, através de 

testemunhos foi possível recolher informações que apontam no sentido de que o número de bombas 

submersíveis no universo de bombas do grupo é mais significativo que os restantes. 

Pela tabela 19 é possível verificar que a sensorização de uma bomba submersível de qualquer 

dimensão representa um investimento de cerca de 3 300 € em material.  

 

Figura 36 - Histórico funcional que passará a existir com recolha de indicadores. 
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Tabela 19 - Análise de custos de sensorização para bomba submersível. 

Sensor Função Tipologias Valor praticado 
Utilização 

Sensor de temperatura 
da bomba ou motor 

Sensor que monitoriza a 
temperatura da bomba ou 
do motor.   

Contactos Térmicos 
(instalado de origem) 0 €  

PT100 no Estator 
(opcional em vez de 
contactos térmicos) 

510 € X 

Sensor de temperatura 
dos rolamentos 

Sensores que 
monitorizam a 
temperatura dos 
rolamentos das bombas 

PT100 1300 € X 

Sensor de água no óleo 

Sensores monitorização o 
nível de água no 
compartimento de 
lubrificação 

Sensor Capacitivo 295 € X 

Sensor de humidade 

Sensores que 
monitorizam o nível de 
fluido no compartimento 
do motor 

Sensor de nível (boia) 
(Câmara) 295 € X 

Sensor de nível (boia) 
(Caixa de Ligações) 540 € X 

Sensor de vibração 

Sensores que 
monitorizam o nível de 
vibrações durante o 
funcionamento do 
equipamento 

Acelerómetro 350 € X 

  Valor Total 3 290 €  

Para que seja possível contabilizar o impacto causado pela implementação da solução antes 

apresentada é necessário conhecer o universo de bombas existentes no grupo. Uma vez que esta 

informação não está disponível o impacto terá de ser calculado com base no custo das bombas em si.  

Sendo os tipos de sensores e a sensorização a mesma para as bombas submersíveis 

independentemente da sua dimensão, significa que se o valor de aquisição de uma bomba rondar os 

5 000€ a compra dos sensores representa um valor significativo já que estão em causa cerca de 70% 

do valor de aquisição. Se considerarmos que facilmente podemos ter bombas submersíveis com 

valores de aquisição iguais ou superiores a 25 000€ então este valor raramente ultrapassa 12% do 

valor de aquisição pelo que a sua representatividade diminui. Assim, é possível propor que, pelo menos, 

para bombas que apresentem valores de aquisição superiores a 25 000€ a sua sensorização não 

implica um acréscimo significativo no preço, justificando, desta forma o investimento nestes 

equipamentos acessórios. 

No entanto, e uma vez que o Grupo AdP apresenta uma dimensão considerável relativamente 

a infraestruturas esta solução pode não ser fácil de aplicar num curto espaço de tempo. Apesar de não 

ser possível aferir qual a dimensão do universo de bombas existente no Grupo AdP foi possível através 

do contacto engenheiros do Grupo AdP aferir que cerca de 80% das Estações Elevatórias do Grupo 

possuem equipamentos desta natureza (bombas submersíveis). Destes 80%, 25% já contempla a 

sensorização estudada e 25% não apresenta relevância suficiente para justificar a implementação. 

Assim concluímos que o investimento seria realizado em 50% dos 80% das Estações Elevatórias que 

apresentam esta tipologia de equipamento.  
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Tabela 20 - Valor do investimento a realizar para implementação em Estações Elevatórias de Saneamento. 

Infraestrutura Valor 

E. E. de Saneamento 2033 

E. E. com Bombas Submersíveis (80%) 2033 x 0,8 = 1626 

E.E. com Bombas Submersíveis e com Relevância (50%) 1626 x 0,5 = 813 

E.E. a realizar o investimento 813 

Bombas por E.E. Mínimo 2 

Valor de Sensorização (€) 3 300 € 

Investimento a realizar (813 EE * 2 Bombas * Valor Sensorização) 813 x 2 x 3 300 = 5 365 800 € 

A implementação da solução em estações elevatórias de saneamento, detidas pelo Grupo AdP, 

para além de necessitar de equipas de trabalho dedicadas, implica assim um investimento significativo, 

que pode ser difícil de justificar e fazer aprovar. Desta forma, sugere-se que as especificações técnicas 

exigidas aos fornecedores, na aquisição de novos equipamentos e nas grandes reparações dos 

equipamentos existentes, considerem as soluções de sensorização estudadas, para progressivamente 

ir evoluindo para formas de monitorização automatizadas. 

Para além disso, com um estudo que aplique o conceito de criticidade aos equipamentos e às 

infraestruturas, irá ser possível determinar quais os equipamentos onde é mais vantajoso aplicar a 

solução proposta. 

5.4. Alterações ao Sistema de Manutenção 

Com o intuito de acompanhar a evolução do processo de manutenção, fica clara a necessidade 

de implementação de alterações ao sistema de manutenção. Estas alterações, sendo baseadas no 

software de manutenção existente, podem também ser vistas como requisitos necessários a qualquer 

software de manutenção que no futuro possa ser adquirido.  

Começando pela estruturação de ações necessárias ao correto funcionamento do software, 

passando por alterações aos seus procedimentos e acabando na implementação de medidas de 

controlo a partir do software, serão explicadas, de seguida, as alterações propostas. 

5.4.1. Upgrades ao Sistema de Manutenção 

De forma a que o software deixe, como foi explicito acima, de ter como principal objetivo a 

contagem de horas e de custos e passe a focar também o desempenho dos equipamentos é necessário 

desenvolvê-lo nesse sentido.  

Torna-se, desta forma, fulcral desenvolver os processos de recolha e transmissão de 

informação relativa ao funcionamento e estado dos equipamentos. Uma vez que esta informação já se 

encontra a ser armazenada pelo sistema de monitorização, é fulcral que esta seja transmitida ao 

sistema de manutenção para que este armazene e analise o histórico de funcionamento dos 

equipamentos e forneça, consequentemente, indicadores de apoio à gestão com base nesse histórico 

comportamental.  
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Com a definição da lista de valores a serem medidos para a tipologia de equipamento em 

estudo, o próximo passo passa por transmitir os dados do sistema de monitorização para o sistema de 

manutenção. Para que este processo se verifique, é necessário compatibilizar ambos os sistemas no 

que aos códigos atribuídos aos equipamentos diz respeito. Uma vez que, os códigos atribuídos aos 

equipamentos nos dois sistemas são diferentes, surge a necessidade de criar no sistema de 

manutenção, na ficha de cadastro do ativo, onde constam o código de equipamento e o código de 

localização, um novo campo onde passa a ser inserido o código atribuído a esse mesmo ativo no 

sistema de monitorização. Desta forma, torna-se possível a compatibilização do mesmo ativo nos 

diferentes sistemas.  

A realização de estudos relativos ao desempenho dos equipamentos em operação apenas é 

possível, se forem recolhidas informações que alimentem os indicadores de desempenho abordados 

no capítulo 2. 

O processo de recolha de tempos de funcionamento e paragem de equipamentos é complexo 

já que muitas vezes, devido à génese das instalações existentes no grupo, a paragem de um 

equipamento implica a paragem de outros equipamentos. Desta forma, a atribuição do tempo de 

paragem por falha a um equipamento específico torna-se complicada. De forma a simplificar este 

acontecimento a atribuição do tempo de paragem devido a falha deve ser feita ao equipamento sobre 

o qual foi aberta a última ordem de trabalho. Ou seja, aquando da ocorrência de uma falha é aberta 

uma ordem de trabalho a um equipamento, no entanto, se a equipa de manutenção detetar que esse 

não é o equipamento em falha, essa ordem de trabalho é fechada e é aberta, consequentemente, uma 

nova ordem de trabalho de seguimento ao equipamento que se encontra, efetivamente em falha. Dessa 

forma, o tempo de paragem por falha deve ser atribuído ao equipamento que efetivamente provocou a 

paragem passando a atribuir os tempos de paragem por falha aos equipamentos que efetivamente as 

provocaram, registando nos restantes apenas uma paragem regular.  

 A transferência dos dados entre sistemas pode ser estruturada recorrendo à exportação de um 

sistema e consequente importação noutro, da informação necessária, onde o código do equipamento 

atribuído no sistema de monitorização e existente na ficha de cadastro do equipamento no sistema de 

manutenção funciona como instrumento de compatibilização, armazenando, dessa forma, o desejado 

histórico funcional dos equipamentos.   

Com a comunicação entre os sistemas de monitorização e manutenção, o processo de 

preenchimento de pedidos de trabalho tornar-se-á mais completo e autónomo, como veremos adiante 

(subcapítulo 5.5), no entanto, é essencial ao funcionamento da manutenção a possibilidade de criação 

de pedidos de trabalho manualmente por intermédio de operadores e técnicos de operação, pelo que, 

nestes pedidos de trabalho, os problemas de preenchimento evidenciados no capítulo 4 irão manter-

se.  
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5.4.2. Alterações aos Pedido e Ordem de Trabalho 

Com o intuito de solucionar esses mesmos problemas, foram estudadas alterações a realizar 

no preenchimento de pedidos de trabalho e ordens de trabalho, para que, dessa forma fosse possível 

tornar todos os pedidos de trabalho compatíveis e uniformemente preenchidos.  

Sendo que grande parte da informação que consta no pedido de trabalho é passada 

diretamente para a ordem de trabalho, as alterações começaram por ser propostas para este. 

¾ Pedido de Trabalho 

A criação de um pedido de trabalho inicia-se com o preenchimento, no software de 

manutenção, de uma breve descrição, com limite de 40 caracteres (incluindo espaços), do problema 

que se enfrenta. Sendo depois possível explicar com maior detalhe esse mesmo problema através de 

uma descrição longa com um limite de 500 caracteres (incluindo espaços). Este tipo de campo é 

importante quando preenchido com informação interessante acerca do problema que se está a reportar, 

já que pode ajudar no diagnóstico por parte de quem recebe o pedido. No entanto, para análise ao nível 

da gestão da manutenção este tipo de campo perde importância, já que não é viável que com um 

elevado número de ordens de trabalho, se tenha de proceder à triagem das mesmas através destas 

descrições. 

Segue-se a identificação da localização onde ocorre o problema, através do código de 

localização do equipamento, campo obrigatório, mas que permite a inserção de localizações com níveis 

6 ou 7, o que torna inviável a perceção de qual o equipamento em falha. Assim, é necessário tornar o 

nível 8 como indicação mínima obrigatória, passando dessa forma a ser possível rastrear o 

equipamento em falha.  

Se, por ventura, quem cria o pedido de trabalho não souber o código de localização, mas sim 

o código de equipamento, o sistema, se devidamente parametrizado, deve permitir o preenchimento 

automático do campo do código de localização aplicável. Para que tal aconteça, basta que todas as 

informações constem da ficha de cadastro do equipamento aquando da fase de inventariação.  

Apesar disto, é também possível que técnicos de operação não saibam nenhum dos códigos 

anteriores (localização e equipamento). Sugere-se desta forma a introdução de um campo, na ficha de 

cadastro do ativo e no pedido de trabalho, onde possa ser inserido o código do equipamento presente 

no sistema de monitorização que, como passa a estar associado ao equipamento irá permitir o 

preenchimento automático do código de localização e código de equipamento, garantindo sempre a 

fiabilidade do pedido e do histórico posteriormente armazenado. 

A obrigatoriedade de preencher a data de ocorrência, o centro de custo prestador e a prioridade 

do pedido deve manter-se, já que são informações fulcrais ao desenrolar do processo, isto porque, a 

data de ocorrência, permite perceber quando o equipamento entrou em falha, o centro de custo 

prestador, permite assignar um departamento da empresa com a responsabilidade de solucionar a 

falha, enquanto que, a prioridade do pedido permite indicar à área da manutenção qual a gravidade da 

situação.  
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No que à escolha do Problema da classificação de modo de falha estabelecida no grupo diz 

respeito, importa tornar este campo obrigatório, uma vez que com a requalificação sugerida acima 

foram criados problemas funcionais que espelham as falhas que podem ocorrer nos equipamentos, 

ajudando assim as equipas de manutenção no diagnóstico da falha.  

Com o intuito de controlar e perceber melhor qual o problema que tenta ser relatado no pedido 

de intervenção, sugere-se a inserção de um pré-diagnóstico que terá como principal função a de 

explicar qual a situação vivida em termos de operação do equipamento em falha. Sendo grande a 

variedade de equipamentos existentes no grupo, e uma vez que cada tipologia de equipamento tem 

diferentes formas de operar e diferentes constituições é necessária a criação de um conjunto de 

perguntas e itens a preencher relacionados com cada tipologia de equipamento.  

Apresenta-se na tabela 20, o conjunto de perguntas a realizar para a tipologia de equipamentos 

estudada neste documento, nos capítulos acima. 

Tabela 21 - Perguntas de pré-diagnóstico a inserir no preenchimento do pedido de trabalho. 

Estado de funcionamento Operacional | Em alarme | Não operacional 

Fluído transportado Água Limpa | Água residual | Lamas | Reagentes 

Caudal esperado  Caudal em atual VALOR | VALOR 

Potência esperada  Potência atual VALOR | VALOR 

Sensores em alarme Humidade no motor | Água no óleo | Temperatura | Vibração 

Velocidade de rotação do equipamento VALOR 

Bomba verificada por operação Sim | Não 

 

Neste caso, e uma vez que o pedido de trabalho não é aberto através do software de 

monitorização, a manutenção é capaz de possuir um breve resumo do estado operacional do 

equipamento de forma a poder tirar conclusões sobre o seu estado e funcionamento.  

 Através do diagnóstico apresentado no capítulo 4, aferiu-se que existiam lacunas no 

preenchimento de ordens de trabalho, pelo que foi necessário observar esta fase do processo e aferir, 

tal como, para o pedido de trabalho, que alterações era importante serem realizadas para uniformizar 

e ajudar ao estudo posterior das falhas ocorridas. 

¾ Ordem de Trabalho 

 Uma ordem de trabalho, quando gerada, recebe grande parte das informações existentes no 

pedido de trabalho que lhe deu origem. Essas informações aparecem como já preenchidas na ordem 

de trabalho, podendo, no entanto, ser alteradas pelas pessoas da área da manutenção. Informações 

como descrição do problema, código de localização, data de ocorrência, centro de custo prestador e 

Problema, quando preenchido, são algumas das informações que são transmitidas. 



 
 

72 

 Apesar de, tal como explicado no capítulo 3, uma ordem de trabalho atravessar várias fases 

até que seja concluída, o seu preenchimento não sofre alterações significativas ao longo do tempo, isto 

porque apenas a pessoa que efetivamente executa a ordem de trabalho possui mais informações a 

reportar.  

Existem campos de preenchimento obrigatório, tais como os campos que põem em prática as 

classificações tipo de intervenção e tipo de trabalho implementadas no grupo. No entanto, estes 

campos aparecem já preenchidos de antemão, ou seja, aquando da abertura da ordem de trabalho 

estes são campos que se preenchem automaticamente, tornando as classificações inúteis. Sugere-se, 

portanto, o não preenchimento automático destes campos para que as classificações implementadas 

possam ser devidamente utilizadas. 

Existem ainda campos específicos para a explicação dos procedimentos realizados até à 

resolução da falha. Existe um campo no qual a resolução é descrita brevemente, com limite de 40 

caracteres (incluindo espaços brancos) e outro onde podem ser feitas descrições com maior detalhe, 

com limite de 500 caracteres (incluindo espaços brancos). Sugere-se a passagem do campo de 

descrição curta a obrigatório, visto ser importante perceber para cada ordem de trabalho quais os 

procedimentos realizados mais importantes e quais as maiores dificuldades sentidas na resolução da 

falha.  

A escolha da classificação problema, causa, solução deve manter-se obrigatória e passível de 

alteração pela área da manutenção de forma a que possam ser corrigidos erros efetuados por técnicos 

de operação. 

O técnico responsável pela execução do trabalho pedido não introduz, normalmente, as 

informações respeitantes à ordem de trabalho no software de manutenção. Isto acontece porque é, 

normalmente, fornecida ao executante uma ordem de trabalho em formato de papel. Ao analisar a folha 

distribuída, é possível observar a falta de informação com que se depara o executante, isto porque, 

apesar de apresentadas as localizações e a descrição do equipamento a reparar, não estão presentes 

os dados específicos do equipamento, tal como marca, número de série, classe ou subclasse, não é 

transportado para a folha o problema selecionado aquando do pedido de trabalho, ou seja não existem 

indicações suficiente sobre o problema encontrado.  

Desta forma, sugere-se que na folha sejam apresentados os campos que deveriam fazer parte 

da ficha de cadastro do ativo, tais como marca, número de série, classe e subclasse e ainda, para além 

das localizações operacionais, o código de equipamento e ainda o código do equipamento no software 

de monitorização. Sugere-se também a inserção da escolha do Problema realizada aquando da criação 

do pedido de trabalho, criando também um espaço onde seja possível descrever completamente o 

trabalho realizado.  

Relativamente a datas de trabalho, sugere-se a criação de um novo campo na ordem de 

trabalho de forma a que seja possível guardar a data/hora real preenchida pelo técnico. Isto porque no 

software, a data real guardada corresponde à passagem da ordem de trabalho para execução e ao seu 

termino. No entanto, e uma vez que o registo efetivo da ordem de trabalho é feito em papel pelo técnico 
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que executa o trabalho, estes valores não correspondem. Desta forma passa a ser possível guardar o 

exato tempo que demorou a reparação e não o tempo que a ordem de trabalho, esteve, no software 

em execução. Para além disto, pode também ser importante a explicitação dos tempos despendidos 

em deslocações e outros procedimentos que entram no tempo de execução, anteriormente 

armazenado no software, pelo que devem existir campos para este preenchimento seja possível. 

Para além disto e, especialmente, em equipamentos onde o software de monitorização não 

consegue extrair informações, ou porque não estão implementados os sensores necessários ou porque 

não estão operacionais, é importante inserir nas ordens de trabalho, campos de preenchimento de 

informações referentes ao equipamento, que possam ser medidos pelo técnico de manutenção 

aquando da elaboração do trabalho. As informações que constam da tabela 18 deverão constar da 

ordem de trabalho num esquema que permita a recolha antes e depois da intervenção, de forma a que 

sejam recolhidas e armazenadas as informações de histórico funcional para introdução no sistema de 

manutenção.  

Com a introdução deste tipo de medidas, passa a ser possível o armazenamento de histórico 

de equipamentos ou parâmetros não controlados pelo software de monitorização, tornando dessa 

forma, mais completa a informação armazenada. 

5.4.3. Soluções para Controlo e Avaliação do Processo de Manutenção 

Todas as alterações promovidas nos capítulos acima têm como principal objetivo tornar 

facilitado o controlo, a gestão e o estudo do estado dos equipamentos e da manutenção nas empresas 

do grupo, pelo que, para que esse objetivo seja cumprido é necessária a criação de ferramentas de 

exposição das informações e dados recolhidos, que apoiem à decisão e na definição de estratégias de 

manutenção. 

Reunidas as condições para a aquisição das informações que se entendem como 

indispensáveis à boa gestão da manutenção, procedeu-se à elaboração de dois relatórios tipo.  

O primeiro (Anexo D), correspondente a um relatório de ordem de trabalho, pretende mostrar 

os dados dessa mesma ordem de trabalho, os indicadores referentes à mesma e ainda o histórico de 

falhas recolhido até então. Composto essencialmente por elementos descritivos, inicia-se com a 

apresentação dos dados relativos à descrição do trabalho, localização da falha e ainda equipamento 

que sofreu a falha. Para além disso, também a cronologia de acontecimentos é apresentada 

relacionando as datas das etapas da ordem de trabalho. Através de algumas tabelas presentes no 

relatório, é possível aferir acerca das áreas funcionais do processo de manutenção, já que se pode 

concluir sobre qual a área que mais tempo demorou a realizar o seu trabalho, permitindo a deteção do 

gargalo do processo. Segue-se o foco na falha solucionada, onde são mostradas as classificações de 

problema, causa, solução e deteção atribuídas e apresentado o relatório de falha elaborado pelo técnico 

responsável pela resolução do problema. O relatório contempla ainda dois anexos que fornecem dados 

distintos. O primeiro anexo fornece informação relativa a faturas recebidas aquando da resolução do 

problema e ainda relatórios efetuados por entidades externas sobre a falha. O segundo anexo, 
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apresenta indicadores de manutenção do equipamento em questão. É apresentado o histórico de 

intervenções no equipamento em questão, sendo apresentados indicadores de fiabilidade como MTBF 

(Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Repair and Restore) abordados no subcapítulo 

2.3.2, ou ainda a disponibilidade do equipamento. Para além disso, também são apresentados gráficos 

relativos aos problemas, causas e soluções mais associados a esse equipamento e ainda gráficos e 

tabelas com valores medidos pelos técnicos sobre indicadores antes impostos (sub-capítulo 5.3). 

Também é apresentado o histórico de intervenções da localização onde se encontra o equipamento, 

para que seja possível associar um elevado número de falhas à localização ou ao equipamento. 

O segundo (Anexo E), correspondente a um relatório periódico da manutenção e tem como 

principal objetivo refletir o estado da operacionalidade das equipas de manutenção no que às suas 

ações e trabalhos diz respeito, mostrando onde e quando estão as falhas mais importantes ocorridas. 

Resultante da recolha de informações relativas ao conjunto de trabalhos realizado pela área da 

manutenção durante o período escolhido, tem início na descrição dos dados a que se refere o relatório. 

Passando para uma análise aos trabalhos realizados durante o período selecionado, fornece 

informações relativas aos pedidos de trabalho e ordens de trabalho, apresentando gráficos 

comparativos com períodos transatos e ainda várias tabelas que descrevem o atual estado do processo 

de manutenção. Para além disso, são ainda introduzidas informações sobre a fiabilidade de 

infraestruturas da empresa em questão. Estes valores são calculados com base nos dados recolhidos 

pelo sistema de manutenção no que a falhas diz respeito, utilizando a metodologia desenvolvida no 

documento [66]. São também apresentados gráficos para análise às prioridades das ordens de 

trabalho, e tipos de manutenção mais praticadas. Nas tabelas são apresentados resumos relativos à 

classificação problema, causa, solução, ordens de trabalho com maior duração de execução e ainda 

resumos sobre os tempos que caracterizam o processo no que ao processo administrativo e 

efetivamente técnico diz respeito. No final, em anexo, são apresentados indicadores de apoio à decisão, 

que mostram o estado em que se encontra o processo resumido em números. Através destes 

indicadores, é possível ter conhecimento sobre uma breve análise aos custos de manutenção, 

informações sobre a decisão ou não de substituição de equipamentos e ainda, através dos indicadores 

operacionais, perceber o estado da manutenção na empresa, possuindo informações sobre 

intensidades de manutenção, cumprimento de planos de manutenção e ainda indicadores tais como 

MTBF (Mean Time Between Failure) e MTTR (Mean Time to Repair) são também calculados, 

novamente, com base na metodologia desenvolvida no documento [66]. 

  

5.5. Nova Abordagem ao Procedimento da Manutenção 

O processo de manutenção implementado exige que o software de manutenção existente seja 

alimentado pela área da operação no que à comunicação das falhas diz respeito, e pela área da 

manutenção na resolução e descrição das falhas. Desta forma, o procedimento mantém como 

independentes os sistemas de monitorização e manutenção tornando a deteção de falhas e a sua 

resolução, um processo pouco estruturado e com pouca informação partilhada.  
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Com a análise aos dados fornecidos e ao processo em si, ficou claro o desperdício de 

informação que acontecia e acontece no decorrer da monitorização das instalações, já que esta 

informação não é tratada ou analisada.  

O objetivo para requalificação do processo passa por alimentar o sistema de manutenção com 

os dados gerados pelo seu homónimo da monitorização e dessa forma tornar o procedimento de 

manutenção dinâmico (figura 37). Assim, passa a ser possível aproveitar os investimentos feitos em 

tecnologia nas infraestruturas não só para o controlo das operações de abastecimento e saneamento, 

mas também para o controlo de fiabilidade e operacionalidade dos equipamentos instalados, tentando 

rentabilizar ao máximo os recursos implementados. Para além disso, a área da manutenção passa a 

dispor de informação suficiente para a realização de diagnósticos credíveis e reais, num curto espaço 

de tempo. 

 

 

Por observação da figura 37, é possível perceber que os técnicos de operação deixam de 

preencher efetivamente o pedido de trabalho, procedendo apenas à sua validação. Desta forma, as 

informações passaram a ser reportadas diretamente pelo sistema de monitorização possibilitando a 

troca direta de informações. Assim, é transmitida toda a informação necessária para que sejam 

realizados diagnósticos pela área da manutenção. 

 

 

 

Figura 37- Esquema de diagnóstico da avaria proposto. 
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Através da realização desta dissertação foi possível retirar um conjunto de conclusões sobre o 

trabalho realizado, para além disso foi também possível retirar ilações sobre o desenvolvimento de 

trabalhos futuros que sigam as ideias e metodologias abordadas.  

6.1. Conclusões 

A presente dissertação teve como principais objetivos a análise ao estado da manutenção no 

Grupo AdP, o desenvolvimento de classificações de ações de manutenção e classificações de modo e 

deteção de falhas e ainda a reestruturação do processo de comunicação de falhas e o desenvolvimento 

de ferramentas de apoio à gestão da manutenção.  

Numa primeira fase começou por analisar-se os dados de manutenção relativos a todas as 

ordens de trabalho de manutenção corretiva existentes em cinco empresas do Grupo AdP. Através 

desta análise foi possível identificar problemas inerentes à falta de informação disponível espelhada 

quer na escassez de dados encontrados, quer na falta de informação que continham os dados 

existentes. Com estes resultados ficou clara a necessidade de criar condições para que a informação 

que classifica e caracteriza as ações de manutenção realizadas fosse recolhida, armazenada e tratada 

de forma a funcionar como suporte à gestão da manutenção.  

Após o conhecimento integral dos processos, fluxos e procedimentos que a área da 

manutenção tinha implementados constatou-se que a partilha de informações entre as áreas da 

manutenção e operação era muito reduzida, funcionando estas como duas áreas da empresa 

separadas. Ao analisar os sistemas de controlo em funcionamento na área da operação constatou-se 

que toda a informação gerada era desperdiçada e não existia qualquer olhar crítico que nela incidisse. 

Com o intuito de utilizar a informação gerada pelos sistemas de monitorização para alimentar 

os sistemas de manutenção, foram desenvolvidas novas classificações de modo de falha que se 

focassem no estado funcional do equipamento e onde um modo de falha corresponde a uma perda de 

funcionalidade por parte do equipamento em análise.  

De seguida foram analisadas as informações que podem ser recolhidas pelos sistemas de 

monitorização no que aos equipamentos bombas dizem respeito, desenvolvendo uma classificação de 

deteção de falhas com base nestas informações. Assim, a deteção de uma falha pode ser realizada 

através de uma conjugação específica de fatores que são medidos pelo sistema de monitorização.   

Assim foi estudada de que forma os sistemas de manutenção poderiam ser alimentados através 

dos sistemas de monitorização, partilhando informações relativas aos parâmetros de funcionamento 

medidos.  

Iniciou-se com a transformação da classificação Problema, Causa, Solução que foi 

desenvolvida de forma a classificar o estado funcional do equipamento, correspondendo um modo de 

falha a uma falha de funcionalidade num equipamento.  
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Seguindo-se a análise às formas de deteção de falhas com o auxílio do sistema de 

monitorização, foi realizado um estudo que incidia sobre os sensores disponíveis no mercado para a 

tipologia de equipamento bombas e que tipo de informação estes fornecem. Posto isto, foi possível 

desenvolver e propor uma classificação de deteção de falha, que quando complementada com a 

classificação de modo de falha permite atribuir a cada problema uma forma de o detetar. 

Para além disto, foram propostas reestruturações às ferramentas de reporte de falhas (pedido 

de trabalho) e caracterização de ações de manutenção (ordem de trabalho) com o objetivo de tornar 

estas ferramentas úteis para o armazenamento de informação. Foram revistos e alterados os campos 

existentes e introduzidos novos campos que permitirão uniformizar preenchimentos e forçar quem 

realiza este tipo de ações a caracterizá-las convenientemente.  

Por fim foram criadas ferramentas de apoio à gestão da manutenção no que ao tratamento de 

informação diz respeito, através da criação de dois relatórios tipo que permitiram descrever ações de 

manutenção através de um relatório de ordem de trabalho e ainda descrever o estado da área da 

manutenção por um período de tempo escolhido, através de um relatório periódico de manutenção. 

Como conclusão é possível referir que o desenvolvimento das ferramentas acima descritas 

permitiu a criação de padrões de atuação e uniformização da informação recolhida auxiliando a gestão 

da manutenção. Em relação ao Grupo AdP, espera-se que as medidas apresentadas e as ferramentas 

desenvolvidas ajudem ao progresso da área da manutenção das diversas empresas do Grupo 

permitindo também ao Grupo em si, avaliar o desempenho das empresas que detém no que à 

manutenção diz respeito. 

6.2. Trabalhos Futuros 

Quanto a trabalhos futuros, propõe-se o desenvolvimento das seguintes atividades: 

x Aplicação das metodologias seguidas no presente trabalho aos restantes 

equipamentos detidos pelo Grupo AdP, para o desenvolvimento de classificações 

Problema, Causa, Solução; 

x Analisar estratégias de manutenção – estudar qual o tipo de manutenção (corretiva, 

preventiva...) mais adequado a cada equipamento; 

x Estudo de implementação de manutenção preditiva recorrendo ao sistema de 

monitorização existente e ao estudo de sensores realizado; 

x Aplicação da classificação de criticidade em instalações, pré-selecionadas do Grupo 

AdP, de forma a realizar-se uma análise de criticidade aos componentes em estudo. 
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Anexos 

Anexo A – Ordem de trabalho em papel entregue a técnicos e operadores de 
manutenção 
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Anexo B - Exploração Teórica de Tipologias de Bombas 

Será, desta forma, feita uma breve descrição de funcionamento e composição dos 

equipamentos estudados para a realização da classificação. 

¾ Bomba Submersível 

Uma bomba submersível é uma bomba que pode ser totalmente submersa. Para que tal seja 

possível, estas são hermeticamente fechadas e construídas com o motor acoplado no seu interior. 

Usualmente utilizada em poços algumas podem facilmente transportar sólidos o que torna a utilização 

em águas residuais muito usual. 

Constituição: 

O modo de funcionamento do equipamento é facilmente explicado recorrendo à figura X. O 

fluido bombeado entra axialmente na bomba através da zona de aspiração da bomba (5) e é acelerado 

para o exterior pelo impulsor rotativo (7), numa corrente centrífuga. No limite da corrente do corpo da 

bomba, a energia cinética do fluido bombeado é transformada em energia de pressão e o fluido 

bombeado é conduzido para o bocal de descarga (6), através do qual efetua a saída da bomba. O 

sistema hidráulico está limitado, do lado traseiro do impulsor, por uma tampa de descarga (4) através 

do qual o veio (1) passa. A passagem do veio é vedada ao ambiente com uma vedação do veio (8). O 

veio está alojado em rolamentos de roletes (9 e 10), que por sua vez são estão alojados numa caixa 

de rolamentos (2), que está ligada ao corpo da bomba e/ou à tampa de descarga. 

¾ Bomba Centrífuga Monocelular 

Uma bomba centrífuga monocelular é uma bomba de transporte de fluidos que trabalha a seco, 

ou seja, não mergulhada no fluido e é utilizada para o transporte de fluidos onde, geralmente, não 

existem componentes sólidos. 

Figura B 1 - Constituição de Bomba Submersível. 
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Também com o principal objetivo de transportar fluidos, transfere, tal como uma bomba 

submersível, o movimento mecânico do seu impulsor para o fluido fazendo com que este se movimente. 

 No que ao modo de funcionamento diz respeito, o fluido entra na bomba através da zona de 

aspiração (6) e é acelerado para o exterior pelo impulsor (7). No limite da corrente do corpo da bomba, 

a energia cinética do fluido bombeado é transformada em energia de pressão e o fluido bombeado é 

conduzido para o bocal de descarga (2), através do qual efetua a saída da bomba. O “Clearence gap” 

previne o retorno de qualquer fluido para a zona de aspiração. Na parte traseira do impulsor, o veio 

entra através da tampa de descarga para se acoplar ao motor elétrico. A passagem do veio através da 

tampa é selada com um vedante dinâmico (8). O veio é suportado por rolamentos (10 e 11) que por 

sua vez estão alojados no compartimento do motor (5). 

¾ Bomba Centrífuga Multicelular 

Uma bomba centrífuga multicelular é uma bomba que, tal como as anteriormente apresentadas, 

tem como principal função o transporte de fluido. É normalmente utilizada quando são exigidas maiores 

alturas manométricas de elevação já que os vários estágios que a compõem permitem que sejam 

Figura B 2 - Constituição de Bomba Monocelular. 

Figura B 3 - Constituição de Bomba Multicelular. 
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obtidos valores mais elevados que em bombas monocelulares. Também nesta tipologia o movimento 

mecânico do seu impulsor é transferido para o fluido fazendo com que este se movimente.  

O modo de funcionamento que se encontra nesta tipologia de bombas é similar ao apresentado 

anteriormente, já que o princípio de funcionamento é idêntico. O fluido bombeado entra na bomba 

através da tubagem de aspiração da bomba (1) e é acelerado para o exterior pelos impulsores rotativos 

(5), numa corrente centrífuga. No contorno do fluxo dos impulsores (6) e do corpo da bomba, a energia 

cinética do fluido bombeado é transformada em energia de pressão e o fluido bombeado conduzido 

para o bocal de pressão (2), através do qual sai da bomba. No lado de trás do impulsor o veio (3) é 

conduzido através da tampa de descarga (7). A passagem do veio é vedada através de uma vedação 

do veio (4). O veio está, nesta bomba, apoiado em mancais de rolamentos.  

¾ Bomba Parafuso 

As também chamadas de bombas de cavidade progressiva são bombas que transportam, 

usualmente, fluidos de espessuras elevadas através da sequência de movimentos proporcionada por 

um veio em forma de parafuso. O fluido presente no interior da bomba é transportado pelo parafuso do 

início até ao fim da bomba fazendo, dessa forma com que este seja transportado. Normalmente 

associadas a baixas velocidades de funcionamento e também baixos caudais, estas bombas 

transportam fluido através das cavidades que o veio possui.  

O funcionamento desta tipologia de equipamentos é conseguido através da rotação do 

parafuso inserido no interior da bomba. O fluido entra no corpo da bomba (500) e onde irá ser acoplado 

nas zonas livres do parafuso (RTE). À medida que este roda, o fluido irá passar de cavidade em 

cavidade até atingir a extremidade contrária, onde irá sair da bomba.  

¾ Bomba Diafragma 

As bombas diafragmas são normalmente utilizadas como bombas doseadoras, que doseiam 

um produto, normalmente, químico numa linha de fluido diferente. Constituídas, tal como o nome indica, 

por um mecanismo que gira em torno de um diafragma que ao movimentar-se promove a dosagem do 

fluido químico.  

Figura B 4 - Constituição de Bomba Parafuso. 
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Enquanto para as tipologias anteriores, os equipamentos pouco diferiam de marca para marca, 

nesta tipologia isso já não se verifica. É extremamente difícil apontar como normal um modelo já que e 

apesar de utilizarem o mesmo princípio de funcionamento, possuem formas e disposições muito 

diferentes.  

Apresentaremos, portanto, apenas um exemplo, sublinhando que o princípio de funcionamento 

é o mesmo. 

 

No que ao funcionamento diz respeito, esta tipologia de bombas, funciona através da abertura 

e fecho de um diafragma. A rotação do motor elétrico é transmitida através do veio (1) para uma 

engrenagem (2) que está conectada a um sistema excêntrico (3). O sistema excêntrico converte, 

consequentemente, a rotação num movimento linear do pino (4). Dessa forma, o diafragma é aberto e 

fechado à medida que o sistema trabalha, fazendo assim a adição do produto à linha de fluido. 

 

Figura B 5 - Constituição de Bomba Diafragma. 

Figura B 6 - Modo de funcionamento de Bomba Diafragma. 



Bomba	

Submersível

Bomba	

Monocelular

Bomba	

Multicelular

Bomba	

Parafuso

Bomba	

Diafragma

Problema Problema Causa Causa Solução Solução	Final Deteção	de	Avarias Sensorização GBS BCF BCF BPF BDF

P01 A	bomba	não	arranca C01 Falha	de	alimentação	elétrica S01 Restabelecida	a	alimentação	elétrica.	

Bomba	ensaiada
D01

Avaria	em	equipamento	do	Quadro	Elétrico	-	disjuntor	com	disparo	

e	alerta	na	supervisão	de	Avaria	na	Bomba.	Diagnóstico	com	ida	do	

operador	ao	local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C01 Falha	de	alimentação	elétrica S01 Restabelecida	a	alimentação	elétrica.	

Bomba	ensaiada
D02

Falha	na	rede	de	energia,	autonomia	da	UPS	permite	que	autómato	

informe	origem	da	falha	é	da	responsabilidade	do	fornecedor	de	

energia
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S02 Cabo	reparado D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S03 Cabo	substituído D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S04 Motor	reparado D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S05 Motor	substituído D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C05 Avaria	na	protecção	contra	

sobrecargas
S09 Reparametrizado	limite	de	proteção	do	

motor
D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C05 Avaria	na	protecção	contra	

sobrecargas
S10 Substítuida	a	proteção	contra	sobrecargas D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C06 Disparo	do	interruptor	térmico	 S11 Reparado	sistema	de	refrigeração	de	motor D03
Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C06 Disparo	do	interruptor	térmico	 S12 Validada	proteção	térmica	e	rearme	do	

disjuntor
D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C03
A	bomba	não	arranca	

automaticamente	mas	pode	ser	

iniciada	manualmente

S06 Reparado	equipamento	de	automação	/	

sinais	para	arranque	e	paragem	de	bomba
D04

Avaria	no	sistema	de	autómação,	é	possível	colocar	a	bomba	em	

funcionamento	no	modo	manual,	apenas	possível	detetar	avaria	

com	intervenção	de	manutenção	no	local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C03
A	bomba	não	arranca	

automaticamente	mas	pode	ser	

iniciada	manualmente

S07
Reparado	equipamento	de	medição	de	

nivel	/	encravamentos	para	arranque	e	

paragem	de	bomba

D05
Avaria	no	sistema	de	medição	de	nivel,	é	possível	colocar	a	bomba	

em	funcionamento	no	modo	manual,	apenas	possível	detetar	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local
x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C04
A	unidade	de	accionamento	não	

está	a	receber	toda	a	tensão	em	

pelo	menos	uma	das	três	fases

S08 Fusíveis	substituídos D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x

P01 A	bomba	não	arranca C07 Fusíveis	queimados S08 Fusíveis	substituídos D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x
P01 A	bomba	não	arranca C08 Tensão	variável S01 Restabelecida	a	alimentação	elétrica.	

Bomba	ensaiada
D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x
P01 A	bomba	não	arranca C09 Tensão	operacional	incorreta S13 Corrigida	e	verificada	a	tensão	elétrica D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x
P01 A	bomba	não	arranca C10 Presença	de	humidade	no	motor S14 Substituidos	O-rings D07 Sensor	de	humidade	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P01 A	bomba	não	arranca C10 Presença	de	humidade	no	motor S15 Substituído	empanque D07 Sensor	de	humidade	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P01 A	bomba	não	arranca C10 Presença	de	humidade	no	motor S16 Substituido	sensor	de	humidade D07 Sensor	de	humidade	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P01 A	bomba	não	arranca C11 Presença	de	água	no	óleo S15 Substituído	empanque D08 Sensor	de	água	no	óleo	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P01 A	bomba	não	arranca C11 Presença	de	água	no	óleo S17 Substituido	o	sensor	de	água	no	óleo D08 Sensor	de	água	no	óleo	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P01 A	bomba	não	arranca C11 Presença	de	água	no	óleo S18 Restabelecido	o	nível	do	óleo D08 Sensor	de	água	no	óleo	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P01 A	bomba	não	arranca C12 Zona	de	aspiração	(poço)	com	

excesso	de	sólidos
S19 Limpeza	de	poço D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P01 A	bomba	não	arranca C13 Zona	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x x
P01 A	bomba	não	arranca C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x
P01 A	bomba	não	arranca C16 Sedimentação	de	sólidos S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P01 A	bomba	não	arranca C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S22 Tubagem	ascendente	limpa D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P01 A	bomba	não	arranca C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S23 Tubagem	ascendente	substituída D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P01 A	bomba	não	arranca C17 Prisão	em	impulsor,	apresenta	

dificuldade	ao	rodar	à	mão
S24 Limpeza	de	impulsor D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x

P01 A	bomba	não	arranca C17 Prisão	em	impulsor,	apresenta	

dificuldade	ao	rodar	à	mão
S19 Limpeza	de	poço D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x

P01 A	bomba	não	arranca C18 Nível	de	reagente	em	baixo S25 Adicionado	reagente D12 Sensor	de	nível	no	deposito	de	reagente	atua x x
P01 A	bomba	não	arranca C19 Empanque	com	desgaste	ou	

danificado
S26 Substituído	empanque D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x

P02 A	bomba	para C01 Falha	de	alimentação	elétrica S01 Restabelecida	a	alimentação	elétrica.	

Bomba	ensaiada
D01

Avaria	em	equipamento	do	Quadro	Elétrico	-	disjuntor	com	disparo	

e	alerta	na	supervisão	de	Avaria	na	Bomba.	Diagnóstico	com	ida	do	

operador	ao	local
x x x x x

P02 A	bomba	para C01 Falha	de	alimentação	elétrica S01 Restabelecida	a	alimentação	elétrica.	

Bomba	ensaiada
D02

Falha	na	rede	de	energia,	autonomia	da	UPS	permite	que	autómato	

informe	origem	da	falha	é	da	responsabilidade	do	fornecedor	de	

energia
x x x x x

P02 A	bomba	para C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S02 Cabo	reparado D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P02 A	bomba	para C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S03 Cabo	substituído D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P02 A	bomba	para C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S04 Motor	reparado D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P02 A	bomba	para C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S05 Motor	substituído D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P02 A	bomba	para C05 Avaria	na	protecção	contra	

sobrecargas
S09 Reparametrizado	limite	de	proteção	do	

motor
D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P02 A	bomba	para C05 Avaria	na	protecção	contra	

sobrecargas
S10 Substítuida	a	proteção	contra	sobrecargas D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P02 A	bomba	para C06 Disparo	do	interruptor	térmico	 S11 Reparado	sistema	de	refrigeração	de	motor D03
Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P02 A	bomba	para C06 Disparo	do	interruptor	térmico	 S12 Validada	proteção	térmica	e	rearme	do	

disjuntor
D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P02 A	bomba	para C03
A	bomba	não	arranca	

automaticamente	mas	pode	ser	

iniciada	manualmente

S06 Reparado	equipamento	de	automação	/	

sinais	para	arranque	e	paragem	de	bomba
D04

Avaria	no	sistema	de	autómação,	é	possível	colocar	a	bomba	em	

funcionamento	no	modo	manual,	apenas	possível	detetar	avaria	

com	intervenção	de	manutenção	no	local
x x x x x

P02 A	bomba	para C03
A	bomba	não	arranca	

automaticamente	mas	pode	ser	

iniciada	manualmente

S07
Reparado	equipamento	de	medição	de	

nivel	/	encravamentos	para	arranque	e	

paragem	de	bomba

D05
Avaria	no	sistema	de	medição	de	nivel,	é	possível	colocar	a	bomba	

em	funcionamento	no	modo	manual,	apenas	possível	detetar	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local
x x x x x

P02 A	bomba	para C04
A	unidade	de	accionamento	não	

está	a	receber	toda	a	tensão	em	

pelo	menos	uma	das	três	fases

S08 Fusíveis	substituídos D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x

P02 A	bomba	para C07 Fusíveis	queimados S08 Fusíveis	substituídos D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x
P02 A	bomba	para C08 Tensão	variável S01 Restabelecida	a	alimentação	elétrica.	

Bomba	ensaiada
D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x
P02 A	bomba	para C09 Tensão	operacional	incorreta S13 Corrigida	e	verificada	a	tensão	elétrica D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x
P02 A	bomba	para C10 Presença	de	humidade	no	motor S14 Substituidos	O-rings D07 Sensor	de	humidade	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P02 A	bomba	para C10 Presença	de	humidade	no	motor S15 Substituído	empanque D07 Sensor	de	humidade	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P02 A	bomba	para C10 Presença	de	humidade	no	motor S16 Substituido	sensor	de	humidade D07 Sensor	de	humidade	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P02 A	bomba	para C11 Presença	de	água	no	óleo S15 Substituído	empanque D08 Sensor	de	água	no	óleo	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P02 A	bomba	para C11 Presença	de	água	no	óleo S17 Substituido	o	sensor	de	água	no	óleo D08 Sensor	de	água	no	óleo	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
P02 A	bomba	para C11 Presença	de	água	no	óleo S18 Restabelecido	o	nível	do	óleo D08 Sensor	de	água	no	óleo	com	informação	de	avaria	na	

monitorização/supervisão x
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P02 A	bomba	para C12 Zona	de	aspiração	(poço)	com	

excesso	de	sólidos
S19 Limpeza	de	poço D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P02 A	bomba	para C13 Zona	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x x
P02 A	bomba	para C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x
P02 A	bomba	para C16 Sedimentação	de	sólidos S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P02 A	bomba	para C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S22 Tubagem	ascendente	limpa D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P02 A	bomba	para C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S23 Tubagem	ascendente	substituída D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P02 A	bomba	para C17 Prisão	em	impulsor,	apresenta	

dificuldade	ao	rodar	à	mão
S24 Limpeza	de	impulsor D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x

P02 A	bomba	para C17 Prisão	em	impulsor,	apresenta	

dificuldade	ao	rodar	à	mão
S19 Limpeza	de	poço D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x

P02 A	bomba	para C18 Nível	de	reagente	em	baixo S25 Adicionado	reagente D12 Sensor	de	nível	no	deposito	de	reagente	atua x x
P02 A	bomba	para C19 Empanque	com	desgaste	ou	

danificado
S26 Substituído	empanque D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P02 A	bomba	para C20 Velocidade	de	rotação	da	bomba	

incorreta
S27 Restabelecidas	as	condições	de	

funcionamento	adequadas
D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S02 Cabo	reparado D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S03 Cabo	substituído D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S04 Motor	reparado D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S05 Motor	substituído D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C05 Avaria	na	protecção	contra	

sobrecargas
S09 Reparametrizado	limite	de	proteção	do	

motor
D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C05 Avaria	na	protecção	contra	

sobrecargas
S10 Substítuida	a	proteção	contra	sobrecargas D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C06 Disparo	do	interruptor	térmico	 S11 Reparado	sistema	de	refrigeração	de	motor D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C06 Disparo	do	interruptor	térmico	 S12 Validada	proteção	térmica	e	rearme	do	

disjuntor
D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C04

A	unidade	de	accionamento	não	

está	a	receber	toda	a	tensão	em	

pelo	menos	uma	das	três	fases

S08 Fusíveis	substituídos D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x

P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C09 Tensão	operacional	incorreta S13 Corrigida	e	verificada	a	tensão	elétrica D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x x x x
P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C12 Zona	de	aspiração	(poço)	com	

excesso	de	sólidos
S19 Limpeza	de	poço D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C13 Zona	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x x
P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x
P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S22 Tubagem	ascendente	limpa D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S23 Tubagem	ascendente	substituída D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C21 Rolamentos	com	desgaste	ou	

danificados
S28 Substituição	de	rolamentos D14 Possível	indentificar	com	alerta	do	sensor	de	temperatura	de	

rolamentos	ou	por	técnicos	de	manutenção x x x
P03 A	bomba	arranca,	mas	

para	de	imediato
C22 Sentido	de	rotação	incorreto S29 Restabelecidas	ligações	elétricas D15 Ocorre	numa	reposição	da	bomba,	e	fornece	caudal	irregular x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C12 Zona	de	aspiração	(poço)	com	

excesso	de	sólidos
S19 Limpeza	de	poço D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C13 Zona	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C16 Sedimentação	de	sólidos S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S22 Tubagem	ascendente	limpa D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S23 Tubagem	ascendente	substituída D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C17 Prisão	em	impulsor,	apresenta	

dificuldade	ao	rodar	à	mão
S24 Limpeza	de	impulsor D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C17 Prisão	em	impulsor,	apresenta	

dificuldade	ao	rodar	à	mão
S19 Limpeza	de	poço D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S32 Tubagem	de	aspiração	reparada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S33 Tubagem	de	aspiração	substituída D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C20 Velocidade	de	rotação	da	bomba	

incorreta
S27 Restabelecidas	as	condições	de	

funcionamento	adequadas
D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C36 Diafragma	danificado S45 Diafragma	substituído D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C37 Regulador	de	capacidade	

desajustado
S46 Reajustado	valor	de	capacidade D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C22 Sentido	de	rotação	incorreto S29 Restabelecidas	ligações	elétricas D15 Ocorre	numa	reposição	da	bomba,	e	fornece	caudal	irregular x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C24 Controlo	por	variador	de	frequencia	

/	arrancador	suave	deficiente
S31 Reparada	falha	no	sistema	de	

arranque/controlo
D16

Problema	de	programação	no	variador	ou	se	estiver	bem	

programado	o	problema	é	do	variador,	identificável	com	apoio	de	

equipa	de	manutenção
x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C26 A	bomba	bombeia	com	pressão	

excessiva
S34 Eliminado	bloqueio	na	tubagem	de	

compressão
D17 Sensor	de	pressão	avisa	de	excesso	de	pressão	e	medidor	de	caudal	

informa	que	caudal	é	residual	ou	inexistente x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C27 Tubagem	ascendente	danificada	ou	

com	fugas	(tubo	e	vedantes)
S23 Tubagem	ascendente	substituída D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C27 Tubagem	ascendente	danificada	ou	

com	fugas	(tubo	e	vedantes)
S35 Juntas	e	vedantes	substituidos D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x
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P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C28 O	impulsor	com	folga S36 Impulsor	reparado D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C29 Impulsor	com	desgaste S37 Impulsor	substituido D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C31 Desgaste	das	peças	interiores S39 Reparação	de	bomba D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C32 Ar	na	bomba S40 Bomba	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C33 Ar	na	tubagem	de	aspiração S41 Tubagem	de	aspiração	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C30 Empanque	com	folga S38 Ajuste	de	empanque D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C34 Falha	de	funcionamento	das	válvulas S42 Válvulas	limpas D18

Possível	existência	de	detetor	de	inundação.	Dificuldade	em	baixar	

nivel	de	poço.	Confirmação	por	equipa	de	manutenção/operação,	

visualmente	é	identificavel	retorno	no	poço	e	diminuição	de	caudal,	

ao	fechar	

x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C34 Falha	de	funcionamento	das	válvulas S43 Válvulas	substituídas D18

Possível	existência	de	detetor	de	inundação.	Dificuldade	em	baixar	

nivel	de	poço.	Confirmação	por	equipa	de	manutenção/operação,	

visualmente	é	identificavel	retorno	no	poço	e	diminuição	de	caudal,	

ao	fechar	

x x x x x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C35
A	bomba	não	está	devidamente	

ligada	ao	acoplamento	automático	

(Pedestal)

S44 Recolocada	a	bomba	no	pedestal D19 Quando	mal	acoplada	medidor	de	caudal	e	medidor	de	pressão	

informam	que,	caudal	e	pressão	são	baixos	ou	inexistentes x

P04

A	bomba	funciona,	

mas	o	seu	caudal	é	

abaixo	do	esperado,	ou	

inexistente

C23
Na	comutação	de	estrela-triângulo,	

o	motor	funciona	apenas	ao	nível	

estrela

S30 Reparado	sistema	de	arranque	

estrela/triangulo
D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x

P05 A	bomba	não	doseia C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P05 A	bomba	não	doseia C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S32 Tubagem	de	aspiração	reparada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x
P05 A	bomba	não	doseia C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S33 Tubagem	de	aspiração	substituída D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x
P05 A	bomba	não	doseia C38 Tubagem	de	aspiração	ondulada S47 Corrigida	instalalação	da	tubagem	de	

aspiração
D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P05 A	bomba	não	doseia C39 Depósitos	cristalinos	nas	válvulas S42 Válvulas	limpas D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P05 A	bomba	não	doseia C39 Depósitos	cristalinos	nas	válvulas S43 Válvulas	substituídas D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P05 A	bomba	não	doseia C36 Diafragma	danificado S45 Diafragma	substituído D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P06 Bomba	com	dosagem	

de	reagente	irregular
C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S32 Tubagem	de	aspiração	reparada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x
P06 Bomba	com	dosagem	

de	reagente	irregular
C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S33 Tubagem	de	aspiração	substituída D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x
P06 Bomba	com	dosagem	

de	reagente	irregular
C34 Falha	de	funcionamento	das	válvulas S42 Válvulas	limpas D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P06 Bomba	com	dosagem	

de	reagente	irregular
C34 Falha	de	funcionamento	das	válvulas S43 Válvulas	substituídas D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P06 Bomba	com	dosagem	

de	reagente	irregular
C40 Filtro	de	linha	entupido	ou	sujo S48 Filtro	limpo D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P06 Bomba	com	dosagem	

de	reagente	irregular
C32 Ar	na	bomba S40 Bomba	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P06 Bomba	com	dosagem	

de	reagente	irregular
C33 Ar	na	tubagem	de	aspiração S41 Tubagem	de	aspiração	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P06 Bomba	com	dosagem	

de	reagente	irregular
C36 Diafragma	danificado S45 Diafragma	substituído D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C12 Zona	de	aspiração	(poço)	com	

excesso	de	sólidos
S19 Limpeza	de	poço D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C13 Zona	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C48 Cavitação	na	bomba S55
Limpeza	da	zona	de	aspiração.	

Restabelecidas	as	condições	de	

funcionamento

D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S22 Tubagem	ascendente	limpa D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S23 Tubagem	ascendente	substituída D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S32 Tubagem	de	aspiração	reparada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S33 Tubagem	de	aspiração	substituída D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C41 Impulsor	desequilibrado S49 Verificação	e	limpeza	de	impulsor D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C42 O	impulsor	toca	no	anel	de	desgaste S39 Reparação	de	bomba D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C20 Velocidade	de	rotação	da	bomba	

incorreta
S27 Restabelecidas	as	condições	de	

funcionamento	adequadas
D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C21 Rolamentos	com	desgaste	ou	

danificados
S28 Substituição	de	rolamentos D14 Possível	indentificar	com	alerta	do	sensor	de	temperatura	de	

rolamentos	ou	por	técnicos	de	manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C22 Sentido	de	rotação	incorreto S29 Restabelecidas	ligações	elétricas D15 Ocorre	numa	reposição	da	bomba,	e	fornece	caudal	irregular x x x x
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P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C24 Controlo	por	variador	de	frequencia	

/	arrancador	suave	deficiente
S31 Reparada	falha	no	sistema	de	

arranque/controlo
D16

Problema	de	programação	no	variador	ou	se	estiver	bem	

programado	o	problema	é	do	variador,	identificável	com	apoio	de	

equipa	de	manutenção
x x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C26 A	bomba	bombeia	com	pressão	

excessiva
S34 Eliminado	bloqueio	na	tubagem	de	

compressão
D17 Sensor	de	pressão	avisa	de	excesso	de	pressão	e	medidor	de	caudal	

informa	que	caudal	é	residual	ou	inexistente x x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C31 Desgaste	das	peças	interiores S39 Reparação	de	bomba D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C32 Ar	na	bomba S40 Bomba	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C33 Ar	na	tubagem	de	aspiração S41 Tubagem	de	aspiração	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C30 Empanque	com	folga S38 Ajuste	de	empanque D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C34 Falha	de	funcionamento	das	válvulas S42 Válvulas	limpas D18

Possível	existência	de	detetor	de	inundação.	Dificuldade	em	baixar	

nivel	de	poço.	Confirmação	por	equipa	de	manutenção/operação,	

visualmente	é	identificavel	retorno	no	poço	e	diminuição	de	caudal,	

ao	fechar	

x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C34 Falha	de	funcionamento	das	válvulas S43 Válvulas	substituídas D18

Possível	existência	de	detetor	de	inundação.	Dificuldade	em	baixar	

nivel	de	poço.	Confirmação	por	equipa	de	manutenção/operação,	

visualmente	é	identificavel	retorno	no	poço	e	diminuição	de	caudal,	

ao	fechar	

x x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C35
A	bomba	não	está	devidamente	

ligada	ao	acoplamento	automático	

(Pedestal)

S44 Recolocada	a	bomba	no	pedestal D19 Quando	mal	acoplada	medidor	de	caudal	e	medidor	de	pressão	

informam	que,	caudal	e	pressão	são	baixos	ou	inexistentes x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C43 Elementos	flexíveis	do	acoplamento	

com	desgaste
S50 Substituição	de	elementos	flexíveis D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C44 Bomba	pressionada	pela	tubagem S51 Corrigidos	apoio	de	tubagem D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C45 Bomba	mal	alinhada	ou	ressonância	

na	tubagem
S52 Realinhamento	da	bomba	e	motor D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C45 Bomba	mal	alinhada	ou	ressonância	

na	tubagem
S53 Correção/alteração	de	junções	entre	

tubagens
D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C46 Desalinhamento	do	acoplamento S52 Realinhamento	da	bomba	e	motor D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C47 Bomba	com	fixação	deficiente S54 Reposta	fixação	da	bomba D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C49 Correias	em	de	transmissão	"V"	

desajustadas
S56 Verificar	e	ajustar	tensão D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C49 Correias	em	de	transmissão	"V"	

desajustadas
S57 Correias	substituidas D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C50 Caixa	redutora	com	folga	excessiva S58 Reparação	de	caixa	redutora D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x x

P07

A	bomba	funciona	de	

forma	irregular,	vibra	

excessivamente	e/ou	

emite	ruído	em	excesso

C51 Quantidade	errada	de	lubrificante	

ou	lubrificante	não	adequado
S59 Restabelecida	a	quantidade/qualidade	de	

lubrificante	adequada
D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x x x

P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S32 Tubagem	de	aspiração	reparada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x
P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C25 Tubagem	de	aspiração	danificada	

ou	com	fugas
S33 Tubagem	de	aspiração	substituída D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x
P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C26 A	bomba	bombeia	com	pressão	

excessiva
S34 Eliminado	bloqueio	na	tubagem	de	

compressão
D17 Sensor	de	pressão	avisa	de	excesso	de	pressão	e	medidor	de	caudal	

informa	que	caudal	é	residual	ou	inexistente x x x x x
P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C27 Tubagem	ascendente	danificada	ou	

com	fugas	(tubo	e	vedantes)
S23 Tubagem	ascendente	substituída D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x
P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C27 Tubagem	ascendente	danificada	ou	

com	fugas	(tubo	e	vedantes)
S35 Juntas	e	vedantes	substituidos D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x

P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C34 Falha	de	funcionamento	das	válvulas S42 Válvulas	limpas D18

Possível	existência	de	detetor	de	inundação.	Dificuldade	em	baixar	

nivel	de	poço.	Confirmação	por	equipa	de	manutenção/operação,	

visualmente	é	identificavel	retorno	no	poço	e	diminuição	de	caudal,	

ao	fechar	

x x x x

P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C34 Falha	de	funcionamento	das	válvulas S43 Válvulas	substituídas D18

Possível	existência	de	detetor	de	inundação.	Dificuldade	em	baixar	

nivel	de	poço.	Confirmação	por	equipa	de	manutenção/operação,	

visualmente	é	identificavel	retorno	no	poço	e	diminuição	de	caudal,	

ao	fechar	

x x x x

P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C53 O	nível	de	paragem	está	definido	

para	demasiado	baixo
S61 Corrigidos	niveis D22 Através	do	número	de	arranques,	comparar	com	os	arranques	do	

projeto	da	instalação	e	caudal	transportado x
P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C54 Existe	uma	avaria	no	equipamento	

de	medição	de	nível
S62 Equipamento	para	medição	de	nivel	

substituido
D22 Através	do	número	de	arranques,	comparar	com	os	arranques	do	

projeto	da	instalação	e	caudal	transportado x

P08 A	bomba	arranca	com	

demasiada	frequência
C52 Tubagem	de	descarga	da	conduta	

elevatória	com	retorno
S60 Reparada	a	origem	do	retorno D18

Possível	existência	de	detetor	de	inundação.	Dificuldade	em	baixar	

nivel	de	poço.	Confirmação	por	equipa	de	manutenção/operação,	

visualmente	é	identificavel	retorno	no	poço	e	diminuição	de	caudal,	

ao	fechar	

x

P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S02 Cabo	reparado D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S03 Cabo	substituído D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S04 Motor	reparado D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C02 Curto-circuito;	fuga	à	terra	no	

enrolamento	do	cabo	ou	do	motor
S05 Motor	substituído D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C09 Tensão	operacional	incorreta S13 Corrigida	e	verificada	a	tensão	elétrica D06 Através	de	um	analisador	de	redes	ou	multimetro,	apenas	detetável	

avaria	com	intervenção	de	manutenção	no	local x x
P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C12 Zona	de	aspiração	(poço)	com	

excesso	de	sólidos
S19 Limpeza	de	poço D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C13 Zona	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x x
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P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x
P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S22 Tubagem	ascendente	limpa D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S23 Tubagem	ascendente	substituída D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C21 Rolamentos	com	desgaste	ou	

danificados
S28 Substituição	de	rolamentos D14 Possível	indentificar	com	alerta	do	sensor	de	temperatura	de	

rolamentos	ou	por	técnicos	de	manutenção x x x x
P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C22 Sentido	de	rotação	incorreto S29 Restabelecidas	ligações	elétricas D15 Ocorre	numa	reposição	da	bomba,	e	fornece	caudal	irregular x x x x

P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C20 Velocidade	de	rotação	da	bomba	

incorreta
S27 Restabelecidas	as	condições	de	

funcionamento	adequadas
D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C26 A	bomba	bombeia	com	pressão	

excessiva
S34 Eliminado	bloqueio	na	tubagem	de	

compressão
D17 Sensor	de	pressão	avisa	de	excesso	de	pressão	e	medidor	de	caudal	

informa	que	caudal	é	residual	ou	inexistente x x x x x
P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C30 Empanque	com	folga S38 Ajuste	de	empanque D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P09 Consumo	de	energia	

demasiado	elevado
C46 Desalinhamento	do	acoplamento S52 Realinhamento	da	bomba	e	motor D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C05 Avaria	na	protecção	contra	

sobrecargas
S09 Reparametrizado	limite	de	proteção	do	

motor
D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C05 Avaria	na	protecção	contra	

sobrecargas
S10 Substítuida	a	proteção	contra	sobrecargas D03

Disparo	de	Disjuntor	diferencial,	com	alerta	na	supervisão	de	Avaria	

na	Bomba,	apenas	detetável	com	intervenção	de	manutenção	no	

local
x x x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C12 Zona	de	aspiração	(poço)	com	

excesso	de	sólidos
S19 Limpeza	de	poço D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C13 Zona	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S22 Tubagem	ascendente	limpa D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S23 Tubagem	ascendente	substituída D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C21 Rolamentos	com	desgaste	ou	

danificados
S28 Substituição	de	rolamentos D14 Possível	indentificar	com	alerta	do	sensor	de	temperatura	de	

rolamentos	ou	por	técnicos	de	manutenção x x x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C20 Velocidade	de	rotação	da	bomba	

incorreta
S27 Restabelecidas	as	condições	de	

funcionamento	adequadas
D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C32 Ar	na	bomba S40 Bomba	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C33 Ar	na	tubagem	de	aspiração S41 Tubagem	de	aspiração	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C30 Empanque	com	folga S38 Ajuste	de	empanque D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C45 Bomba	mal	alinhada	ou	ressonância	

na	tubagem
S52 Realinhamento	da	bomba	e	motor D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C45 Bomba	mal	alinhada	ou	ressonância	

na	tubagem
S53 Correção/alteração	de	junções	entre	

tubagens
D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C46 Desalinhamento	do	acoplamento S52 Realinhamento	da	bomba	e	motor D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x x

P10
Temperatura	

demasiado	elevada	na	

bomba	ou	no	motor

C51 Quantidade	errada	de	lubrificante	

ou	lubrificante	não	adequado
S59 Restabelecida	a	quantidade/qualidade	de	

lubrificante	adequada
D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x x

P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C12 Zona	de	aspiração	(poço)	com	

excesso	de	sólidos
S19 Limpeza	de	poço D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C13 Zona	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x x
P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x x x x
P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S22 Tubagem	ascendente	limpa D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C15 Alteração	de	secção	de	tubagem	

ascendente
S23 Tubagem	ascendente	substituída D10 Sensor	de	pressão	na	compressão	indica	aumento	de	pressão	na	

compressão.	Necessário	apoio	a	diagnostico	externo	p.e.	"CCTV" x x x x x
P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C22 Sentido	de	rotação	incorreto S29 Restabelecidas	ligações	elétricas D15 Ocorre	numa	reposição	da	bomba,	e	fornece	caudal	irregular x x x x

P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C24 Controlo	por	variador	de	frequencia	

/	arrancador	suave	deficiente
S31 Reparada	falha	no	sistema	de	

arranque/controlo
D16

Problema	de	programação	no	variador	ou	se	estiver	bem	

programado	o	problema	é	do	variador,	identificável	com	apoio	de	

equipa	de	manutenção
x x x x x

P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C27 Tubagem	ascendente	danificada	ou	

com	fugas	(tubo	e	vedantes)
S23 Tubagem	ascendente	substituída D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x
P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C27 Tubagem	ascendente	danificada	ou	

com	fugas	(tubo	e	vedantes)
S35 Juntas	e	vedantes	substituidos D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x
P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C31 Desgaste	das	peças	interiores S39 Reparação	de	bomba D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x
P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C32 Ar	na	bomba S40 Bomba	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x
P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C33 Ar	na	tubagem	de	aspiração S41 Tubagem	de	aspiração	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x

P11 Altura	manométrica	

insuficiente
C23

Na	comutação	de	estrela-triângulo,	

o	motor	funciona	apenas	ao	nível	

estrela

S30 Reparado	sistema	de	arranque	

estrela/triangulo
D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x x

P12 Fuga	no	vedante	do	

veio
C19 Empanque	com	desgaste	ou	

danificado
S26 Substituído	empanque D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x x
P12 Fuga	no	vedante	do	

veio
C41 Impulsor	desequilibrado S49 Verificação	e	limpeza	de	impulsor D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x x x
P12 Fuga	no	vedante	do	

veio
C21 Rolamentos	com	desgaste	ou	

danificados
S28 Substituição	de	rolamentos D14 Possível	indentificar	com	alerta	do	sensor	de	temperatura	de	

rolamentos	ou	por	técnicos	de	manutenção x x x
P12 Fuga	no	vedante	do	

veio
C55 Vedante	do	veio	com	desgaste	ou	

danificado
S65 Substitução	de	vedante D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x x x x

P12 Fuga	no	vedante	do	

veio
C56 Superfície	do	veio	danificada S66 Substituição	de	veio D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x x x x

P13 Fuga	na	bomba	ou	nas	

ligações
C44 Bomba	pressionada	pela	tubagem S51 Corrigidos	apoio	de	tubagem D20 Possível	identificar	com	alerta	do	sensor	de	vibração	ou	por	

técnicos	de	operação/manutenção x x
P13 Fuga	na	bomba	ou	nas	

ligações
C57 Juntas	do	corpo	da	bomba	

danificadas
S63 Substituidas	juntas	do	corpo	da	bomba	/	

juntas	das	ligações
D11 Detectável	por	operador	ou	técnico	de	manutenção x x x x

P14 Desgaste	prematuro	

do	estator
C13 Zona	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P14 Desgaste	prematuro	

do	estator
C14 Tubagem	de	aspiração	da	bomba	

obstruída
S21 Limpeza	de	tubagem	de	aspiração D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P14 Desgaste	prematuro	

do	estator
C16 Sedimentação	de	sólidos S20 Limpeza	do	interior	da	bomba D09 Diminuição	de	caudal,	aumento	de	potência	consumida,	aumento	

de	pressão	e	aumento	de	temperatura. x
P14 Desgaste	prematuro	

do	estator
C32 Ar	na	bomba S40 Bomba	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P14 Desgaste	prematuro	

do	estator
C33 Ar	na	tubagem	de	aspiração S41 Tubagem	de	aspiração	ferrada D13 Instrumentação	dá	indicação	de	caudal	abaixo	do	esperado.	

Diagnóstico	só	possivel	após	inspecção	por	técnicos	de	manutenção x
P15 Óleo	aquoso	ou	

emulsionado
C58 Fuga	no	empanque S64 Substituído/Reparado	o	empanque.	

Reposto	o	nível	do	óleo
D21 Troca	de	óleo	ou	empanque	dependente	do	número	de	ocorrências	

detetadas	pelo	sensor	de	água	no	óleo x
P16 Nível	de	óleo	baixo C58 Fuga	no	empanque S64 Substituído/Reparado	o	empanque.	

Reposto	o	nível	do	óleo
D21 Troca	de	óleo	ou	empanque	dependente	do	número	de	ocorrências	

detetadas	pelo	sensor	de	água	no	óleo x
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Anexo D – Relatório de Ordem de Trabalho 
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Anexo E – Relatório Periódico de Manutenção 
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