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Resumo 

Hoje em dia, com o crescente aumento da concorrência, com a existência de equipamentos e 

componentes cada vez mais complexos, é fulcral que as empresas consigam desempenhar de 

forma eficiente as suas actividades, melhorando a qualidade dos produtos e dos serviços que 

prestam de forma a poderem aumentar os seus proveitos. Tal pode ser alcançado através da 

utilização ou implementação de metodologias e ferramentas que aumentem a fiabilidade, a 

disponibilidade dos equipamentos e dos sistemas em geral e que diminuam os custos de 

manutenção e assegurem a segurança de pessoas e bens.  

Esta dissertação aborda conteúdos referentes à aplicação de metodologias RAMS (FMEA, 

FMECA, 5S) a um caso prático. Neste caso prático, o objectivo é garantir um bom 

funcionamento das válvulas de segurança em instalações industriais bem como assegurar a 

eficiência dos seus processos de manutenção. Para isso é necessário identificar e classificar 

os modos de falha e os seus efeitos tanto das válvulas de segurança como das etapas que se 

mostrarem mais críticas do seu processo de manutenção. Assim, torna-se possível desenvolver 

medidas e acções que visem corrigir ou eliminar as falhas detectadas (através da 

implementação de acções preventivas ou correctivas e também através do melhoramento da 

rastreabilidade das válvulas e dos seus componentes). 

Com o presente estudo pretende-se mostrar que a aplicação destas metodologias 

tendencialmente reduzirá os custos produtivos e operacionais, aumentará a capacidade de 

produção e, gerará valor acrescentado com a disponibilização de informação útil relativa ao 

desempenho de componentes, equipamentos e processos. 

 

Palavras-chave: qualidade, RAMS, fiabilidade, disponibilidade, manutenção, segurança, 

rastreabilidade, FMEA, FMECA, 5S. 

  



Abstract 

Nowadays with the rising number of competitors, with the development of more complex 

machines and pieces of equipment, it is essential that enterprises play their role in the most 

efficient way, raising the profit margins and improving the quality of their products and services. 

This can be achieved through the use or implementation of methodologies and tools that 

increase the reliability and availability of the machinery and systems in general, decreasing the 

maintenance costs and ensuring the safety of both workers and equipment. 

This thesis focuses in the application of RAMS (FMECA, FMEA, 5S) methodologies to a real 

case. In this case the objective is to ensure a good performance of safety valves in a large 

industrial facility as well as their maintenance tasks. To achieve this, it is mandatory to identify 

and evaluate the failure modes and effects of both the valves and their critical maintenance 

tasks. By doing that, it is possible to come up with ways to eliminate or at least mitigate those 

negative impacts (through the implementation of corrective and preventive actions and also 

through the improvement of the traceability of the valves and their components). 

This study shows that the application of these methods will lead to cost reduction (production 

and operational costs) to increase both production capacity and safety and, will add value 

making available relevant information concerning equipment and process performance. 

 

Key words: quality, RAMS, reliability, availability, maintainability, safety, traceability, FMECA, 

FMEA, 5S. 
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Glossário 

Fiabilidade: Probabilidade de que um dado equipamento irá desempenhar as suas funções 

correctamente durante um determinado período de tempo e sob determinadas condições [6,17]. 

Disponibilidade: Capacidade de um equipamento ou unidade industrial estar apta para 

cumprir uma função requerida, sob dadas condições e num determinado momento ou intervalo 

de tempo, assumindo que os recursos externos necessários são fornecidos [3,17]. 

Manutenibilidade
1
: A probabilidade duma acção activa de manutenção para um elemento sob 

determinadas condições de utilização poder ser executada dentro de um intervalo de tempo 

estabelecido, quando a manutenção é realizada nas condições preestabelecidas e com a 

utilização de procedimentos escritos e recursos predefinidos [3,17]. 

Segurança: É a conservação da vida humana e da sua eficácia e a prevenção de danos 

provocados aos equipamentos e produtos [6]. 

Programa RAM: Conjunto de actividades, meios e elementos, apoiados em documentação e 

planeados no tempo, destinados a implementar a estrutura organizacional, definir 

responsabilidades, processos, actividades, capacidades e recursos, que juntos assegurem que 

uma dada entidade satisfará os requisitos RAM relativos a um dado contrato ou projecto em 

particular [3]. 

RAMS: metodologia que inter-relaciona os conceitos de Fiabilidade, Disponibilidade, 

Manutenibilidade e Segurança. 

Durabilidade: capacidade que um produto tem de só se gastar e/ou deteriorar após um longo 

período de tempo de utilização. 

Qualidade: É o grau com que um produto satisfaz as necessidades do cliente tanto a nível de 

desempenho quanto de preço [2,6]. 

Confiabilidade: É o grau de confiança de que um determinado sistema permanecerá 

disponível em serviço durante a sua vida útil e tem em conta todos os componentes do RAMS 

[14]. 

Eficácia: Um sistema, um equipamento ou um componente que desempenha as suas funções 

dentro de restrições técnicas, ergonómicas e económicas [14]. 

                                                      

1
 Termo anteriormente designado pelos profissionais da manutenção por Manutibilidade. 



 

IV 

Durabilidade ou Vida útil: tempo durante o qual um dado item desempenha a sua função de 

forma aceitável [2]. 

Sistema: é um conjunto organizado de vários elementos que quando combinados de um modo 

organizado trabalham como um todo para alcançar uma funcionalidade específica [3]. 

Risco: Combinação da probabilidade de ocorrência de uma situação potencialmente perigosa 

e da sua gravidade [3]. 

Custo Ciclo Vida: custos das actividades realizadas durante o período de tempo do sistema 

desde que é concebido até que é desactivado. 

Falha: É a incapacidade de um item ou produto desempenhar a sua função de acordo com as 

suas especificações [3]. 

Manutenção: Combinação de todas as acções técnicas, administrativas e de gestão, durante o 

ciclo de vida de um equipamento, destinadas a mantê-lo ou repô-lo num estado em que pode 

desempenhar a função requerida [17]. 

Tarefas de Manutenção: Conjunto de actividades elementares de manutenção efectuadas 

com um determinado objectivo [16]. 

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis): Tipo de falha e análise dos seus efeitos através 

dum estudo sistemático e estruturado de possíveis falhas determinando a sua consequência na 

unidade industrial. É utilizado com o objectivo de sugerir melhorias no projecto (onde tem maior 

efeito), no produto ou no processo de produção [3,20]. 

FMECA (Failure mode, effects, and criticality analysis): À semelhança do FMEA, o FMECA é 

utilizado para se investigarem possíveis fraquezas e para ordená-las pelo potencial que têm de 

provocar falhas e permitir acções sendo que este contempla não só informação qualitativa 

(como FMEA) mas também disponibiliza informação que pode ser mensurável. A análise de 

criticidade presente no FMECA estuda as falhas cujos valores do produto da probabilidade de 

ocorrência pela gravidade dos seus efeitos são os mais elevados, focando-se na 

implementação de medidas que conduzam à sua diminuição. Após a sua correcta aplicação 

verifica-se que o nível de criticidade das falhas diminui, como esperado [11,20]. 

FRACAS (Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System): é um processo que 

permite classificar, analisar e reportar falhas, planeando acções correctivas como resposta a 

essas falhas. É utilizado no campo industrial para recolha de dados, armazenamento e análises 

de falha do sistema. 
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Análise de Pareto: Esta análise é uma abordagem estatística que assenta no princípio de 

Pareto e que visa a identificação dos aspectos relacionados com a Qualidade através de uma 

representação gráfica específica. É utilizada para ordenar por ordem crescente de importância 

de cada item no efeito total, permitindo assim classificar oportunidades para possíveis 

melhorias. 

RCM (Reliability Centered Management): é o processo utilizado para se determinar o tipo de 

metodologia de manutenção mais adequado ao tratamento de potenciais falhas. Este processo 

envolve a identificação de acções que aquando executadas irão reduzir a probabilidade de 

avaria de um equipamento e dos seus custos de manutenção [12]. 

MDT (Mean Down Time): tempo médio em que o equipamento não está operacional. 

MTTR (Mean Time To Repair): tempo médio de reparação. 

MTBF (Mean Time Between Failures): tempo médio entre falhas. É também calculado como o 

inverso da taxa de falhas (λ). 

MTTF (Mean Time To Failure): tempo médio até falhar. 

MTTFF (Mean Time To First Failure): tempo médio até à ocorrência da primeira falha. 

MTBM (Mean Time Between Maintenance): tempo médio entre manutenções (só para 

equipamentos reparáveis).
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1. Introdução 

Este estudo constitui a dissertação referente à aplicação das metodologias RAMS a um caso 

prático de uma empresa da indústria de produção. No caso particular analisam-se os serviços 

de manutenção efectuados pela Integridade - Serviços de Manutenção e Integridade Estrutural, 

Lda.
2
 (INT) bem como os equipamentos alvo dessa manutenção, na Paragem de Junho de 

2011 na refinaria de Matosinhos da empresa GALP Energia, SGPS, SA (GALP). 

Numa primeira fase, caracteriza-se o tema em questão referindo-se a sua relevância, os 

objectivos e a estrutura adoptada para a realização deste estudo. Posteriormente aplicam-se 

metodologias e ferramentas RAMS de forma a melhorar a situação actual em termos de 

fiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e segurança. Os resultados obtidos provenientes 

da aplicação dessas metodologias são comentados referindo-se as vantagens e desvantagens 

da implementação das medidas sugeridas. Assim, é possível tirar conclusões do estudo 

realizado que serão apresentadas no capítulo homónimo. (Ver subcapítulo 1.5 para explicação 

mais detalhada sobre a estrutura deste estudo). 

Todos os termos que não se encontrem definidos ao longo desta dissertação, são 

apresentados no glossário. Na versão electrónica deste documento, todos os termos 

sublinhados no texto, se clicados, remetem o leitor directamente para a secção onde são 

analisados. 

1.1. Relevância do Tema 

Ao longo dos tempos, as empresas têm sentido não só a necessidade de cumprir a sua missão, 

obedecendo à sua visão, mas também de melhorar a eficiência da produção (incluindo 

manutenção e actividades afins) e distribuição, minimizando custos e aumentando os seus 

proveitos. Tal deve-se ao facto dos utilizadores se estarem a tornar mais exigentes, querendo 

produtos com qualidade, disponíveis quando necessário e onde necessário a preços aceitáveis. 

Este facto vem, consequentemente, aumentar a competição entre as empresas do mesmo 

sector, pelo que é necessário adoptar metodologias e procedimentos que distingam 

positivamente uma empresa das outras que operam no mesmo mercado. 

As válvulas de segurança são o último recurso para garantir o bom funcionamento dos 

processos e consequentemente da unidade industrial. Por isso, ao garantir-se o seu correcto 

funcionamento, protegem-se os trabalhadores e as instalações de possíveis acidentes, 

originados por aumentos de pressão incontrolados. 

                                                      

2
 Empresa do Grupo ISQ dedicada à manutenção de válvulas em grandes instalações industriais e que 

colabora conjuntamente com o IST na realização desta dissertação. 
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É fundamental que os processos de manutenção das válvulas de segurança sejam eficientes, 

pois quanto menor for o MTTR maior será a disponibilidade das válvulas e consequentemente 

do processo, o que rentabiliza o tempo e conduz ao aumento dos resultados operacionais da 

empresa. 

É por isso que, analisando os problemas e lacunas operacionais da empresa e procedendo-se 

ao estudo e posteriormente à aplicação de conceitos e metodologias RAMS se torna tão 

importante e útil para optimizar a produção da empresa. 

1.2. Objectivos 

Este trabalho tem como objectivo mostrar que, através da aplicação de metodologias RAMS é 

possível determinar as falhas mais graves e mais frequentes (em equipamentos e processos 

industriais), identificar os controlos actuais para as detectar, sugerir medidas para as 

ultrapassar, optimizar os tempos de manutenção (através da melhoraria da eficiência das 

tarefas inerentes), melhorar a segurança dos trabalhadores no campo e em estaleiro (através 

da implementação de acções que aumentem a prevenção ou protecção de acidentes) e 

melhorar a rastreabilidade dos equipamentos e componentes alvos de manutenção (através da 

aplicação de metodologias para esse fim). 

Pretende-se também demonstrar que a aplicação destas metodologias permite seleccionar de 

uma forma objectiva, completa e organizada os subsistemas e respectivos componentes 

críticos e para eles definir as tarefas de manutenção adequadas e a sua respectiva frequência. 

Desta forma, diminuem-se os encargos com equipamento ao longo da sua vida útil, 

aumentando a sua fiabilidade e disponibilidade ao longo de todo o seu ciclo de vida [10,13]. 

A implementação destas metodologias é essencial para garantir uma boa saúde da empresa a 

nível económico. 

1.3. A Empresa Integridade (Grupo ISQ) 

A Integridade - Serviços de Manutenção e Integridade Estrutural, Lda. é uma empresa do 

Grupo ISQ que se dedica à Manutenção de Instalações Industriais ou similares (e.g., EDP, 

GALP, Portucel). Fundada em 1996, a Integridade tem a sua sede no Cacém e duas 

delegações junto dos seus maiores clientes (empresas com grandes instalações industriais) em 

Sines e Estarreja. A empresa tem um Capital Social de 99.760€ e está matriculada na CRC 

Sintra sob o nº 503 715 450, onde o sócio maioritário é o ISQ com mais de 90% do capital, o 

restante capital está repartido por cinco sócios individuais. O seu volume de negócios dos 

últimos três anos (2008-2010) foi cerca de 1M€. 
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As suas actividades principais incluem a reparação e calibração de válvulas de segurança, de 

válvulas de seccionamento (e.g., globo, cunha, macho esférico) e respectivos actuadores (e.g., 

eléctrico, pneumático), de purgadores, de equipamentos dinâmicos, de bombas e ventiladores 

bem como maquinação de peças em torno mecânico e fresadora com CNC (Computer Numeric 

Control – Controlo Numérico por Computador) que permite a produção de peças complexas 

com grande precisão. 

Dos meios operacionais que dispõe (e.g., soldadura, maquinação, movimentação e manobra) 

os que se destacam são: 

 Contentores escritório e armazém; 

 Contentores oficina; 

 Pórtico com um diferencial eléctrico 2000kg, tendo capacidade para se colocar um 

diferencial até 5000kg; 

 Cinco bancadas de testes pneumáticos, para teste e calibração de válvulas de 

segurança e convencionais; 

 Uma bancada de teste hidráulico, para teste e calibração de válvulas de segurança e 

convencionais; 

 Duas bombas para ensaio hidráulico de válvulas, com variação contínua de pressão 

até 350 bar; 

 Uma máquina de extracção de empanques que permite um significativo aumento de 

produtividade nesta operação e não danifica a caixa de estofo; 

 Oito máquinas para rectificação e lapidação de válvulas. 

1.3.1. Estratégia Integrada de apoio a clientes 

A INT conjuntamente com a NTM (Engenharia e Tecnologia em Manutenção) e a 

ENGEBRITES (empresa especializada em Vedação Estática e Dinâmica e na Lubrificação 

Especial em Equipamentos Industriais) propuseram-se abordar o mercado numa perspectiva 

integrada. A INT e a NTM são ambas pertencentes ao Grupo ISQ. A NTM é especializada em 

auditorias a sistemas de manutenção preditiva, análise de motores de indução e alinhamento 

de veios. A ENGEBRITES é uma empresa externa ao grupo ISQ mas que trabalha 

conjuntamente com estas empresas, reduz nos seus clientes o consumo de água, o consumo 

energético, aumentando a eficiência das bombas e procurando o melhor aproveitamento do 

vapor produzido. Tal resulta num aumento da fiabilidade dos equipamentos existentes. 
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1.4. Metodologia adoptada 

Para a realização da presente dissertação recorreu-se à consulta de literatura científica e 

técnica em livros e papers resultantes de trabalhos e estudos efectuados por diversos autores 

de acordo com o constante das referências. 

Para o efeito, decorreram reuniões com os orientadores tanto por parte do IST (Eng.º João 

Ventura) como por parte da INT (Eng.º Lopes da Santos) e visitas à refinaria da GALP em 

Matosinhos para compreender o funcionamento dos processos produtivos, dos processos de 

manutenção e dos equipamentos intervencionados. A partir da aquisição destes 

conhecimentos, é possível aplicar várias análises (e.g., FMECA, FMEA, metodologia 5 S) que 

conduzem à melhoria dos seus desempenhos, o aumento das suas fiabilidades, da 

disponibilidade da unidade industrial e da segurança dos equipamentos e trabalhadores [13]. 

Vai aplicar-se esta metodologia ao caso prático anteriormente referido como forma de tentar 

solucionar possíveis incidentes que estejam a afectar negativamente e a diminuir a eficiência 

dos processos produtivos e de manutenção. 

Não foi possível recolher informação de natureza financeira que possibilitasse a realização de 

uma avaliação económica de sugestões decorrentes da aplicação das metodologias RAMS 

previamente referidas. 

1.5. Estrutura da Dissertação 

Para a realização da presente dissertação foram seguidas as seguintes etapas: 

 Revisão Bibliográfica; 

 Aplicação de metodologias RAMS ao caso prático; 

 Conclusões. 

Na primeira etapa (capítulo 2) apresentam-se as definições do RAMS e dos quatro conceitos 

que o compõem: Fiabilidade, Disponibilidade, Manutenibilidade e Segurança bem como de 

outros elementos essenciais à compreensão e acompanhamento deste estudo. 

Na segunda etapa (capítulo 3) apresenta-se o caso de estudo, faz-se uma descrição do 

ambiente industrial em questão, de quais as válvulas intervencionadas pela INT e do 

funcionamento das válvulas estudadas (válvulas de segurança). 

No capítulo 4, com base nas informações recolhidas, realizam-se FMECA e FMEA para se 

desenvolverem soluções que eliminem os problemas identificados, sugerindo-se a sua 

integração na FRACAS. É efectuada a comparação entre os resultados obtidos nestas análises 
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e a situação actual das empresas (INT e GALP) e dos seus trabalhadores, mostrando em que 

sectores houve melhorias e qual o seu impacto (discussão de resultados). Abordam-se ainda 

formas de melhorar a rastreabilidade de válvulas e seus componentes, em estaleiro. 

Por fim, no último capítulo (capítulo 5) apresentam-se as conclusões desta dissertação e o 

contributo deste estudo para as empresas analisadas e para o futuro desta área. 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. RAMS, o que é e como pode ser desenvolvido 

RAMS é um acrónimo de Reliability Availability Maintainability Safety (Fiabilidade, 

Disponibilidade, Manutenibilidade, Segurança) que consiste na aplicação de um conjunto de 

conceitos de engenharia, métodos, ferramentas e técnicas estabelecidas ao longo do ciclo de 

vida da unidade industrial. O objectivo final é a maximização da produtividade e do lucro e a 

redução de riscos de avaria e acidente bem como dos custos. 

O RAMS pode ser caracterizado como um indicador qualitativo e quantitativo do grau de 

fiabilidade em que a unidade de produção e os seus equipamentos e componentes possam 

funcionar como requerido, estando ao mesmo tempo disponíveis e seguros [3]. 

A implementação do RAMS deve ser efectuada nas primeiras fases do Projecto, pois esta pode 

conduzir a grandes mudanças e mesmo nalguns casos a uma completa reestruturação dos 

sectores da empresa (e.g., cadeia de produção, operações). 

O RAMS pode ser aplicado tanto em novas unidades fabris, bem como noutras já integradas 

em sistemas existentes. Além disso permite ainda, através da utilização das ferramentas 

referidas anteriormente, identificar equipamentos e respectivos componentes críticos, 

permitindo seleccionar as tarefas de manutenção e a sua frequência [3,10]. 

Esta aplicação pressupõe a realização dos seguintes documentos: Livro de Registo de 

Situações Potencialmente Perigosas, Cadernos de Segurança, Plano de Segurança e Dossier 

de Segurança Geral, Manual de Segurança, Plano de Instalação, Programa RAM (com recurso 

ao FMEA e ao FRACAS), Plano de Validação e Plano de Comissionamento [3]. 

Segundo Luís Andrade Ferreira [3], “Para um desenvolvimento correcto de um Projecto RAMS 

é necessário: 

 Definir o RAMS em termos de fiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e 

segurança e as suas intenções; 

 Definir um processo, baseado no ciclo de vida do sistema e nas suas tarefas, para a 

gestão do RAMS; 
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 Definir como os conflitos entre os elementos RAMS sejam controlados e geridos com 

eficiência; 

 Definir um processo sistemático para especificar os requisitos do RAMS e para 

demonstrar que estes requisitos são alcançados. 

 Definir os objectivos, quantidades, requisitos ou soluções específicas para o RAMS de 

aplicações particulares; 

 Definir o processo de aprovação pelas autoridades responsáveis pela regulamentação 

da segurança.” 

O RAMS é composto por uma série de etapas. Primeiramente define-se a unidade industrial a 

analisar e faz-se uma descrição funcional. Posteriormente procede-se à decomposição dessa 

unidade industrial em equipamentos e componentes e realiza-se o respectivo diagrama 

funcional. Identificam-se, de seguida, as avarias, realiza-se uma análise HAZOP e 

seleccionam-se os equipamentos e componentes para aplicação de um estudo FMECA. 

Definem-se os critérios de severidade, ocorrência e detectabilidade. Realiza-se uma análise 

FMECA e uma matriz de criticidade, define-se uma árvore de falhas e uma árvore de eventos 

(se necessário). É comum aplicar-se a análise de Pareto, da metodologia RCM e planeamento 

da manutenção [10]. 

O interesse crescente em aumentar a fiabilidade dos produtos e em compreender as formas de 

o fazer conduziu ao aparecimento da Engenharia de Fiabilidade vulgo Reliability Engeneering. 

Um dos seus grandes impulsionadores foi Walter Shewhart pois foi o primeiro a aplicar a 

estatística a controlos de qualidade e a problemas na produção. O objectivo desta Engenharia 

de Fiabilidade está relacionado com a previsão, redução e mitigação da taxa de falhas dum 

equipamento ou unidade industrial ao longo do tempo. Quando bem executada permite diminuir 

a manutenibilidade e aumentar consequentemente a disponibilidade. Permite também avaliar, 

prever e atingir fiabilidade nos produtos ou equipamentos [3,21]. 

Assim torna-se necessário o conhecimento das falhas mais comuns, das consequências para a 

unidade industrial e da sua frequência média de ocorrência (o que conduz a um tempo de 

manutenção mais baixo). Estão portanto presentes, tanto uma análise qualitativa (e.g., tipo de 

falha mais frequente, quais as suas consequências), como também uma análise quantitativa, 

relacionada com os custos de ter um equipamento avariado (tanto na reparação do mesmo 

como na perda de produção causada pela avaria). Estas análises pressupõem um 

desdobramento da unidade industrial em equipamentos e componentes, analisando-se um a 

um e prevendo qual o mais provável de falhar, podendo ter assim armazenadas mais dessas 

peças. 
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Figura 1: Factores necessários ao desenvolvimento de um projecto RAMS 

O RAMS de um sistema pode ser caracterizado como sendo um indicador qualitativo e 

quantitativo do grau de fiabilidade em que o sistema, ou os subsistemas e componentes que 

integram o sistema, possam funcionar como o pretendido, estando ao mesmo tempo disponível 

e com segurança. 

No RAMS as avarias podem ser classificadas segundo quatro categorias: Grave (avaria com 

imobilização), Importante (falha de serviço), Menor e Insignificante [3]. 

A avaria Grave é uma avaria que impede o funcionamento do sistema ou que causa atrasos e 

que provoca custos superiores e inesperados [3]. 

A avaria Importante é uma avaria que deve ser rectificada para que o sistema atinja o seu 

desempenho máximo especificado e que não cause atrasos ou custos maiores ao valor mínimo 

especificado para a avaria Grave [3]. 

A avaria Menor é aquela que não inibe o sistema de atingir o desempenho especificado e não 

preenche os critérios necessários para ser classificada como Importante ou Grave [3]. 

A avaria Insignificante é a que não interfere de forma nenhuma com o funcionamento do 

sistema [3]. 
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O sucesso de uma empresa assenta em 3 pilares fundamentais: Produtividade, Qualidade e 

Segurança. 

2.2. Descrição Cronológica da Fiabilidade e a sua 

importância no RAMS 

A Fiabilidade (Reliability) é um conceito que remonta ao início do século XIX e que é definido 

como o tempo de funcionamento sem anomalias de um sistema durante um determinado 

período de tempo e sujeito às condições envolventes. Terá aparecido nessa altura pela 

necessidade de melhoria de performance de sistemas eléctricos e resultou da aplicação da 

Estatística e da Teoria das Probabilidades a casos práticos. Estas duas últimas disciplinas 

foram desenvolvidas em meados do século XVII por dois importantes matemáticos: Pascal e 

Fermat que aplicaram esses conceitos essencialmente a jogos. 

Estas técnicas permaneceram praticamente inalteradas até inícios do século XIX, altura em 

que Laplace aplicou os conceitos e metodologias desenvolvidas por Pascal e Fermat a outros 

casos que não apenas jogos (e.g., o estudo da população). 

Outro factor que se revelou importante e que promoveu o desenvolvimento da Fiabilidade foi a 

produção em massa. Este tipo de produção está associado ao fabrico de produtos através de 

partes estandardizadas e obriga a um maior controlo na qualidade dos produtos a fabricar. Tal 

conduziu à utilização da Estatística (nos anos 20 do século passado) como ferramenta 

essencial no controlo de qualidade dos produtos. 

Contudo foi durante a Segunda Guerra Mundial que a Fiabilidade se tornou mais conhecida e 

consequentemente mais utilizada. Tal deve-se essencialmente ao aparecimento de produtos 

electrónicos e ao papel que estes desempenharam na guerra. 

Após a Segunda Grande Guerra, foi criado um comité de Fiabilidade no Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos em 1950 que se transformou dois anos mais tarde no AGREE 

(Advisory Group on the Reliability of Electronic Equipment). É aqui que nasce a Engenharia da 

Fiabilidade como uma disciplina [1,21]. 

Em 1951, um engenheiro sueco, Waloddi Weibull publica a distribuição designada pelo seu 

nome, a distribuição de Weibull. Esta tinha vindo a ser desenvolvida desde o final dos anos 30, 

mais concretamente desde 1939, mas na altura não lhe foi dada muita atenção. Até que nos 

anos 50 se popularizou na medição de falhas de materiais metalúrgicos e ainda é muito 

comummente usada hoje em dia. Em 1952, a publicação de um paper elaborado por Davis D. J. 

apresentou a aplicação da distribuição Exponencial Negativa ao estudo da fiabilidade e 

também demonstrando o quão bem se ajustava às observações efectuadas. 
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Três anos mais tarde, o IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engeneers) formou uma 

organização com o nome de Reliability and Quality Control Society. 

Até aos dias de hoje, muitos engenheiros e outros profissionais com conhecimento em ciências 

aplicadas têm contribuído para a expansão do conhecimento do tema e para a sua aplicação 

em diferentes áreas [1]. 

A Fiabilidade, R(t), pode ser apresentada matematicamente sob a forma de uma probabilidade. 

Pode desde já concluir-se que esta está associada com um fenómeno aleatório ou impossível 

de prever e que quanto mais próximo de 1 for o seu valor, mais fiável é o equipamento em 

questão e quanto mais perto de zero, mais falhas apresentará o aparelho ao longo do tempo. 

Tal pode ser observado na equação 1.1, que mostra a relação entre a fiabilidade e a taxa de 

falhas ou a probabilidade de falha de um determinado sistema. 

  ( )   (   )  ∫  ( )       ( )

 

 

 (1.1) 

Onde T e t são respectivamente o tempo de vida do produto e o período de tempo de 

funcionamento (que se define como zero na maioria dos casos, pois mede-se desde o instante 

em que começou a funcionar pela primeira vez), f(x) representa a função de densidade de 

probabilidade da falha de um determinado sistema, F(t) representa a probabilidade de o 

equipamento ou componente falhar até ao instante t e R(t) representa a probabilidade de o 

mesmo sobreviver sem falhas até ao mesmo instante t. 

A fiabilidade é portanto uma probabilidade de sucesso (R) que é exactamente complementar à 

probabilidade de insucesso ou de falha (F): 

       (1.2) 

Segundo Rui Assis [14], “Para se assegurar que um dado equipamento funcione em condições 

que proporcionem a maior eficiência e segurança torna-se necessário definir três etapas a 

percorrer: 

 Medir: A primeira etapa consiste na dedução da expressão de fiabilidade adequada ao 

caso em questão e investigar o seu resultado. Tem de se começar pelo cálculo desta 

fiabilidade num dado componente de um equipamento. Este valor pode ser obtido 

através do conhecimento da taxa de falhas do componente em questão, pois o inverso 

deste valor é o MTBF do componente. Tem de se ter em conta as inter-relações entre 

os componentes desse equipamento. Posteriormente, há que ter em conta a inter-

relação dos equipamentos, até que se chegue ao nível mais complexo e extenso como 

o de um sistema. 
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 Melhorar: Após se medir e se compreender as inter-relações e interdependências da 

fiabilidade dos componentes, procuram-se então formas que conduzam a melhoria da 

fiabilidade global. Essas devem ter em conta custos de mudança, melhoria e 

segurança, e poderão ser dos seguintes tipos: 

a. Redução ao mínimo da complexidade; 

b. Aumento da fiabilidade dos componentes; 

c. Introdução de componentes redundantes; 

d. Estabelecimento de rotinas de inspecção e manutenção preventiva (se 

aplicável) 

As alíneas a) e b) são limitadas pela tecnologia disponível e as c) e d) que fazem com 

que o sistema tenda a atingir os 100% de fiabilidade (teoricamente) estão limitadas por 

custos e disponibilidade. 

 Optimizar: É a etapa de maximização da fiabilidade a partir dos resultados obtidos e 

das implementações sugeridas anteriormente para um determinado peso, volume, 

custo e disponibilidade.” 

O cenário ideal é possuir equipamentos que não falhem, que tenham uma fiabilidade: R(t) = 

100%, mas tal apenas se verifica em teoria. Por outro lado, nem sempre os equipamentos com 

maiores fiabilidades são as melhores soluções, pois para um mesmo tipo de produto, o que 

apresentar a maior fiabilidade deverá ter maiores custos de aquisição do que outros com 

fiabilidade menores. Por isso é fundamental estabelecer um compromisso e saber escolher o 

mais vantajoso, porque o menos dispendioso tenderá a ser alvo de um maior número de 

intervenções de manutenção. 

Um factor que condiciona fortemente a fiabilidade é a durabilidade. Um equipamento ou 

componente que seja durável terá maior probabilidade de, durante mais tempo, desempenhar a 

sua função sem que seja necessário proceder a qualquer manutenção correctiva não 

programada, conceito esse que será abordado no capítulo da manutenibilidade. 

É frequente encontrarmos outras denominações menos directas como MTBF - Mean Time 

Between Failures ou número total de falhas. Quanto maior for o valor do MTBF maior será a 

fiabilidade do equipamento [2]. 

A forma de quantificar o tempo de vida de um dado equipamento varia consoante a sua função. 

Ou seja, em relação a uma arma, o tempo de vida será medido de acordo com o número de 

balas que esta dispara em média até se avariar; por outro lado, o tempo de vida de um carro 

estará relacionado com os quilómetros que este pode percorrer até que seja detectada uma 

avaria. 

Como já foi referido, é muito comum utilizarem-se métodos (e.g., Análise de Weibull) para 

ilustrar a fiabilidade de um componente ou equipamento. Mas também se pode recorrer a 
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outras distribuições e métodos, tal como a distribuição Exponencial Negativa. No entanto, a de 

Weibull (como outras) tem em consideração o envelhecimento do equipamento ao longo do 

tempo, o que a torna a mais utilizada, enquanto que a Exponencial Negativa não tem esse 

factor em conta, por não ter memória, tornando-a independente da história passada do 

equipamento. 

A distribuição de Weibull é equivalente à Exponencial Negativa quando o seu parâmetro α tiver 

o valor 1. Neste caso são ambas decrescentes com o tempo [13]. 

 

Gráfico 1. Funções densidade de probabilidade da distribuição de Weibull à esquerda e 

Exponencial Negativa à direita [14] 

As suas funções analiticamente são designadas da seguinte forma: 

 Função densidade de probabilidade da distribuição de Weibull: 

  ( )  
 

    
 (
    
    

)
   

  
   (

    
    

)
 (1.3) 

o    – Parâmetro de localização (corresponde ao menor valor de x); 

o   – Parâmetro de forma (à medida que o seu valor aumenta, a moda da 

distribuição desloca-se para valores maiores de x); 

o   – Parâmetro de escala (corresponde à vida característica:     – período 

infantil,     – vida útil,     – período de desgaste, como será explicado na 

curva da mortalidade de seguida); 

o   – Número de Neper, tem o valor aproximado de 2,718. 

 

 Função densidade de probabilidade da distribuição Exponencial Negativa: 

  ( )         (1.4) 

o f(t) – Probabilidade de falha 

o t – Tempo de funcionamento; 

o λ – Taxa de avarias ou ritmo médio de falhas [14]. 
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Ao longo dos anos os produtos têm-se vindo a tornar mais sofisticados e complexos com cada 

vez mais peças e funcionalidades. 

Os custos de alguns produtos atingem os milhões de euros (e.g., aviões comerciais, 

mecanismos de defesas, satélites) e a sua falha resulta também em milhões de euros de 

prejuízo. 

Grandes acidentes como o desastre do Space Shuttle Challenger, a explosão do reactor de 

Chernobyl tiveram graves consequências e prejuízos (económicos, sociais e humanos). 

O facto dos produtos se estarem a tornar cada vez mais desenvolvidos, de apresentarem 

grandes custos de aquisição e o facto dos grandes acidentes industriais estarem bem 

catalogados, são os factores mais importantes que estão a ser fundamentais no aumento da 

importância da fiabilidade [6]. 

A curva da mortalidade ou bathtub curve é utilizada regularmente quando se estuda a 

fiabilidade de sistemas mecânicos. Tem este nome pois parece uma secção de uma banheira. 

Pode ser definida como o conjunto de três partes: período de infância (A), período de 

maturidade (B) e período de desgaste (C). A primeira parte (A) consiste nas falhas iniciais, o 

valor elevado da taxa de falhas na vizinhança de t=0 corresponde às falhas dos aparelhos que 

logo após a compra começam a dar problemas por várias razões (e.g., podem já vir avariados, 

podem ter sido sujeitos a um fraco controlo de qualidade, ter sido manufacturados através 

métodos de produção que carecem de qualidade ou ter simplesmente defeitos) que 

inviabilizam a correcta operação do equipamento. A segunda parte (B) está relacionada com 

falhas que podem dever-se a uma solicitação de operação superior ao projectado, ocorrendo 

de forma aleatória (não obedecendo a nenhuma lógica de ocorrência) e por isso a curva tem 

um valor constante. A terceira parte (C) é referente às falhas do produto no fim da sua vida, daí 

verificar-se aumento acentuado nesta terceira etapa especialmente devido a: desgastes devido 

a fricção ou mesmo à idade do item, corrosão e deformação, falta de inspecções e vistorias. 

Este período de desgaste pode ser evitado através da substituição preventiva do componente 

ou equipamento em causa [3,14]. 
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Gráfico 2. Curva da Mortalidade para equipamentos mecânicos [2] 

A falta de fiabilidade na produção e mesmo na qualidade do produto leva a custos de falha que 

podem ser internos ou externos: 

 As falhas internas são provenientes de defeitos detectados na fábrica, antes da 

expedição do artigo para ser vendido e os custos que acarretam são de repetição de 

testes de qualidade, sucata ou incumprimento de prazos. 

 As falhas externas são provenientes de defeitos detectados já no cliente e os principais 

custos para a empresa são os de repor produtos que estejam avariados e de os 

recolher (encargos de garantias). 

Conjuntamente, estas falhas constituem custos, os custos de não se produzirem produtos com 

qualidade ou, no caso de serem equipamentos da empresa, a falta de qualidade dos 

equipamentos adquiridos. 

Juntando a tudo isto, há que ter em conta o custo de produzir bens com qualidade. Ou seja os 

custos de prevenção e os custos de avaliação (controlo de garantia de qualidade) [2]. 

O facto de a fiabilidade ser calculada para condições de serviço muito precisas faz com que o 

menor desvio das condições especificadas se reflicta num desvio na fiabilidade esperada [14]. 
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2.3. A Disponibilidade no contexto do RAMS 

A Disponibilidade (Availability) é a capacidade que um dado equipamento tem de estar pronto a 

desempenhar a sua função num dado momento e durante um determinado período de tempo. 

Segundo Donald W. Benbow & Hugh W. Broome [5], a disponibilidade define-se como a 

probabilidade que um produto tem de estar operacional e pronto para desempenhar a sua 

função sempre que necessário. Ou seja, é a probabilidade de um produto não estar inactivo 

(i.e., nem parado por avaria nem a ser intervencionado por agentes de manutenção) quando o 

seu funcionamento for requerido. 

A disponibilidade é um critério de performance para equipamentos reparáveis que tem em 

conta tanto a sua fiabilidade como a sua manutenibilidade [9]. 

Ao contrário da fiabilidade que caracteriza a continuidade do funcionamento sem falhas até um 

dado instante e não tem em conta os acontecimentos após uma falha, a disponibilidade não 

tem em conta se o equipamento ou unidade industrial falhou e foi reparado em seguida, só tem 

em conta o estado num determinado instante. Estas duas características complementam-se. 

Analogamente à Fiabilidade pode estabelecer-se também uma relação entre a Disponibilidade 

e a Indisponibilidade, em que a Disponibilidade é a probabilidade de sucesso (D) e a 

Indisponibilidade é a probabilidade de insucesso (I) [14]: 

       (1.5) 

Há dois tipos de disponibilidade, a programada e a não programada. Estes dois tipos estão 

associados à manutenção correctiva e preventiva como se verá no capítulo do conceito da 

manutenibilidade. 

A medição da disponibilidade pode ser feita através do quociente das horas em que o 

equipamento está disponível e o número de horas totais de funcionamento (e.g., por semana, 

por mês) o que corresponde a uma probabilidade. Esta está inteiramente relacionada com o 

planeamento de quem a vai usar, para que fim e durante quanto tempo e é essencial ter estes 

planeamentos agendados de forma a qualificar o comportamento do equipamento. 

Há que ter em conta que disponibilidade pode não ter a ver com avarias. No caso do processo 

de produção, para um equipamento não estar disponível basta que não tenha nenhum 

operador nesse dado instante e então não ter ordem para prosseguir, ou basta que seja sujeito 

a falhas de energia ou atrasos noutros processos a montante da cadeia produtiva [14]. 
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Os conceitos técnicos da disponibilidade são baseados no conhecimento dos critérios 

seguintes: 

 Fiabilidade 

o Todos os modos possíveis de avaria relativas a uma aplicação especificada e 

ao seu meio ambiente; 

o A probabilidade de ocorrência de cada avaria ou a frequência da mesma; 

o O efeito da avaria na funcionalidade do sistema. 

 Manutenibilidade 

o Tempo de realização para a manutenção planeada; 

o Tempo necessário para a detecção, identificação e localização das avarias; 

o O tempo necessário para a reparação da avaria. 

 Exploração e Manutenção 

o Todos os modos possíveis de exploração e a manutenção necessária ao longo 

do ciclo de vida dos sistemas [3]. 

De acordo com uma das fontes com mais credibilidade e das mais conceituadas no que toca 

ao estudo da engenharia de fiabilidade e todos os conceitos relacionados com a mesma, [9], a 

Disponibilidade Própria de um equipamento ou sistema pode ser definida pela seguinte 

expressão: 

   
    

         
 (1.6) 

Será mais correcto utilizar a fórmula abaixo (1.7), substituindo o MTTF por MTBF porque ao se 

utilizar o MTBF se tem em conta o tempo de manutenção (caso de se estar perante um 

equipamento com uma fiabilidade relativamente baixa, com um grande impacto no cálculo da 

disponibilidade). 

   
    

         
 (1.7) 

 

Gráfico 3. Diferença entre o MTTF e o MTBF 

No Gráfico acima apresentado existem 2 falhas no ponto a e no ponto c. O MTTF [0,a] é o 

tempo necessário de operação desde que o equipamento é posto em funcionamento ou após 
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ter sofrido manutenção, até que se regista uma falha. O MTBF contabiliza não só o tempo de 

operação [b,c] bem como o tempo de manutenção [a,b], pelo que a fórmula (1.7) é mais 

utilizada do que a 1.6 em equipamentos reparáveis. Isto deve-se ao facto, de como já foi 

referido, o MTBF contabilizar o tempo de manutenção que pode ser significativo no caso de se 

estar perante um equipamento com um nível de fiabilidade baixo e que quando falha, a sua 

reparação é morosa. Quanto maior for o valor do MTBF, maior a fiabilidade do equipamento. 

A Disponibilidade Operacional é objectivamente a disponibilidade que as empresas aferem, 

que tem em conta todas as inactividades de todos equipamentos existentes (e.g., inactividades 

de cariz logístico, inactividades de cariz administrativo e de avarias ou prevenções próprias do 

equipamento ao longo do Ciclo Operacional). Matematicamente pode ser exprimida como: 

    
                 

                 
 (1.8) 

Um sistema, ou unidade industrial, é composto por vários equipamentos, todos eles têm 

probabilidade de falhar e de ficarem inactivos até serem recuperados. A probabilidade de todos 

os equipamentos falharem ao mesmo tempo é próxima de zero, pelo que irão falhar em 

instantes distintos. Tal facto provoca a falha ou inoperacionalidade do sistema (se um 

equipamento que o constitua falhe). Ainda se pode dar o caso do equipamento não ser 

reparável e ter de ser substituído por um novo, prolongando ainda mais o tempo de 

inactividade da unidade industrial. 

A Disponibilidade, só por si, não fornece informações do número de vezes que uma dada peça 

foi substituída e é por isso que é sempre associada com outras métricas do RAMS: 

Fiabilidade Manutenibilidade Disponibilidade 

Constante Diminui Diminui 

Constante Aumenta Aumenta 

Aumenta Constante Aumenta 

Diminui Constante Diminui 

Tabela 1. Relação entre a Fiabilidade, a Manutenibilidade e a Disponibilidade [9] 

Na tabela 1 encontram-se expressas as relações entre a fiabilidade, disponibilidade e 

manutenibilidade de acordo com os seus impactos entre eles. Embora o conceito de 

manutenibilidade ainda não tenha sido ainda abordado, a sua definição está disponível no 

glossário. 

É fundamental compreender-se que a disponibilidade de um sistema é função das 

disponibilidades das partes que o compõem. Isto permite concluir que a disponibilidade de um 
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sistema é menor ou igual à disponibilidade de cada equipamento que o constitui, sendo igual 

quando o sistema é apenas composto por um componente/equipamento e menor em todos os 

outros casos. Quanto mais componentes estiverem presentes numa determinada unidade 

industrial, menor será sua disponibilidade. 

 

Figura 2. Inactividade da unidade industrial e inactividade dos seus equipamentos (A, B e C) [9] 
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2.4. O conceito de Manutenibilidade e a sua integração 

no RAMS 

A Manutenibilidade (Maintainability) mede a facilidade com que se efectuam as operações 

necessárias à reparação de um equipamento ou componente. Representa tudo o que poderá 

influenciar a aptidão de um equipamento para ser reparado (receber manutenção), ou seja, 

facilidade de acesso ao componente, condições de segurança, precisão e economia. É um 

parâmetro do design da unidade industrial [14]. 

A manutenibilidade é apresentada como a probabilidade de se conseguir recuperar com 

sucesso o equipamento da falha que inibiu o seu desempenho normal. É uma característica da 

concepção e da fabricação dos produtos, uma vez que durante a fase de projecto de um 

determinado bem é tido em conta tudo o que possa dificultar ou facilitar a sua manutenção. 

Este conceito traduz a capacidade de um equipamento ser mantido em boas condições 

operacionais e a manutenção consiste na aplicação de um conjunto de tarefas reparadoras que 

permitem ao equipamento o seu bom funcionamento (esteja este avariado ou seja apenas um 

processo de rotina de prevenção de avaria) [14]. 

Sempre existiram reparações. As pessoas sempre tiveram preferência em reparar os seus 

bens em vez de comprar novos, mas tal filosofia já não é uma verdade absoluta hoje em dia. 

Há casos onde recuperar um equipamento de uma dada avaria fica mais caro do que comprar 

um novo e mais recente com novas funções. 

É da responsabilidade da empresa definir as suas estratégias de manutenção de acordo com: 

 Disponibilidade do equipamento para a função requerida a custos óptimos; 

 Requisitos de segurança relativos ao equipamento e à equipa da manutenção, tendo 

em conta quando necessário, o impacto ambiental; 

 Melhoria da durabilidade do equipamento e da qualidade do produto ou serviço 

fornecido tendo em conta os custos [17]. 

A experiência e a recolha sucessiva de dados permitem conhecer e acumular experiência 

cognitiva de equipamentos originando um conhecimento heurístico que poupará tempo e 

recursos em futuras manutenções. 

As tarefas de manutenção são essenciais na medida em que previnem ou corrigem uma falha 

fazendo com que o sistema volte a trabalhar correctamente no nível de performance desejado. 

Podem apresentar custos elevados, podendo mesmo exceder os custos de aquisição. Por isso 

é preciso conduzir uma análise de decisão multicritério, à priori da aquisição dos equipamentos, 

que tem de ter em conta estes factores. 
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Estas tarefas são fundamentais para evitar e prevenir atrasos nos processos de produção e na 

distribuição, conferindo segurança ao utilizador e ao sistema de produção, na medida em que 

evita que o sistema falhe, ou permite corrigir a avaria tão rápido quanto possível. 

Quando existe alguma avaria e esta é identificada, deve-se efectuar uma análise HAZOP. Esta 

será explicada no capítulo 2.5, referente ao conceito de Segurança no âmbito do RAMS. 

A manutenção é muito importante na medida em que é através dela que se pode repor um 

equipamento em funcionamento, permitindo que este não falhe tão regularmente e 

assegurando que este realize a sua função com os níveis de performance previamente 

delineados. É através da integração dos pressupostos RAMS ao longo do ciclo de vida da 

unidade produtiva e na definição das tarefas de manutenção que se pode assegurar a contínua 

qualidade do produto [10]. 

Há dois tipos de manutenção principais: a manutenção correctiva e a manutenção preventiva 

que estão directamente relacionados com a indisponibilidade não programada e programada 

respectivamente. 

A manutenção correctiva é a manutenção que é realizada apenas com o intuito de reparar a 

falha já ocorrida de modo a repor o funcionamento normal ao sistema. As falhas que obrigam a 

este tipo de manutenção são súbitas e imprevisíveis. A correcção é feita imediatamente 

(manutenção correctiva imediata) e posteriormente corrige-se realmente o equipamento da 

falha ocorrida (manutenção correctiva diferida) [14]. Tal pode ser observado frequentemente 

em unidades industriais. Por exemplo se existir uma falha devido a um fenómeno de corrosão 

numa tubagem, pode aplicar-se uma braçadeira e remedeia-se a situação através da 

manutenção correctiva imediata. Posteriormente solda-se o tubo e repara-se definitivamente a 

falha através da manutenção correctiva diferida. 

Já a manutenção preventiva é a manutenção que é realizada com a intenção de evitar futuras 

falhas do equipamento, evitando que o sistema falhe ou pelo menos diminuindo a sua 

frequência. Esta manutenção está associada a degradação progressiva dos equipamentos. A 

manutenção preventiva sistemática é levada a cabo periodicamente. A manutenção preventiva 

condicionada desencadeia-se quando há um sinal ou um aviso de que o equipamento vai 

necessitar de ser reparado antes que falhe (e.g., sensores de temperatura ou pressão) 

[3,14,17]. 
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Figura 3. Tipos de Manutenção [17] 

À medida que a empresa produtora vai evoluindo, há uma preocupação maior em mitigar as 

falhas dos seus produtos e equipamentos, diminuindo consequentemente os custos com 

reparações e garantias. Vai então investir mais em prevenir falhas externas e vai também desta 

forma passar uma melhor imagem para o consumidor. Tal deve-se ao facto da maior parte dos 

produtos que chegam ao cliente não mostrarem ter quaisquer problemas e funcionarem de 

acordo com o esperado [2]. 

 

Gráfico 4. Evolução da distribuição dos custos ao longo dos anos [2] 



 

21 

2.5. A Segurança e a sua importância na metodologia 

RAMS 

A Segurança (Safety) das instalações e dos recursos em geral (pessoas e bens) é fundamental 

para garantir o bom funcionamento de uma empresa. Há fenómenos que não são controláveis: 

causas naturais (e.g., terramotos, tsunamis, explosões de vulcões). Mas os que podem ser 

controlados pelo menos parcialmente (e.g., incêndios, quedas de material) devem ser evitados 

ou prevenidos. Mesmo em relação aos primeiros, as causas naturais, devemos preparar 

medidas para mitigar as suas consequências caso ocorram (e.g., planos de contingência, 

business continuity). 

A segurança tem a sua origem ou pelo menos o seu primeiro vestígio foi no código de 

Hamurabi, um dos mais antigos conjuntos de leis escritas do tempo da Mesopotâmia, terá sido 

elaborado pelo rei Hamurabi (6º rei da 1ª Dinastia Babilónica) circa 1800 a.C. 

Mais recentemente nos EUA, em 1868, foi concedida uma patente à primeira acção de 

protecção; em 1893 foi aprovada uma lei relativa à segurança ferroviária pelo Congresso dos 

EUA. 

Em 1931 foi publicado o primeiro livro sobre segurança: “Industrial Accident Prevention”. Em 

1947 foi apresentado ao Institute of Aeronautical Sciences um paper i.e. “Engineering for Safety” 

que mostra a importância da segurança em aviões. Mais tarde, em 1970 o congresso dos EUA 

aprovou a saúde e segurança no emprego. 

Ao longo dos anos, organizações, investigadores e autores têm vindo a contribuir para o 

desenvolvimento da segurança e para a sua aplicação nas instalações industriais [6]. 

Os conceitos técnicos de Segurança baseiam-se no conhecimento do conjunto de situações 

consideradas potencialmente perigosas na unidade industrial para todos os modos de 

exploração e manutenção bem como todos os ambientes possíveis de funcionamento. Têm 

também em conta as características de cada situação potencialmente perigosa em termos de 

gravidade das suas consequências e probabilidade de ocorrência. É também necessário 

conhecer a manutenibilidade dos componentes do sistema e a sua relação com a segurança 

em termos da facilidade em como se executam as manutenções nos componentes dos 

equipamentos que constituam a unidade industrial, se essa manutenção pode desencadear 

uma situação potencialmente perigosa e qual o tempo necessário para o restabelecimento do 

sistema até se atingir de novo o estado de segurança [3]. 

A Segurança no Trabalho utiliza um conjunto de ciências e tecnologias que procuram a 

protecção do trabalhador no seu local de trabalho, no que se refere à questão da consciência e 

da higiene do trabalho [8]. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Higiene_do_trabalho
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A segurança industrial é constituída pelos aspectos ligados às condições de trabalho (e.g., 

Segurança e Higiene no Trabalho) e pelas questões ligadas à prevenção dos acidentes 

industriais, à sua prevenção e à mitigação dos seus efeitos. 

A Segurança e Higiene no Trabalho preocupa-se com a diminuição dos riscos a que estão 

expostos os trabalhadores, durante o seu período de permanência no local de trabalho. Esses 

riscos podem ser de cariz eléctrico, químico, sonoro e ambiental. A Segurança e Higiene no 

Trabalho contempla tanto protecção colectiva quanto individual. A protecção colectiva baseia-

se em métodos que protegem o conjunto dos trabalhadores (e.g., sistema de extracção de 

poeiras de uma oficina de carpintaria). Por outro lado, a protecção individual foca-se no 

colaborador, e os aspectos que contempla apenas dizem respeito aos colaboradores enquanto 

indivíduos (e.g., obrigatoriedade de utilização de capacete, do uso de óculos de protecção ao 

manusear objectos perigosos, máscaras que impeçam a respiração de poeiras) [7]. 

Nas empresas em geral, a incorporação de boas práticas de gestão de Saúde e de Segurança 

no Trabalho, contribuem para uma maior protecção contra os riscos presentes, diminuindo 

assim os custos e prejuízos quer dos materiais, prevenindo danos, quer humanos, prevenindo 

lesões e doenças de colaboradores. 

Estas boas práticas para além de prevenirem os riscos e custos associados a possíveis 

acidentes, tornam a empresa mais competitiva na medida que há um desenvolvimento de uma 

consciência colectiva de respeito à integridade física dos trabalhadores, e melhoria contínua do 

ambiente de trabalho [8]. 

Há obrigações legais que têm de ser respeitadas tanto por parte da empresa como do 

colaborador: 

 Cabe ao empregador adquirir o tipo de protecção adequado à actividade do empregado; 

fornecer gratuitamente ao empregado somente EPI (Equipamento de Protecção 

Individual) aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego através do Certificado de 

Aprovação – CA. Também é da sua obrigação e responsabilidade certificar-se que o 

trabalhador está familiarizado e utiliza o equipamento de protecção da forma correcta; 

assegurando que aquando estes se apresentarem impróprios para uso, a sua 

substituição ou manutenção será assegurada. É uma das funções das Direcções de 

Segurança de grandes empresas. 

 Cabe ao empregado utilizar os equipamentos de protecção apenas para a finalidade a 

que se destina, responsabilizando-se pela sua guarda e conservação. Deverá 

comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o equipamento protector 

impróprio para uso [8]. 
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Os acidentes industriais são infelizmente, bastante comuns nas fábricas e produzem graves 

consequências sendo as mais importantes: a destruição das instalações e a incapacidade total 

ou parcial dos colaboradores. Por isso é que existem normas legais que têm de ser cumpridas. 

Uma das normas é o Decreto-Lei nº164/2001 de 23 de Maio. Este Decreto-Lei prevê certas 

obrigações para as unidades industriais que produzam ou utilizem substâncias perigosas numa 

certa quantidade estipulada. Muitas vezes, as fábricas e as empresas em geral obedecem a 

estas regras mas os seus sistemas de segurança são controlados por computadores e é 

frequente a falha destes sistemas (e.g., falhas de equipamento, de software, erros na 

introdução de dados e análise incorrecta por parte do utilizador face aos dados fornecidos pelo 

computador) [15,7]. 

A falha desses sistemas pode resultar em acidentes industriais, um dos mais comuns na 

indústria química é o BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). Este fenómeno 

ocorre quando um reservatório que contém um gás pressurizado acima do seu ponto de 

ebulição à pressão atmosférica, fractura, possibilitando a saída do gás do reservatório e 

conduzindo a uma explosão. Esta explosão deve-se a fenómenos físicos, químicos ou físico-

químicos no material do reservatório que possibilitam a saída do gás líquido sob pressão ou à 

falha da válvula de segurança, e pode acontecer com substâncias não inflamáveis (e.g., água e 

o azoto líquido). 

O risco é o produto da probabilidade de um dado acontecimento indesejado pela respectiva 

gravidade das consequências da sua ocorrência. Está associado ao resultado desconhecido 

que uma dada decisão poderá provocar [7].  

É comum ver-se um terceiro factor associado ao risco que é a detectabilidade. Ao contrário da 

probabilidade de ocorrência e da gravidade das consequências do acidente, quanto maior for a 

detecção, melhores são os mecanismos para prevenir ou de identificar um falha. A detecção 

está associada à utilização de mecanismos que permitam identificar possíveis avarias para 

então se poder proceder a acções preventivas (se alertarem os trabalhadores antes da 

ocorrência da falha) ou correctivas (no caso dos controlos de detecção só detectarem a falha 

após a sua ocorrência). 
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Gráfico 5. Risco admissível e não admissível [4] 

No gráfico 5, em virtude da definição de risco, uma hipérbole equilátera num gráfico de 

coordenadas Probabilidade e Gravidade representa uma isolinha de risco (o risco é igual ao 

longo dessa curva). Neste gráfico, a isolinha representada é a que separa a zona de risco não 

admissível, onde será necessário tomar medidas de Prevenção ou Protecção, da zona de risco 

admissível. O aumento da protecção diminui a gravidade das consequências do acidente e o 

aumento da prevenção diminui a sua probabilidade de ocorrência [4,7]. 

A segurança presente nas empresas é tanto activa como passiva. Os mecanismos de 

segurança activa são os que têm de ser accionados quando se dá a ocorrência de um acidente, 

por exemplo, a utilização de um extintor. Os mecanismos de segurança passiva não 

necessitam de activação específica (e.g., compartimentação de um edifício). 

A protecção (e.g., uso de capacete, existência de sistemas de automáticos de extinção de fogo, 

vulgo sprinklers) diminui a gravidade das consequências do acontecimento indesejado e a sua 

prevenção (e.g., isolamentos, portas de elevadores trancadas quando o elevador não está 

presente, colocar os equipamentos fundamentais em locais fechados à chave, com 

temperatura controlada e cuja porta de entrada é corta-fogo) diminui a sua probabilidade de 

ocorrência. 

O risco está associado à incerteza, pelo que está presente no nosso dia-a-dia e em muitas das 

nossas decisões e está sempre relacionado com um desenlace nefasto, não desejável. 

O risco pode ser quantificado e estimado através de métodos estatísticos e de simulação com 

métodos analíticos ou numéricos. A avaliação do risco pressupõe uma apreciação do 

significado da medida quantitativa do risco baseada em determinados critérios de aceitação. 

A análise do risco é uma análise integrada dos riscos inerentes a um produto, equipamento ou 

instalação industrial e do seu significado no contexto apropriado. A gestão dos riscos é um 

método pelo qual decisões são tomadas para evitar ou diminuir riscos não admissíveis. 
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A gestão da segurança consiste na aplicação dos princípios da organização e da gestão de 

modo a assegurar que os objectivos da segurança são cumpridos [4]. 

Três dos métodos mais utilizados para analisar os riscos no âmbito da engenharia industrial 

são as árvores de falhas (Fault Tree Analysis), o método HAZOP (Hazard and Operability 

Analysis) e análises de modo de falhas e efeitos (FMEA) [7]. 

As árvores de falhas identificam, modelam e avaliam possíveis eventos que desencadeiem 

falhas e estados indesejáveis ou não esperados. Como diz Dan Goldin, administrador da NASA 

em 2000, “Para se projectarem sistemas que funcionem correctamente, é preciso saber 

compreender e corrigir quando estes falham”. Para isso utiliza uma abordagem top-down e 

considera falhas externas contrastando desta forma com o FMEA que é o método indutivo de 

análise bottom-up que não entra em conta com falhas exteriores. As árvores de falhas são 

muito utilizadas pois permitem saber quão resistente é uma unidade industrial a uma ou mais 

falhas (e.g., Calcular a probabilidade de um acidente numa central nuclear). 

O HAZOP é um método qualitativo muito utilizado em conjunto com outras técnicas durante o 

projecto de novos processos e operações devido à sua capacidade de determinar possíveis 

problemas industriais. As indústrias que mais utilizam este método são as de produção e as 

químicas. É um estudo que é desenvolvido por um equipa multidisciplinar que se preocupa em 

encontrar possíveis desvios nos fluxos de matéria entre determinadas etapas dos processos 

industriais. Por isso existe um conjunto de palavras que permite estudar estes desvios (e.g. 

Mais, Menos, Antes, Depois) e são combinadas com parâmetros da instalação industrial em 

causa (e.g. Fluxo, Pressão, Temperatura). Trata-se de um método importante na medida em 

que auxilia a equipa no projecto da instalação industrial de modo a que esta esteja no seu 

óptimo funcionamento bem como é útil na detecção de desvios em instalações já existentes o 

que conduz a um estudo de possíveis melhorias. 

A FMEA é utilizada tanto para equipamentos como para processos para identificar os seus 

modos de falha, respectivos efeitos (consequências) e causas, classificando-os quanto ao risco 

(através da combinação da gravidade das consequências com a probabilidade de ocorrência 

das causas e com a capacidade de detecção actual). Esta análise vai ser aplicada no capítulo 

4.2 tanto a um tipo de equipamento (válvulas de segurança) como a um tipo de processo 

(etapas críticas dos processos de manutenção de válvulas de segurança). 

O conhecimento de acidentes já ocorridos e as medidas tomadas para os resolver são 

importantes na medida que permitem prevenir e proteger instalações do mesmo acidente 

[18,19]. 
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3. Introdução ao caso prático 

Neste capítulo aplicam-se conceitos de engenharia, metodologias e ferramentas que 

possibilitam uma optimização dos processos (produtivos e de manutenção) através da análise 

das suas etapas e dos equipamentos que os compõem. Neste caso particular analisam-se em 

maior detalhe os serviços de manutenção efectuados pela INT na Paragem de Junho de 2011 

na refinaria da GALP, em Matosinhos.  

Para isso, foi necessário visitar as instalações da refinaria, tendo-se analisado um caso de 

estudo durante uma paragem para manutenção. Assim, foram deste modo, recolhidas e 

analisadas informações fundamentais (e.g., referentes às condições de trabalho, aos 

equipamentos alvos de manutenção, aos respectivos tempos de manutenção) que permitiram a 

realização deste estudo que conduzirá a aumentos de disponibilidade e fiabilidade dos 

processos produtivos da GALP e dos seus equipamentos, e a diminuições dos tempos de 

manutenção de válvulas por parte da empresa responsável, a INT. 

No próximo subcapítulo é descrito o ambiente industrial em questão e são identificados os 

equipamentos a serem analisados e as suas funções bem como os processos produtivos da 

GALP e os processos de manutenção alvo de estudo e como podem ser optimizados. Também 

é analisado o trabalho no campo dos trabalhadores da INT, onde é fundamental abordar quer a 

questão de acessibilidade devido às dificuldades de acesso observadas, quer o estudo de 

formas de as colmatar sem esquecer a importância segurança em unidades industriais (tanto 

no campo como em estaleiro). 

O objectivo de aumentar a fiabilidade, disponibilidade e segurança e de desenvolver um plano 

de manutenção melhor requer a utilização de várias ferramentas que darão resposta às 

perguntas seguintes, “Quais são modos de falha observados no equipamento ou processo?” 

“Quais são os efeitos dessas falhas e as causas que as desencadeiam?” “Que tarefas ou 

medidas se podem implementar para tentar eliminar essas falhas?” 

Assim, torna-se possível identificar os componentes e sectores críticos dos equipamentos e 

processos, definir o tipo de manutenção e a sua periodicidade, reduzindo atrasos nas 

manutenções e aumentando a produtividade da refinaria. 

Para a aplicar o RAMS há que começar por identificar as potenciais falhas e fazer as 

alterações devidas para as eliminar [22]. Para esse objectivo realizaram-se análises FMECA e 

FMEA, neste caso concreto a válvulas de segurança e às etapas do seu processo de 

manutenção respectivamente. Estas análises permitem a compreensão de como este tipo de 

equipamento e o seu processo de reparação falha. Tem o objectivo principal de sugerir 

medidas que evitem essas falhas (i.e., através da diminuição o MTTR, aumento da eficiência 

do processo). 
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Vai também proceder-se à aplicação da metodologia dos 5S que permitirá melhorar a eficiência 

de manutenção e garantir uma melhor rastreabilidade e segurança no estaleiro. 

No âmbito da segurança nas instalações da refinaria de Matosinhos da GALP, foram obtidos 

dados históricos de acidentes e recolheram-se informações relativas às dificuldades na 

montagem e desmontagem (acessibilidade) de válvulas a partir do acompanhamento do 

trabalho de campo efectuado pelos trabalhadores da INT. 

Dada a especificidade deste estudo a discussão e algumas opções de soluções foram 

descritas e incluídas ao longo da aplicação das metodologias descritas, presentes no capítulo 4. 

3.1. Descrição do Ambiente Industrial 

A refinaria de Matosinhos, localizada no norte de Portugal (próximo da cidade do Porto) é um 

complexo industrial que possui uma área de aproximadamente 290 hectares e que está 

integrado ao terminal para petroleiros no porto de Leixões (por vários oleodutos com cerca de 2 

quilómetros de extensão). Esta refinaria produz uma grande variedade de derivados do 

petróleo ou produtos aromáticos (matérias-primas para a indústria química e petroquímica). As 

suas linhas de produção são a produção de combustíveis, a produção de óleos base, a 

produção de aromáticos e solventes, fabrico de massas lubrificantes, fabricação e moldagem 

de parafinas, produção de betumes e produção de enxofre. 

Na referida Paragem (Junho de 2011) a INT ficou responsável pela manutenção das válvulas 

de seccionamento e segurança de algumas unidades da fábrica de combustíveis. Assim sendo 

é da sua competência garantir o bom funcionamento dessas válvulas dentro do período 

estipulado no contrato. Este estudo visa contribuir para melhorar a eficiência do processo 

produtivo da GALP, a capacidade de detecção de falhas e, se possível, a diminuição da 

gravidade e ocorrência das mesmas, garantindo que as válvulas de segurança desempenharão 

correctamente a sua função durante 5 anos (pois é o seu MTBM legal e o adoptado pela 

GALP). 

A fábrica de combustíveis é constituída por 14 unidades processuais, que a partir do petróleo 

bruto tornam possível a obtenção de toda a gama de produtos combustíveis. Esta unidade de 

combustíveis tem uma capacidade de tratamento de petróleo bruto de 3,2 milhões de toneladas 

por ano. 
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3.2. Segurança nas instalações da refinaria da GALP em 

Matosinhos 

A segurança é um factor a ter em conta desde a fase de projecto até à fase de exploração. A 

garantia de segurança tanto nos processos de produção como nas tarefas de manutenção é 

fundamental para assegurar tanto um maior empenho dos trabalhadores no seu trabalho como 

um bom funcionamento dos equipamentos e consequentemente dos processos que estes 

integram. 

Do ponto de vista organizacional, a segurança requer interacção e uma boa articulação entre 

os vários departamentos da empresa através de uma clara definição de responsabilidades e de 

avaliações contínuas ao desempenho dos equipamentos e dos trabalhadores. As 

implementações ou modificações realizadas em processos ou em equipamentos têm de 

cumprir uma série de requisitos relativos à defesa da integridade física e psicológica dos 

trabalhadores, à salvaguarda do património da GALP, à preservação do meio ambiente 

(obedecendo as leis em vigor) e tentando sempre optar pelas soluções ambientalmente mais 

eficientes. 

O Programa de Segurança global da GALP teve o seu início em Julho de 2006. Este programa 

tem como objectivo o desenvolvimento gradual de uma estrutura de organização integrada 

para toda a GALP onde a gestão de Segurança, Saúde e Ambiente, seja feita de forma mais 

participativa, isto é, envolvendo todos os níveis hierárquicos da empresa. Desta forma obtém-

se o compromisso de toda a organização na busca da excelência, tornando a GALP uma 

referência em termos de ambiente saúde e segurança. 

Na refinaria de Matosinhos, todos os colaboradores de prestadores de serviços têm de 

frequentar uma acção de formação de segurança obrigatória antes de poderem realizar 

qualquer actividade. Nestas acções de formação, abordam-se elementos essenciais para que 

as tarefas sejam realizadas com segurança (e.g., quais equipamentos de protecção individual 

(EPI) obrigatórios de uso permanente e de uso eventual, o funcionamento do alarme geral, os 

pontos de encontro onde os trabalhadores se devem reunir no caso do soar do alarme geral). 

Os frequentadores desta acção de formação são também notificados que podem ser 

aleatoriamente seleccionados para serem submetidos a testes obrigatórios de drogas e álcool 

(válido tanto para os prestadores de serviços como para colaboradores da GALP) de forma a 

incentivar os trabalhadores a não cometerem excessos e a estarem ao abrigo da legislação em 

vigor. Após o bom aproveitamento desta acção de formação, é atribuído a cada participante um 

cartão pessoal e intransmissível que garante acesso à refinaria e às áreas onde tem de operar. 

Quem não dispuser de um cartão de acesso não poderá entrar nas instalações da refinaria. O 

sistema de acessos é geral na GALP e é controlado centralmente pelos Sistemas de 
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Informação. Esta medida contribui para o aumento da segurança na medida que impede a 

intrusão de pessoas alheias ao funcionamento das unidades industriais. 

Os factores referidos são positivos e conduzem a uma maior responsabilidade do trabalhador 

para com as suas tarefas operacionais. 

A existência de reuniões regulares onde se debatem as falhas na segurança, permitem a 

constante tomada de medidas e acções que visam melhorar a segurança em todas as 

vertentes. Nestas reuniões estão presentes todos os responsáveis das empresas externas ou 

subcontratadas intervenientes na Paragem e são discutidas as melhores formas de colmatar as 

falhas de segurança observadas. 

Foram recolhidos dados históricos de segurança que permitem uma análise da evolução dos 

acidentes dos trabalhadores entre 2005 e 2010 que podem ser consultados no Anexo A. 

É possível constatar que em 2009 e 2010 houve nitidamente um decréscimo do número de 

acidentes com baixa (ACB) que podem ser devido ao maior número de acções segurança 

implementadas. 

Os dados históricos referentes a acidentes em Paragens (2009 a 2011) descriminados por 

zona do corpo afectada estão no Anexo A. Os dados de 2011 não reflectem o ocorrido na 

totalidade da Paragem, mas apenas em parte. 

3.3. Tipos de Válvulas e suas características 

Uma válvula é um acessório de sistemas tubulares utilizado em processos industriais com a 

função de obstruir, direccionar, limitar a pressão de entrada, controlar a pressão de saída de 

um determinado equipamento ou permitir o escoamento do fluido num único sentido. 

Dependendo da sua função em relação ao escoamento do fluxo, as válvulas podem ser 

classificadas em quatro categorias: Controlo, Bloqueio, Retenção ou Alívio de Pressão. 

As válvulas de Controlo de fluxo permitem a selecção do grau de restrição do escoamento do 

fluxo. Essa propriedade possibilita que desempenhem o papel das válvulas de bloqueio, 

adoptando apenas duas posições, restrição nula e restrição total. Podem ser operadas manual 

ou automaticamente. Enquanto que no caso de operação manual o sucesso está dependente 

da experiência do utilizador, no caso de válvulas operadas automaticamente recorre-se a 

agentes pneumáticos, hidráulicos ou eléctricos para garantir o bom funcionamento do sistema. 

As válvulas de Bloqueio de fluxo são caracterizadas por terem a capacidade de barrar o 

escoamento do fluxo. Devem operar apenas em duas posições, aberta ou fechada (isto porque 
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os seus componentes não estão preparados para que opere como uma válvula de controlo de 

fluxo) e são utilizadas no isolamento de equipamentos do restante processo. 

As válvulas de Retenção de fluxo são caracterizadas por apenas permitir um único sentido de 

escoamento. O seu correcto funcionamento depende de um obturador que reage a qualquer 

tentativa de mudança de sentido, movimentando-se para o lado de menor pressão (seja para 

abrir ou fechar a válvula). Este tipo de válvula é de auto-operação. 

As válvulas de Alívio de pressão são utilizadas na protecção equipamentos em situações de 

aumento de pressão que podem tornar-se perigosas comprometendo a segurança da unidade 

fabril. Estas são utilizadas nos casos em que os equipamentos funcionem abaixo ou acima da 

pressão atmosférica utilizando-se respectivamente válvulas de alívio de vácuo ou válvulas de 

segurança. 

Algumas das suas características são estarem solidárias com os sistemas tubulares devido a 

uma vedação estanque, interferirem com o escoamento do fluido e controlarem de forma 

precisa o fluxo. A escolha de um tipo de válvula depende de como esta reúne os requisitos 

operacionais para cada aplicação [23]. Não existe nenhuma válvula que reúna todas essas 

características pelo que é necessário analisar qual a que reúne as características mais 

relevantes para cada situação e para tal pode recorrer-se a uma análise multicritério. 

A selecção, o tipo e o dimensionamento são pontos fulcrais e têm de ser considerados na 

especificação e compra de válvulas. No caso de existir mais do que uma válvula possível de 

escolha, devem ser considerados factores como o custo, material de que é constituída e 

limitações de espaço para instalação. Para essa tomada de decisão, recorre-se geralmente a 

heurísticas e a dados históricos de situações análogas. 

Para além da correcta selecção e instalação das válvulas é fulcral que estas mantenham a 

protecção necessária e tal pode ser alcançado através de inspecções e manutenções 

periódicas adequadas ao tipo e necessidade de cada uma. 

A correcta selecção de válvulas nas indústrias químicas é fundamental para garantir o óptimo 

rendimento dos equipamentos e consequentemente do processo que estes integram. Uma 

escolha acertada pode também ser um contributo para a redução de custos de instalação e de 

manutenção. 

As válvulas podem ser controladas manual ou automaticamente sendo que as manualmente 

operadas dependem da experiência do utilizador enquanto que as automáticas são eléctricas 

ou utilizam pneumáticos para o seu accionamento [23]. 

Independentemente do tipo de válvulas é necessário ter algumas precauções para garantir o 

seu bom funcionamento. Para isso há que garantir que as válvulas são cuidadosamente 
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manuseadas, evitando impactos que podem deslocar ou deformar componentes do seu local, 

prejudicar a vedação e o desempenho das válvulas. 

3.4. Funcionamento das Válvulas de Segurança 

Este tipo de válvula é essencial ao bom funcionamento de qualquer indústria e a sua falha 

pode conduzir a ineficiências de produção, a colapso dos processos produtivo resultando em 

perda de receitas, capital investido e até de vidas humanas. 

As válvulas de segurança actuam quando há algum distúrbio operacional, são auto-operadas, 

apenas necessitando da energia que é retirada pelo aumento de pressão do fluido na área de 

vedação do obturador de sentido contrário à força descendente da mola. Estes dispositivos 

protegem automaticamente os equipamentos de um eventual excesso de pressão. 

 

Figura 4: Identificação dos componentes de uma válvula de segurança [25] 
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As válvulas de segurança são colocadas sobre o sistema tubular do processo, permitindo que 

numa situação de sobrepressão, esta elimine esse excesso de pressão para a tubagem de 

alívio que é a tubagem horizontal que se observa na imagem. 

A força que a mola da válvula exerce sobre o obturador é constante (estipulada aquando a 

calibração da válvula) e é controlada pelo parafuso de calibração, enquanto a pressão do fluido 

na parte interna do obturador pode variar. Se o obturador está solidário com a sede da válvula 

e supondo que a válvula está bem calibrada, então a força de pressão do fluido no obturador é 

inferior à força descendente da mola. No caso da pressão do fluido no obturador ser superior à 

força descendente da mola, então este desloca-se no sentido contrário à força da mola, 

permitindo um alívio de pressão até que a pressão do fluido se iguale e posteriormente diminua 

face à força da mola. 

Quando a válvula abre significa que o fluido está em sobrepressão e a válvula permanecerá 

aberta até que a pressão na entrada da sede seja inferior à pressão de ajuste. A pressão de 

ajuste é a pressão para a qual a válvula abre em bancada de teste (incluindo correcções para 

temperatura). 

O deslocamento do obturador é gerado pela pressão do fluido e está dependente da taxa de 

fluxo em seu redor, esta tem de ser suficiente para vencer a crescente força descendente da 

mola [23]. De acordo com a fórmula da força de uma mola, esta é linearmente crescente com a 

deslocação da mesma. 

      (2.1) 

Onde F é a força da mola, k é a constante de elasticidade da mola e x é o seu deslocamento. 

                    (2.2) 

                         (2.3) 

Assim o obturador desloca-se da sua posição, permitindo um alívio do excesso de pressão. 

Do ponto de vista da segurança, em instalações industriais, é necessário garantir que os 

processos funcionam adequadamente e tal pode ser alcançado através da instalação de 

válvulas de segurança em vários troços do processo, para assim garantir que a pressão do 

processo não sobe acima da pressão de serviço, evitando tanto a deterioração de 

equipamentos mais vulneráveis a aumentos de pressão como o colapso do processo. 

Todas as válvulas de segurança e alívio de pressão devem ser alvo de um programa de 

inspecção que inclua a frequência das intervenções, as datas respectivas, e o tipo de 

intervenção. Para isso sugere-se a implementação de uma metodologia que assente na 

partilha de informação, e que é apresentada de seguida. 
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4. Aplicação de metodologias RAMS ao caso prático 

4.1. A metodologia FRACAS, sugestão de 

implementação 

FRACAS (Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System) é um sistema de ciclo 

fechado onde os prestadores de serviços e cliente (INT e GALP respectivamente) têm de 

trabalhar conjuntamente para recolher, organizar e analisar falhas verificadas nas válvulas 

pelas quais a INT é responsável por realizar as tarefas de manutenção, visando registar todos 

os tipos de falha observados bem como as acções correctivas que devem ser tomadas em 

cada caso. 

No ramo da produção, a aplicação das ferramentas e metodologias RAMS visa garantir 

qualidade do produto final. No ramo das operações o mais importante é avaliar os níveis de 

desempenho de forma a garantir uma capacidade de produção de produto final óptima de 

acordo com as necessidades da empresa. O registo destas medições e o seu arquivo são 

essenciais para a optimização do processo de produção, armazenagem e distribuição. Tal 

pode ser alcançado através da aplicação de ferramentas como a FMEA e a FMECA, como será 

analisado e demonstrado nos capítulos seguintes deste estudo [22]. 

A GALP tem de reportar e catalogar as falhas que observa e partilhá-las com as empresas 

responsáveis pelas manutenções dos equipamentos que desencadeiam as falhas identificadas 

(i.e., sendo a INT responsável pelas manutenções de válvulas, todos os dados relevantes 

sobre as mesmas devem ser partilhados com a essa empresa). 

O objectivo da aplicação desta metodologia é coligir dados que permitam que se tomem 

acções preventivas ao invés de acções correctivas. Ainda deve ser documentada a informação 

relacionada com a manutenção de modo a identificar e reduzir custos, avaliar o histórico do 

desempenho da fiabilidade das válvulas (MTBF, MTTR) e também a manutenibilidade. 

Desenvolvem-se assim padrões e soluções para colmatar os problemas identificados e 

fornecem-se dados para análise estatística. Podem obter-se outros resultados com a utilização 

da FRACAS (e.g., as peças que se avariam mais frequentemente e a distribuição dos 

acidentes mais comuns por local, tipo ou modo de falha). 

É essencial a substituição do conceito de manutenção correctiva pela preventiva. A 

manutenção preventiva resulta do estudo dos processos e dos equipamentos que o constituem, 

criando sistemas eficientes através da implementação de postos de inspecção e de teste. Este 

tipo de manutenção tem como objectivo a prevenção quer das paragens de produção quer da 

inutilização de equipamentos e ainda de acidentes, conservar a unidade industrial e a sua 

segurança, reestruturando os processos se para isso for necessário. 
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A manutenção actualmente efectuada nas válvulas de segurança (PSV) da Refinaria de 

Matosinhos é a manutenção preventiva sistemática (periódica), uma vez que é efectuada em 

intervalos de tempo pré-estabelecidos. 

É necessário fazer-se um estudo de modos de falha, determinar a acção preventiva a tomar, 

iniciar a implementação dessa acção (cujo resultado será considerado positivo ou negativo com 

base em futuros planos de inspecção) e rever as acções propostas pelo respectivo 

departamento de gestão (produção ou manutenção, dependendo da situação). Este último 

passo é fundamental pois é onde se abordam mais aprofundadamente as questões da 

viabilidade da acção, não só a sua capacidade em eliminar a falha bem como os custos 

associados à sua implementação. 

A fase inicial consiste em reportar as falhas, seguidamente verificam-se e introduzem-se os 

dados em computador, dispondo de software aplicacional adequado (armazenando uma cópia 

física no registo da empresa). 

De modo a tornar esta análise mais eficiente, os dados sobre observações devem ser 

registados no local (procedimento que está a ser adoptado pela GALP no âmbito das 

manutenções das válvulas de seccionamento e já em utilização para recolha de dados de 

válvulas de segurança). As válvulas de segurança, alvo de manutenção nesta paragem, faziam 

parte do processo de produção de combustíveis. 

A partir desta recolha de dados é possível determinar MTBF, MTTR e disponibilidade quer de 

cada uma das válvulas que integram a unidade quer da unidade em si. 

Uma vez que este sistema está em início de implementação, é importante nesta fase de 

projecto determinar que informações devem ser partilhadas entre a INT e a GALP. Nessas 

informações deve constar o tipo de indisponibilidade observado (manutenção preventiva 

agendada ou manutenção correctiva no caso da ocorrência de uma falha e respectiva acção 

correctiva, efectuada à posteriori), o número de série do equipamento em questão, a data e a 

hora da ocorrência ou da observação da falha, a duração da mesma (Indisponibilidade ou 

Downtime), o componente que falhou, o seu número de série, o nome do colaborador que 

detectou a avaria, razão que levou à ocorrência dessa falha (ponto de vista do colaborador) e 

quais as acções tomadas ou a tomar para a corrigir (por parte da INT).  

Não é necessário detalhe, o preenchimento desses campos deve ser o mais sucinto e preciso 

possível para evitar interpretações incorrectas. Deve criar-se periodicamente uma cópia de 

backup de toda a base de dados, estando sempre acessível para consulta, modificação ou 

partilha de informação. 

A criação de uma comissão para analisar estes dados é fundamental para conduzir esta 

análise ao objectivo desejado, que consiste no melhoramento da eficiência de produção e na 
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redução da indisponibilidade). Esta comissão é formada por engenheiros e especialistas de 

fiabilidade, de manutenção, de qualidade e responsável trabalho de campo (caso exista) tem a 

tarefa de analisar as tendências de falha e de procurar formas de implementar as medidas 

adequadas. Os seus elementos e as suas responsabilidades devem estar definidas e 

explicitadas nos procedimentos FRACAS. As funções de coordenação englobam a alocação 

dos problemas aos departamentos funcionais respectivos de modo a serem correctamente 

analisados. Esta comissão deve ainda ser responsável pela análise das tendências de falhas 

mais frequentes, actualizar periodicamente o departamento de gestão com informações sobre 

valores como MTBF, MTTR e disponibilidades de equipamentos. Deste modo, as decisões ao 

mais alto nível são tomadas com toda a informação relevante e actual de forma a melhorar 

continuamente o desempenho da empresa. 

A comissão também tem ainda atribuída a responsabilidade de preparar planos de intervenção 

e determinar datas de começo e término, analisar os relatórios de falhas quer de testes quer de 

funcionamento normal, 

No Anexo B, encontra-se uma tabela resumo que sistematiza as tarefas de cada um dos 

intervenientes na aplicação da metodologia FRACAS. 

A FRACAS é geralmente efectiva se for implementada e utilizada uma metodologia de análise 

de falhas adequada [22]. Na análise de falhas, o objectivo de determinar a causa principal da 

falha, os seus efeitos e controlos de detecção actuais, tal pode ser alcançado através da 

aplicação da FMEA e da FMECA. 
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4.2. Aplicação da metodologia FMECA a válvulas de 

segurança e a processos de manutenção 

FMECA (Failure Mode, Effects and Critical Analysis) pode ser definida como uma metodologia 

de lógica indutiva que determina as formas de como um item ou processo pode falhar [26]. É 

uma extensão da FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) englobando a análise de 

criticidade. A FMECA é utilizada para identificar, quantificar e avaliar o risco através da análise 

das possíveis falhas, dos seus efeitos, tendo como objectivo identificar acções que podem 

atenuar e eliminar estas falhas potenciais [28,29]. 

Estes valores são subjectivos pois são determinados por uma equipa de colaboradores que 

compreendem a unidade em questão e os seus equipamentos (FMECA Equipamento) e os 

procedimentos de manutenção das válvulas de segurança, porque os monitorizam e executam 

(FMECA de Processo). Estes valores permitem identificar o tipo de avaria (ver página 7) e 

permitem ainda o desenvolvimento acções de melhoria baseadas na eliminação dessas falhas. 

Essas acções devem visar eliminar em primeiro lugar as avarias graves, em seguida as avarias 

importantes e só posteriormente as menores e as insignificantes. 

A redução de custos (tanto de operação como de manutenção) não é um objectivo central 

desta metodologia mas acaba por ser uma consequência e é por isso que se tem vindo a tornar 

tão usada em empresas de diversos ramos. 

A aplicação da FMECA é cada vez mais comum devido às empresas assumirem cada vez mais 

o compromisso de melhorar continuamente os seus produtos e processos., garantindo que 

estas são detectáveis e evitando o mais que possível a sua ocorrência. Isto permite um 

aumento da fiabilidade do elemento a analisar (e.g., FMECA de equipamento, FMECA de 

processo, FMECA de produto) por meio de análise de falhas que já ocorreram e através da sua 

documentação e constante revisão (FRACAS) [30,31]. 

Este estudo centra-se na aplicação da FMECA de Equipamento às PSV e de Processo 

(sequência de actividades inter-relacionadas) às tarefas de manutenção que se apresentem 

mais vulneráveis. 

A realização deste tipo de metodologias é fundamental para se poderem recolher dados de 

modos de falha e de manutenção de cada equipamento analisado ou de cada tarefa a analisar, 

para posteriormente serem optimizadas as políticas de manutenção e para se implementarem 

as melhores medidas para cada modo de falha identificado, através da sua integração na 

FRACAS. 

Os modos de falha representam a maneira como um determinado equipamento ou tarefa pode 

não alcançar os objectivos delineados. O modo de falha é uma propriedade associada a cada 
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equipamento ou procedimento que varia consoantes as características e condições de trabalho 

que diferem conforme o local. 

A sequência de etapas para uma eficaz realização desta metodologia encontra-se no 

fluxograma do Anexo C. 

Esta metodologia é caracterizada pela participação de vários colaboradores de áreas distintas 

da empresa e inclusive dos agentes de manutenção que, neste caso, contribuíram com o seu 

conhecimento das instalações, dos equipamentos a reparar e dos processos que utilizam para 

a sua manutenção (desde o responsável pela manutenção até aos técnicos responsáveis pela 

execução da mesma). O facto de terem intervindo numa reunião de análise de falhas 

desempenhou um papel fundamental no auxílio da compreensão do funcionamento das 

válvulas de segurança, de quais as falhas mais frequentes e de quais as suas consequências, 

contribuindo ainda para o desenvolvimento de técnicas e mecanismos que aumentem a 

eficiência através da redução da ocorrência ou através da melhoria da capacidade de detecção 

[29]. O ISQ participa frequentemente neste tipo de avaliação através de processos de análise 

de falhas ou de procura de novas soluções que podem ser objecto de projectos de I&D 

(Investigação e Desenvolvimento). 

A grande vantagem da FMECA é poder ser utilizada em todas as fases desde a fase inicial de 

projecto até à fase de funcionamento normal da unidade industrial, e daí ter sido utilizada no 

âmbito deste estudo. 

Aplica-se a FMECA às válvulas de segurança (PSV) e a FMEA aos processos de manutenção 

que necessitam de ser melhorados, através da realização de uma FMECA de equipamento e 

uma FMEA de processo respectivamente. 

De seguida apresentam-se as aplicações práticas referindo os conceitos teóricos relevantes 

que sejam necessários a uma boa compreensão das análises efectuadas. 

4.2.1. Aplicação da metodologia FMEA às PSV 

A FMEA de equipamento foi realizada com a participação dos membros da equipa de 

manutenção não só porque é um pressuposto da filosofia desta metodologia mas também 

devido ao seu conhecimento das falhas mais comuns e documentos de acções de manutenção 

anteriores (na refinaria da GALP) onde estavam registados os dados relevantes (e.g., tipo de 

manutenção, modo de falha, causa da falha). 

Este tipo de válvulas tem de funcionar correctamente pois é o último recurso para protecção da 

unidade industrial, e por isso uma FMECA é fundamental para garantir níveis elevados de 

segurança, fiabilidade e robustez do equipamento e minimizando o risco de acidentes e 

quebras de produção. 
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A FMEA da PSV realizada encontra-se no Anexo D  

A primeira etapa da FMECA é a identificação o item a ser analisado e das suas funções 

estando esta tarefa a cargo do responsável pela sua aplicação [31]. A FMECA de equipamento 

será aplicada a válvulas de segurança (PSV) que têm a função de aliviar a pressão em caso de 

sobrepressão na fase a jusante do processo de produção de combustível, protegendo os 

colaboradores e os equipamentos de um possível acidente. A etapa seguinte resume-se a uma 

discussão dos modos de falha mais prováveis e os seus efeitos de forma a se poder determinar 

posteriormente um valor para a pontuação da gravidade de cada falha. 

Quando o equipamento não está disponível ou não está apto para produzir nas condições de 

serviço requeridas, tendo em conta a sua capacidade, falha. Por isso, é preciso identificar os 

eventos que conduzem às falhas observadas para se implementarem medidas que as evitem. 

Foram identificados dois modos de falha para a PSV. Esses modos de falha são: o ‘não 

funciona’ e o ‘funcionamento inadequado’ da mesma. 

O ‘não funciona’ refere-se a situações onde a válvula não actua à pressão programada; o 

‘funcionamento inadequado’ é referente à actuação da válvula a pressões inferiores à pressão 

programada, gerando perdas de rendimento na cadeia de produção. 

Através das questões, ‘Quais as suas consequências de falha?’ ‘Porque é que a PSV pode 

falhar?’ e ‘Quais os mecanismos para as detectar?’ obtiveram-se como respostas os potenciais 

efeitos de falha, as potenciais causas de falha e os controlos para as detectar. 

4.2.1.1. Potenciais Efeitos, Causas e Controlos para o modo de falha ‘não 

funciona’ 

O efeito identificado como proveniente do modo de falha ‘não funciona’ é a não protecção do 

processo produtivo de possíveis diferenças de pressão, o que pode conduzir a um 

rebentamento da tubagem, comprometendo o processo e a segurança dos trabalhadores. A 

pontuação atribuída à gravidade desta situação é elevada. 

A observação da válvula desmontada nos seus componentes e a compreensão da função de 

cada um e o seu funcionamento como um todo revelou-se fundamental na determinação das 

causas de falha mais evidentes e mais observadas. 

As potenciais causas de falha que levam ao não funcionamento da válvula são problemas nos 

componentes internos que podem ser desencaixes de peças ou peças que se partem ou se 

desgastam com a utilização (e.g., parafusos, obturadores) devido à fadiga ou a outros 

processos de degradação. Caso o obturador não sele correctamente a área de contacto com a 

sede, pode deixar de disparar à pressão desejada, ficando colados à sede. Outros factores que 



 

39 

podem causar uma falha da válvula são a sua descalibração e a corrosão de componentes 

internos. O erro de montagem também foi identificado como sendo outra causa de falha, e 

pode ser originado pela troca de componentes em estaleiro (aquando a manutenção das PSV). 

Estes problemas de rastreabilidade vão ser abordados na análise de modos de falha e efeitos 

dos processos e manutenção. 

As causas mais comuns, as que têm uma maior probabilidade de ocorrer são problemas nos 

componentes internos e descablibração. Os problemas nos componentes internos resultam ou 

de cargas cíclicas que levam à fadiga e que limitam a sua resistência ou de defeitos já 

existentes que aquando sujeitos a uma maior carga (em sobrepressão) diminuem a resistência 

do componente ou de aumentos súbitos de pressão que podem levar à fractura e ruptura nas 

zonas onde a concentração de tensões for mais elevada. 

Nas figuras 5 e 6, apresentadas de seguida, podem observar-se respectivamente válvulas 

danificadas e algumas causas de falha mais comuns que conduzem ao incorrecto 

funcionamento das PSV. 

 

Figura 5 - PSV danificada [25] 
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Figura 6 - Algumas causas de falha das PSV [25] 

A corrosão e o erro de montagem são causas de falha menos frequentes devido à aplicação de 

tintas galvanizadoras (realizada pela INT) que evitam a corrosão, bem como a realização do 

teste de calibração da válvula (ainda em estaleiro) após a sua manutenção que reduz a 

probabilidade de um não funcionamento devido a um erro de montagem. 

Os controlos e a capacidade de resposta actuais são os manómetros instalados ao longo das 

tubagens e a existência de um plano de manutenção preventiva sistemática (a manutenção é 

executada em intervalos fixos de tempo de vida ou legais que são as Paragens). Isto tem a 

vantagem do custo de cada operação de manutenção ser predeterminado e de ser possível 

programar as Paragens de acordo com a produção, determinando os sectores a suspender e 

durante quanto tempo. A maior desvantagem que apresenta é o facto da simultaneidade de 

diversas operações e intervenções se durante o tempo de Paragem o que aumenta o risco de 

introdução de novas avarias. 
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As válvulas de segurança da refinaria visitada têm um MTBM de 5 anos, havendo Paragens 

anuais parciais, não abrangendo toda a refinaria mas apenas sectores da mesma. A detecção 

tem a mesma pontuação para todas as causas de falha pois os controlos para as detectar são 

os mesmos. 

4.2.1.2. Potenciais Efeitos, Causas e Controlos para o modo de falha 

‘funciona inadequadamente’ 

Para este modo de falha, o efeito consiste na despressurização indevida que afecta a eficiência 

do processo (caso o obturador dispare abaixo da pressão para a qual for programado) o que 

pode levar a aumento de temperatura em determinados equipamentos. A pontuação atribuída à 

gravidade desta consequência é inferior à do modo de falha ‘não funciona’ dado que não 

compromete o processo, apenas reduz a sua eficiência. 

As causas principais que levam ao funcionamento inadequado da válvula são os problemas 

nos seus componentes internos tal como no modo de falha ‘não funciona’ e também falhas nas 

juntas que conduzem a fugas de fluido e consequentemente a uma redução da eficiência do 

processo produtivo. A mais comum de todas continua a ser a falha nos componentes internos. 

Uma vez que as juntas são fixadas na união da válvula com a tubagem, se ficarem mal 

montadas, esta junção torna-se difícil e o trabalhador aperceber-se-á e rectificará o erro, 

acabando por conseguir colocar a válvula correctamente. 

Um componente interno que pode conduzir a um mau funcionamento de uma válvula de 

segurança é a mola, que pode encontrar-se partida, desgastada ou deslocada do seu sítio, 

permitindo ao obturador uma mais livre movimentação, provocando um funcionamento 

inadequado da PSV. 

Os controlos e capacidades de resposta são os mesmos do modo de falha abordado 

previamente. Apenas se podem recorrer a manómetros para monitorizar pressões nas 

tubagens e recorrer às Paragens para efectuar uma manutenção de cariz periódico. 

Seguidamente atribuem-se pontuações à gravidade dos efeitos, à probabilidade de ocorrência 

das causas e à detecção das falhas. 

 

Figura 7: Correspondência das designações dos campos FMEA [26] 
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A gravidade da falha é tanto maior quanto mais esse acontecimento possa afectar o normal 

desempenho do processo produtivo da empresa. 

A ocorrência do acontecimento está associada à frequência com que é observado. 

A detecção do acontecimento é definida como a capacidade de se localizar o defeito ou o 

acontecimento indesejado. Esta detectabilidade está associada aos controlos actuais para 

identificar uma falha ou causa de falha [33]. 

Como a FMEA visa eliminar as falhas por ordem decrescente de risco; é para tal é necessário 

primeiro calculá-lo. A forma de o fazer é atribuindo valores de 1 a 10 à pontuação de cada um 

dos factores (gravidade, ocorrência e detectabilidade) de acordo com a gravidade das 

consequências, a probabilidade de ocorrência e os controlos actuais de detecção (já 

conhecidos). Um acontecimento cujas consequências sejam devastadoras terá pontuação 10 

no âmbito gravidade, um acontecimento frequentemente repetitivo terá pontuação 10 na 

frequência ocorrência e um acontecimento que seja dificilmente detectado terá pontuação 10 

na detectabilidade [33]. 

As tabelas presentes no Anexo F foram fundamentais para a atribuição das pontuações dos 

critérios às diferentes causas de falha, efeitos e controlos e capacidades de resposta actuais. 

O valor para a pontuação da gravidade do modo de falha ‘não funciona’ tem de ser superior ao 

do modo de falha ‘funciona inadequadamente’ isto porque as consequências da válvula 

disparar abaixo da pressão programada não são tão graves como as de não disparar, nem à 

pressão programada, nem abaixo desta. 

A pontuação da ocorrência foi determinada com base nos históricos das falhas observadas nas 

paragens de anos anteriores de forma a se determinar os mais frequentes [33]. Após a análise 

destes dados, a que se apresentou com maior ocorrência foi a falha nos componentes internos, 

como já foi referido anteriormente. 

O valor para a detecção é igual em todas as causas de falha excepto na causa de falha ‘falha 

nas juntas’ (que será abordada de seguida). 

O baixo valor da ocorrência da causa de falha ‘falha nas juntas’ deve-se à contribuição dos 

colabores da INT que fizeram notar que quando a junta não está bem colocada, observa-se o 

erro e corrige-se no momento. Se esta for de boa qualidade, não terá um desgaste tão 

frequente como os componentes internos da válvula. No caso de esta se deslocar da sua 

posição, será detectada pelos trabalhadores da GALP através da observação de fugas e 

escorrimento de fluido. 
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As pontuações para a gravidade e a ocorrência são determinados com base na experiência, na 

comparação com outros casos e através da análise de dados [33]. Por outro lado, a pontuação 

da detecção é determinada com base em heurísticas, e em comparação com situações 

semelhantes noutros locais (dentro ou fora da empresa em análise). 

O RPN (Risk Priority Number) é um valor que permite ordenar por ordem decrescente as falhas 

quanto ao risco que estas representam. Pode ser determinado através do cálculo produto das 

pontuações da gravidade, da ocorrência e da detectabilidade já determinadas. O seu cálculo é 

crucial nesta análise pois é através dele que se podem determinar quais as falhas que mais 

necessitam de uma intervenção na sua resolução, serão as que possuírem maior valor de RPN 

[33]. 

                                   (2.4) 

Dado que o valor máximo da detecção é igual para todas as causas de falha (excepto a causa 

de falha ‘falhas nas juntas’) e ainda de haver apenas um efeito para cada modo de falha 

(apenas um valor de gravidade para cada modo de falha), registaram-se os maiores valores de 

RPN para as causas de falha com maior valor de ocorrência. 

Conhecendo o histórico do funcionamento, é de esperar que os maiores valores de RPN 

correspondem à causa de falha de ‘problemas nos componentes internos’ e à ‘descalibração’. 

As falhas por ‘corrosão’ e ‘erro de montagem’ surgem de seguida com valores já bastante 

inferiores e por último, a ‘falha nas juntas’, sendo este a falha que apresenta menor valor de 

RPN. 

Após o estudo dos modos de falha, das causas que levam a essas falhas e dos efeitos das 

mesmas, pode agora passar-se à etapa seguinte, onde se analisam e se propõem medidas 

que visam reduzir os RPN obtidos [32] 

Para se poderem propor melhorias, beneficiou-se da utilização dos conhecimentos dos 

trabalhadores da INT, de heurísticas provenientes de outros casos e também do brainstorming 

que é sempre importante na procura de novas soluções e medidas. De todas as medidas, 

listaram-se as acções que se revelaram importantes para aumentar a fiabilidade do produto e 

dos processos [28]. 

4.2.1.3. Medidas a tomar por parte da GALP 

A medição rotineira e regular das quantidades de produto produzidas no final de cada etapa irá 

identificar perdas (no caso de existirem) e desencadear solicitações à INT para se deslocar às 

suas instalações e efectuar as operações de manutenções devidas. 
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A instalação de sensores nas válvulas de segurança, ou a compra de válvulas mais recentes já 

com este sistema de sensores incorporado, são fulcrais ao bom funcionamento do processo de 

produção. 

Quando o sensor detectar alguma anomalia (em caso de funcionamento errático de uma 

válvula) deverá acender uma luz num quadro referente à posição da válvula com anomalia na 

planta da unidade e produzir um som audível em todo o ambiente. 

No Anexo G apresenta-se um fluxograma que foi elaborado para este estudo com o objectivo 

de servir de guia para a programação de autómatos que controlem o correcto funcionamento 

das válvulas, lançando avisos na ocorrência de alguma anomalia. 

Introdução de válvulas redundantes nas tubagens onde se têm verificado mais falhas ou mais 

graves a nível de rendimento de produção. Será também feita uma análise da montagem desse 

sistema em paralelo. É necessário ter em conta que numa montagem em paralelo, é 

necessário um equipamento, um interlock, que funciona como um ‘T’, com a característica de 

apenas activar uma das suas duas saídas (ou activa o fluxo pela válvula normal, ou activa o 

fluxo pela válvula redundante). Esta medida será analisada com maior detalhe no âmbito da 

análise de criticidade. 

Requerer e colaborar com a INT na definição e num controlo mais rigoroso nos seus testes, na 

pintura dos componentes mais susceptíveis de corroer, e se possível activar o processo cujos 

equipamentos foram alvo de manutenção verificando se estão a funcionar correctamente. Para 

maior eficácia, deverá ser realizado anteriormente à saída da INT das instalações, para que, 

caso se detecte algum erro, esse poder ser corrigido o mais rapidamente que possível. 

Dado que as válvulas observadas eram antigas, estando em fim de vida (ver gráfico 2) há que 

considerar a hipótese de aquisição de novas válvulas já com sensores de pressão e caudal 

antes da entrada na válvula, à sua saída e na sua tubagem de alívio. Dever-se-á dar maior 

prioridade à troca das que apresentarem mais avarias (maior ocorrência de falha) ou que a sua 

avaria tenha graves consequências (maior valor de gravidade). 

Equipamentos nesta fase de vida começam a apresentar maior taxa de avaria, causando 

consequentemente mais indisponibilidade e maiores custos de manutenção. 

4.2.1.4. Por parte da Integridade 

Deverá ser utilizado um tipo silicone mais poderoso ou outro composto que possa garantir uma 

boa colocação da junta, assegurando que esta se mantém na mesma posição. 

Na operação de montagem da válvula na unidade há que garantir que o seu aparafusamento à 

tubagem é bem-sucedido e que a junta fica bem colocada. 
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Através da partilha de informação sugerida abaixo, a INT pode beneficiar da sua parceria com 

a ENGBRITES e transportar consigo as peças e componentes mais susceptíveis de avariar. 

Essas peças e componentes poderão ser consultados na base de dados partilhada entre as 

duas empresas. 

4.2.1.5. Por parte de ambos (GALP e Integridade) 

Elaborar um ficheiro com o cadastro de cada uma das válvulas, atribuindo-lhes uma referência 

única, para se poderem partilhar estas informações entre a GALP e a INT a fim de se poder 

seguir o rasto a uma determinada válvula, as suas FMECA e os registos que se mostrem 

relevantes e que mereçam ser arquivados, correctamente e completamente identificados. 

Após a reunião de análise de falhas, anteriormente referida, atribuíram-se novas pontuações 

para cada um dos critérios de cada falha e refizeram-se os cálculos dos novos valores de RPN 

para cada situação (Anexo D). 

As pontuações da gravidade mantiveram-se, pois embora se tenha sugerido a alteração no 

design da cadeia de produção, adicionando válvulas redundantes que vão impedir que o 

processo de produção colapse quando uma das válvulas (escolhida para ter esta redundância) 

falhar. Assim, se a válvula falhar, as consequências serão as mesmas do que não tendo 

válvula redundante, pois é necessário mudar o fluxo de uma válvula para outra como se vai ver 

em mais detalhes na análise de criticidade. Não se pode aplicar esta redundância a todas as 

válvulas pois os custos seriam muito elevados. Por isso devem analisar-se os registos das 

válvulas de segurança de cada processo, e implementar esta redundância naquelas que 

pertençam ao ciclo fundamental de produção, que registem um maior número de falhas, que 

tenham uma manutenção mais demorada e provoquem uma grande indisponibilidade à 

unidade industrial. Esses dados podem ser obtidos através de relatórios de aviarias e da 

partilha de informação entre a GALP e os prestadores de serviços, através da implementação 

da FRACAS, como já foi sugerido. 

As pontuações de ocorrência diminuíram todas. Isto aconteceu devido à proposta de revisão do 

plano de manutenção, encurtando o tempo entre manutenções (MTBM) das válvulas que se 

mostrem mais vulneráveis e que pertençam a processos principais sendo o seu bom 

funcionamento imprescindível. 

Registaram-se reduções nas pontuações da ocorrência de causas de falha que ocorrem em 

tarefas de manutenção, de responsabilidade da INT (‘erro de montagem’ e por ‘falha nas 

juntas’) devido à utilização de melhores materiais e revisão de válvulas após terem sido 

submetidas ao teste de funcionamento. Só depois de serem submetidas a essa revisão é que 

poderão ser de novo transportadas do estaleiro para a unidade onde vão ser montadas. Para 

além desta medida, estão também sujeitas à possível diminuição do MTBM (devido à revisão 

do plano de manutenção). 
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Em relação às pontuações da detecção, verifica-se um decréscimo considerável. A diminuição 

drástica destes valores deve-se ao foco no melhoramento da detecção através da 

implementação do sistema de sensores que através de autómatos poderão notificar os 

trabalhadores, o departamento de manutenção e de segurança no caso de uma avaria. 

Poder-se-á saber que válvula falhou e qual foi a sua possível causa da falha, assim podem ser 

desencadeadas as operações de manutenção apropriadas. 

Uma redução de RPN recorrendo apenas a melhorias de detectabilidade não é aconselhável 

pois não reduz a probabilidade de ocorrência das causas, melhorando apenas o tempo com 

que se reage ao problema (através de acções correctivas). 

A partir das acções sugeridas foi possível calcular as novas pontuações de gravidade, 

ocorrência e detectabilidade e consequentemente o novo valor de RPN para cada falha 

potencial deverá ser inferior ao inicialmente determinado para cada mesma falha. Caso 

contrário esta metodologia não terá sido bem aplicada e devem ser estudadas novas formas de 

reduzir os valores RPN inicialmente calculados. 

4.2.1.6. Análise de Criticidade dos modos de falha da PSV 

Há duas abordagens possíveis à análise de criticidade. A abordagem quantitativa, quando são 

conhecidos os valores de taxa de falhas, probabilidade de ocorrência, frequência de falha e a 

abordagem qualitativa, utilizada quando esses dados não são conhecidos e cada falha é 

classificada subjectivamente pela equipa formada para a realização da FMECA. 

Nesta análise vai aplicar-se uma combinação da análise qualitativa com a quantitativa. Na 

ausência de dados, ter-se-á que desenvolver um método que permitirá estudar os benefícios 

da utilização das propostas identificadas previamente, determinando os melhores locais para a 

sua implementação com base nas variáveis presentes nas fórmulas que se irão utilizar. 

Posteriormente, poder-se-ão inserir valores provenientes do armazenamento contínuo de 

dados relativos às falhas e criação construção de histórico. A matriz de criticidade para os 

modos de falha da PSV estudada, encontra-se na Tabela 2. Esta matriz possibilita a 

determinação da prioridade de eliminação de cada modo de falha. Neste caso em particular, as 

medidas para reduzir o RPN do modo de falha ‘não funciona’ serão as mesmas que para se 

reduzir o RPN do modo de falha ‘funciona inadequadamente’ e a criticidade das falhas é a 

mesma, como se pode ver nas Tabelas 2 e 3. 
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Gravidade 

Probabilidade de Ocorrência 

Remota 
Muito 
Baixa 

Baixa Moderada Alta 
Muito 
Alta 

Muito Grave     Não Funciona       

Aceitável     
Funciona 
Inadequadamente 

      

Desprezável             

Tabela 2: Matriz de Criticidade 

Na Tabela 3 estão ainda presentes os tipos de manutenção e as acções a tomar propostas 

para cada prioridade de falha. No caso concreto de modos de falha de prioridade média, 

sugere-se a manutenção do correcto funcionamento das PSV, garantindo o bom 

funcionamento da unidade. 

Prioridades Tipo de Manutenção Proposta Acções a tomar 

Baixa Manutenção Correctiva Reparar a válvula quando esta falhar 

Média Manutenção Preventiva 
Reparar a válvula de modo mantê-la a 

funcionar 

Média Alta 
Manutenção Preventiva 

Frequente 
Reparar a válvula de modo mantê-la a 

funcionar 

Alta Manutenção Preditiva 
No caso de as predições indicarem possíveis 

falhas, realizar manutenções preventivas 

Tabela 3: Legenda da criticidade de falhas ilustradas na tabela anterior 

Numa fase seguinte, deve constatar-se quais as medidas que levaram à diminuição da 

ocorrência e da gravidade das falhas. Dito de outro modo, quais foram as acções sugeridas 

que conduziram a uma redução da criticidade (calculando o produto das pontuações da 

gravidade pelas da ocorrência). 

Essas medidas incluíram a implementação de válvulas redundantes, que visam diminuir ou se 

possível anular a gravidade da falha de uma válvula de segurança existente. Para diminuir a 

pontuação da ocorrência foi sugerida uma revisão do plano de manutenção de modo a tornar 

as manutenções mais frequentes nas válvulas mais vulneráveis à falha. 
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A partir da comparação dos valores registados pelos sensores das válvulas de segurança 

utilizadas no sistema PSV e PSV Redundante com os valores de serviço, também se está a 

contribuir para a melhoraria da detecção de falhas. 

É agora necessário avaliar benefícios e prejuízos da implementação de válvulas redundantes. 

Se uma válvula de segurança falha, para diminuir as consequências da sua falha, é necessário 

mudar fluxo, fazendo-o passar pela válvula redundante que desempenha a mesma função que 

aquela que falhou, evitando assim que a unidade falhe. Mantém-se a segurança do processo 

sendo apenas preciso (manual ou automaticamente) alterar a saída do interlock. No caso 

estudado, supõe-se a utilização de um interlock manual, sendo esta uma das razões pela qual 

a pontuação final da gravidade não baixou, como se verá mais adiante. Este funcionamento 

deverá ser de cariz temporário (até se reparar a válvula que falhou) desta forma pode-se 

sempre contar com uma válvula redundante em caso de falha, não esquecendo a 

obrigatoriedade de notificar a falha da válvula. 

Há vários modelos de fiabilidade e disponibilidade que podem ser aplicados neste caso. Aplica-

se um modelo básico em paralelo e, como já foi referido, utiliza-se um interlock para se 

seleccionar o fluxo a activar, ou passa pela PSV (funcionamento normal) ou pela PSV 

redundante (no caso de avaria da PSV). Este modelo é o melhor pois possibilita a reparação da 

válvula que falhou, sem ser necessário suspender a produção. 

 

Figura 8: Diagrama da instalação de uma válvula redundante 
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As tubagens de alívio podem partilhar o mesmo canal, mas deve garantir-se que prosseguem o 

seu caminho, evitando que o fluxo na tubagem de alívio da válvula redundante possa entrar na 

tubagem de alívio 1 (ver figura 8). Tal pode ser alcançado através da utilização de uma válvula 

de retenção (que acarreta mais custos) ou garantindo uma montagem eficiente que, 

dependendo das situações, poderá passar por colocar verticalmente a tubagem de alívio 

comum, e as tubagens de alívio 1 e 2, a comunicar com esta horizontalmente. Desta forma 

consegue-se impedir que o fluido não saia das tubagens de alívio, ou que entre na tubagem de 

alívio da outra válvula. 

Nesta situação, as pontuações da gravidade do modo de falha ‘não funciona’ e do modo de 

falha ‘funciona inadequadamente’ mantiveram-se. Isto porque o interlock é de actuação manual 

e portanto está dependente da acção de um colaborador na mudança do fluxo do fluido. Se se 

tratasse de um interlock automático, registar-se-ia um decréscimo na pontuação da gravidade, 

pois logo que a válvula falhasse, o fluxo que passa pela válvula redundante seria activado. Tal 

deve-se à intervenção do interlock que teria de ser programado para actuar no caso de se 

verificar uma sobrepressão na tubagem (durante um tempo superior ao tempo máximo de 

descarga da válvula de segurança em questão) prevenindo que a sua falha afectasse o 

processo. 

Para além disso, é preciso ter em conta que quando esta válvula falha e entra em 

funcionamento a válvula redundante, é necessário reparar a que falhou e que, durante esse 

tempo (MTTR), pode dar-se o caso da válvula redundante falhar e comprometer o processo (se 

bem que a probabilidade de falha das duas válvulas durante os seus MTTR é muito reduzida 

em comparação com o seu tempo de funcionamento correcto). 

Tendo em conta que se trata de válvulas idênticas, estas estão sujeitas às mesmas condições 

operacionais e de manutenção comportando-se de forma análoga, tendo iguais probabilidades 

de falhar. A simultaneidade de ambas é o produto das suas probabilidades de falhar (tratam-se 

de acontecimentos independentes, dado que se uma falhar, o comportamento da outra não é 

afectado). 

Considere-se a válvula redundante falhar como FVR e a válvula estudada falhar como FVA. 

A partir da definição de acontecimentos são independentes que diz que: 

  (       )   (   )   (   )  (   )       (   )    (2.5) 

Utilizando a regra de Bayes e prova-se que a falha de uma das válvulas é independente da 

falha da outra: 

  (   |   )  
 (       )

 (   )
 (2.6) 
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 (   |   )  

 (   )   (   )

 (   )
 

(2.7) 

Como já foi referido anteriormente as válvulas são idênticas e estão sujeitas às mesmas 

condições logo: 

  (   )   (   ) (2.8) 

  (   |   )   (   ) (2.9) 

A probabilidade de falhar a PSV Redundante caso tenha falhado a PSV é igual a probabilidade 

de falhar a PSV (não têm qualquer efeito probabilístico uma na outra). 

A probabilidade de falha diminui então, o que leva a um aumento de fiabilidade trazendo 

também custos acrescidos e maior complexidade ao processo. 

Este tipo de redundância designa-se por redundância passiva, uma vez que o componente 

alternativo só entra em funcionamento no caso do elemento principal se avariar [14] 

A fiabilidade total de um sistema constituído por n componentes é calculada através do produto 

das fiabilidades Fi de cada um dos seus componentes. 

                   ∏  

 

   

 (2.10) 

Este sistema, composto por válvulas idênticas, como já foi referido, pode suportar a ocorrência 

de 0 ou 1 falhas. Caso se utilize apenas uma válvula, para que seja garantido o bom 

funcionamento deste sistema não podem ser toleradas falhas [14]. 

Comparando as fiabilidades de o sistema não falhar e para provar que ter uma válvula 

redundante é realmente melhor pode-se aplicar o raciocínio abaixo explicado. 

Não falha nem a PSV nem a PSV Redundante: 

        (2.11) 

Falha a PSV e não falha PSV Redundante: 

   (   )       (2.12) 

Falha a PSV Redundante mas não falha a PSV: 

 (   )          (2.13) 
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Somando-se as três fiabilidades, tem-se: 

                                    
  (2.14) 

Apenas com uma válvula a probabilidade de bom funcionamento ou seja a sua fiabilidade é F. 

Prova-se que a implementação deste sistema conduz a melhores valores de fiabilidade sendo 

para isso necessário ver em que circunstância se verifica a seguinte condição: 

                                                                (2.15) 

                       (2.16) 

Ora tendo em conta que fiabilidade 100% não é verificada na prática, será sempre melhor ter 

uma válvula de auxílio no caso de falha da válvula principal, para qualquer valor de F, como 

seria de esperar. 

A análise de fiabilidade de um sistema com componentes em stand by está associada à 

distribuição de Poisson assim definida [14]: 

 
 ( )  

(  )      

  
 

(2.17) 

Onde λ é a taxa média de falhas, t é o intervalo de tempo considerado, x é o número de falhas 

nesse intervalo. 

Quando existe apenas uma válvula, como já foi referido, a probabilidade de não haver falhas 

(para que o sistema funcione correctamente) é dada por: 

 
      ( )  

(  )      

  
      

(2.18) 

Onde pPSV é a probabilidade de um sistema com apenas uma válvula funcionar correctamente. 

Para um sistema com duas válvulas (uma delas redundante) podem ser admitidas 0 ou 1 falhas. 

 
                     ( )   ( )  

(  )      

  
 
(  )      

  

     (    ) 

(2.19) 

Onde pPSV+PSV Redundante é a probabilidade de um sistema com duas válvulas (uma delas 

redundante em stand by) funcionar correctamente. 

Para se saber quanto esta proposta é mais eficaz em termos de protecção contra falhas do que 

a utilização de apenas uma válvula de segurança, faz-se o quociente da probabilidade do 
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correcto funcionamento com uma válvula redundante (pPSV+PSV Redundante), e sem essa válvula 

(pPSV). 

                    
    

 
    (    )

    
      

(2.20) 

Uma vez que 1+λt é sempre maior do que 1 (porque a taxa de falhas, λ é um número natural, e 

porque o tempo, t é sempre positivo), demonstra-se assim que o sistema com válvula 

redundante tem uma fiabilidade sempre superior à daquele que não a tem. 

De acordo com os pressupostos acima expostos, a implementação desta proposta deve ser 

iniciada nas válvulas onde se registam maiores taxas de falha (maiores valores de λ) e portanto 

menor fiabilidade. A implementação prossegue para as restantes válvulas por ordem 

decrescente de importância (RPN e λ) no processo, até que no limite, se aplique este sistema 

de válvula redundante a todas. 

A implementação progressiva destes sistemas deverá ser sempre acompanhada por uma 

análise de custo-benefício dos encargos associados à implementação da redundância face aos 

prejuízos no processo produtivo causados pela indisponibilidade (avaria ou tempo de 

reparação) dos equipamentos que o integram. No caso da Paragem da GALP estudado, os 

encargos com a implementação de sistemas redundantes podem considerar-se irrelevantes 

quando comprados com os prejuízos causados pelas sucessivas interrupções do processo 

produtivo para realização de tarefas de manutenção. Não foi possível obter valores objectivos 

referentes aos custos de aquisição de válvulas (com e sem sensores de caudal e pressão). 

Sugere-se que a implementação desta proposta inclua a substituição por válvulas novas 

possuidoras de sensores de caudal e de pressão. Desta forma melhora-se o controlo do 

processo, tornando possível lançar avisos, soar sons e ligar luzes que vão alertar os 

trabalhadores para a presença de uma irregularidade no processo e para poderem tomar a 

acção adequada, como já foi referido, anteriormente. 

Esta proposta pode ser estudada também para outros tipos de válvulas, sendo versátil e 

compatível para qualquer tipo de válvula. Pode ainda ser expandido a outros equipamentos, 

considerando a distribuição de probabilidade que se adequa à sua taxa de falhas. Caso esta 

seja desconhecida, deve fazer-se uma abordagem estatística utilizando dados históricos que 

permitam obter aproximações. 

A redução do RPN de cada modo de falha antes e depois da aplicação das medidas propostas 

pode ser observada no Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Redução do RPN prevista de cada modo de falha após aplicação das medidas 

propostas 

As vantagens provenientes da utilização de um sistema como este são quer o aumento de 

fiabilidade e segurança, quer a redução de vulnerabilidade e aumento da disponibilidade e 

consequentemente da capacidade da produção. A programação do(s) autómato(s) para alertar 

alguma anomalia não é de difícil realização e pode ser realizada a partir do fluxograma 

construído e apresentado no Anexo G. 

Por outro lado, a implementação de redundâncias também acarreta custos e complexidade ao 

sistema. 

A causa de falha ‘falha nas juntas’ parecendo pouco importante, é muito relevante ao nível da 

segurança, uma vez que pode existir perigo explosivo com consequentes danos muito graves 

que até uma pequena fuga de líquido ou gás pode ocasionar. Estas fugas representam um 

perigo escondido uma vez que no caso de combustíveis como a gasolina, o que desencadeia 

uma explosão ou incêndio é a componente gasosa que evapora do líquido que corre da 

tubagem do processo. No caso de ser observada, é importante reportar de imediato a falha 

para que seja corrigida assim que possível, uma vez que basta uma faísca para que ocorra um 

acidente que poderá ser grave. 
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4.2.2. FMEA dos Processos de Manutenção críticos 

A FMEA de Processo foi aplicada aos processos de manutenção que os trabalhadores da INT 

referiram que consumiam mais tempo e que causavam maiores problemas afectando 

negativamente os tempos de manutenção. 

A FMEA de Processo deve de ser realizada, preferencialmente, antes da construção das 

instalações que irão ser utilizadas para produzir ou, neste caso, para fazer manutenções mas 

como o caso em análise consiste numa deslocação de um prestador de serviços ao cliente 

(uma vez que se trata de uma grande quantidade de equipamentos que necessitam de ser 

repostos em correcto funcionamento) a FMEA de Processo pode ser aplicada de modo a tentar 

perceber quais as falhas com que os colaboradores se podem deparar e também de forma a 

tentar idealizar a melhor forma de adequar o espaço assignado a estaleiro temporário, pelo 

cliente (neste caso GALP) às tarefas de manutenção da INT [30]. 

Para tal, a mesma equipa que realizou a FMEA das PSV, realizou a FMEA das etapas de 

processo de manutenção mais vulneráveis à falha, uma vez que a equipa formada tem o 

conhecimento dos objectivos a atingir, compreende o funcionamento do equipamento e das 

etapas de manutenção necessárias a uma correcta reparação. 

A FMEA de processo realizada para os processos de manutenção que apresentaram mais 

deficiências e se mostraram mais problemáticos, encontra-se no Anexo E. 

Como se sabe, a FMEA de processo deve ser aplicada de forma a detectar erros ao invés de 

apenas os prevenir e tal pode ser conseguido através de uma análise exaustiva dos 

procedimentos de manutenção adoptados pela INT. 

Os dados recolhidos sobre os tempos de manutenção de válvulas de segurança encontram-se 

na tabela abaixo. 

DN DLINHA BENEFTOT CAL MLINHA PINTURA TOTAL 

Ø ≤ 1" 1,00 h 3,40 h 0,40 h 1,00 h 0,50 h 6,30 h 

1½" ≤ Ø ≤ 3" 2,66 h 4,86 h 0,47 h 2,66 h 0,61 h 11,26 h 

4" ≤ Ø ≤ 6" 5,20 h 7,43 h 0,64 h 5,20 h 0,82 h 19,29 h 

8" ≤ Ø ≤ 10" 7,28 h 10,01 h 0,91 h 7,28 h 1,22 h 26,70 h 

Ø ≥ 10" 11,00 h 15,00 h 1,00 h 11,00 h 1,71 h 39,71 h 

Tabela 4: Tempos de manutenção de válvulas de segurança (por válvula) 

Na tabela 4, DN corresponde ao diâmetro nominal (Ø) da válvula a sofrer manutenção, DLINHA 

ao tempo de desmontagem da válvula do processo onde se encontra integrada, BENEFTOT ao 

benefício total (trabalho em estaleiro), CAL ao tempo de calibração da válvula, MLINHA ao 

tempo de montagem da válvula no processo e pintura ao tempo de pintura da válvula. O tempo 
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necessário para a reparação de uma determinada válvula de segurança (a soma dos tempos 

das respectivas etapas de manutenção) encontra-se na coluna TOTAL. 

4.2.2.1. Etapas do processo de manutenção de PSV 

Os passos correspondentes a uma operação de manutenção de uma válvula de segurança 

estão indicados na tabela 5. 

#Etapa Descrição da etapa de manutenção 

1 Retirar a válvula da instalação 

2 Transporte para estaleiro 

3 Inspecção da válvula e verificação do valor de disparo 

4 Desmontagem da válvula nos seus componentes, limpeza, lavagem e secagem 

5 Reparação dos componentes danificados, polimento e lapidação 

6 Ensaio e calibração 

7 Certificação 

8 Transporte para a instalação 

9 Montagem da válvula na instalação 

Tabela 5: Etapas do processo de manutenção de válvulas de segurança 

Para se determinar quais as etapas que necessitavam que se efectuasse uma análise FMEA, 

para averiguar como estas poderiam ser melhoradas, foi necessário responder à questão, 

‘Quais as etapas onde os erros ou falhas são mais recorrentes e cujas consequências 

apresentam maior gravidade ?’ 

Para responder a essa questão, visitaram-se as instalações e acompanharam-se os 

trabalhadores no campo para se poder compreender melhor as suas dificuldades e os seus 

procedimentos de forma a ser possível a tomada de decisão sobre as melhorias a efectuar. O 

objectivo é reunir informações sobre acessibilidades, tarefas de manutenção em estaleiro, 

ferramentas utilizadas e sequência de operações, de modo a compreender a sequência de 

tarefas e as suas características. 

Após esta visita, compreensão de cada etapa de manutenção e da sua sequência, destacaram-

se quatro etapas, que se mostraram como sendo as mais críticas, as que representam maiores 

problemas do ponto de vista da segurança ou da eficiência do tempo despendido para 

manutenção. Essas etapas são as número 1, 4, 5 e 9 (da tabela 5), pois são as que mostraram 

necessidade de se tomar alguma acção para que se tornem mais seguras e eficientes. De 

notar que as etapas 1 e 9 são muito semelhantes, de facto, uma consiste na desmontagem de 
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válvulas da unidade e outra na montagem das mesmas e por isso as potenciais causas de 

falha, efeitos e controlos de uma serão os mesmos que da outra. Por isso serão analisadas em 

conjunto. 

Para se realizar este FMEA foi seguido um raciocínio análogo ao utilizado para desempenhar a 

FMEA de PSV. 

4.2.2.2. Modos de falha, potenciais causas, efeitos, controlos de detecção 

e RPN das etapas de manutenção mais críticas 

Etapas 1 e 9 

O modo de falha observado foi a dificuldade do acesso às válvulas para sua desmontagem 

(etapa 1) ou montagem (etapa 9). Os potenciais efeitos que advêm desta dificuldade são 

acidentes com os trabalhadores e o aumento do MTTR. 

As causas determinadas como as que conduzem a essas consequências são os maus acessos 

a algumas válvulas (que podem ser devido à má escolha de colocação das válvulas ou a 

tubagens colocadas posteriormente à instalação das válvulas que dificultam o acesso às 

mesmas), a necessidade de utilizar escadas verticais para aceder a outros pisos pode resultar 

em quedas porque dificulta o transporte de ferramentas (uma acção para aumentar a 

segurança neste âmbito será proposta mais adiante). 

Os únicos controlos e capacidade de resposta actuais são: a acção de formação no âmbito da 

segurança, realizada no primeiro dia de trabalho de um trabalhador de uma empresa externa à 

GALP, a experiência desses trabalhadores em tarefas semelhantes e o seu conhecimento das 

instalações. 

Etapa 4 

Na fase inicial, os trabalhadores tiveram alguma desorganização o que é normal já que as 

equipas eram grandes o que leva a que a coordenação das acções tenha aqui um papel 

importante antes das operações adquirirem um desempenho normal. No caso presente, levou 

a que houvesse desorganização com alguma dispersão das peças de diferentes válvulas e que 

rapidamente foi resolvido mas consumindo no entanto algum tempo desnecessário. 

O modo de falha desta etapa consiste na perda de componentes e na mistura de componentes 

de uma válvula com a outra. Os potenciais efeitos deste modo de falha são o aumento do 

MTTR e a perda de eficiência de manutenção. O que pode causar esta falha é o facto de poder 

não existir uma boa rastreabilidade, de não haver um bom controlo de ferramentas ou dos 

componentes de cada válvula. Os únicos controlos e capacidade de resposta actuais são a 

confiança no rigor do trabalhador em agrupar os componentes de uma válvula separadamente 
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dos componentes de outra válvula e para isso o papel da coordenação é fundamental nesta 

fase. 

Etapa 5 

A realização incorrecta de esta etapa está associada a uma reparação má conseguida, sendo 

este o modo de falha definido para a etapa 5. Os potenciais efeitos desta falha são o 

encurtamento do ciclo de vida e a diminuição do MTBF, no caso dos erros cometidos nesta 

etapa, não se fazerem notar na etapa seguinte, a etapa de ensaio e calibração. Se por outro 

lado for detectada na etapa 6, então estes erros conduzem a um aumento do MTTR, pois é 

necessário substituir componentes que sofreram tarefas de manutenção não eficazes ou será 

necessário submete-los a essas tarefas de novo. As causas que levam a este efeito são a não 

reparação da falha. Os controlos e capacidades actuais de resposta assentam no rigor 

experiência do trabalhador na separação e reparação das peças danificadas. 

A etapa que mostrou maior valor de RPN, e cujas acções de melhoria serão mais 

aprofundadas, foi a etapa 4. As etapas 1 e 9 tiveram um valor mais reduzido de RPN e por 

último a etapa 5 mostrou o menor valor de RPN (devido às suas pontuações muito reduzidas 

de gravidade e ocorrência). 

4.2.2.3. Acções de melhoria propostas para colmatar as falhas 

determinadas 

Para colmatar estas falhas foram sugeridas três medidas, uma para cada modo de falha de 

cada etapa. 

Para as etapas 1 e 9, com o objectivo de aumentar a segurança e de garantir que aquando a 

sua deslocação, o trabalhador tem sempre as mãos livres (para subir e descer escadas, para 

manusear melhor as ferramentas e as válvulas) pretende-se tornar obrigatório para os 

trabalhadores da INT o uso de um cinto com bolsas e olhais, onde são colocadas as 

ferramentas. 

Por parte da GALP sugere-se um estudo à viabilidade da construção de estruturas fixas ao 

invés da utilização de andaimes, que para além de serem menos seguros, necessitam de 

aprovação para a sua montagem e desmontagem e de uma empresa externa para o fazer. 

Desta forma, reduz-se ainda mais a probabilidade de acidente, uma vez que a estrutura é mais 

resistente, robusta e desenhada para desempenhar determinada função. Por outro lado, a 

utilização de andaimes funciona por módulos, nunca sendo adaptada a uma situação em 

particular. O facto de estas plataformas estarem sempre montadas é uma mais-valia, uma vez 

que quando requerida a inspecção, a empresa responsável pela manutenção pode logo actuar, 

se necessário remover a válvula e levá-la para estaleiro, repará-la e coloca-la de volta. 
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Os custos da GALP com empresas de andaimes desaparecem e não é preciso vedar zonas 

porque se estão a montar os desmontar andaimes, o que acaba por directamente diminuir o 

tempo de desmontagem (e consequentemente o MTTR) e da paragem da unidade, 

aumentando indirectamente a sua disponibilidade e os proveitos da empresa. 

Como já foi referido no subcapítulo 2.5, o risco resulta da combinação de dois factores: a 

gravidade e a probabilidade. Através da aplicação desta medida está a reduzir-se o risco, pois 

está a diminuir-se a probabilidade de ocorrência de quedas e outros acidentes, através do 

aumento da prevenção, como pode ser observado no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Ilustração do impacto da redução da probabilidade de ocorrência através de 

medidas preventivas 

A causa de falha da etapa 4 que foi determinada foi a existência de uma rastreabilidade 

deficiente de componentes e ferramentas. Por isso, a acção de melhoria proposta para esta 

etapa é a implementação de uma metodologia que consiga diminuir a ocorrência, aumentar a 

detecção. Será feita uma análise aos passos do processo para se rentabilizar as actividades e 

garantir uma boa rastreabilidade, assegurando que todos os componentes desmontados da 

válvula serão os mesmos que serão montados na mesma válvula após as operações de 

manutenção estarem concluídas. 

4.2.2.4. Medidas genéricas de melhoria de segurança na unidade industrial 

influenciando positivamente a segurança nas tarefas de manutenção 

desempenhadas no campo 

Para se aumentar ainda a segurança dos trabalhadores no campo, recomendam-se algumas 

medidas que irão melhorar as suas condições de trabalho. 

A INT deveria fornecer a todos os colaboradores presentes na Paragem um walkie talkie ATEX 

(intrinsecamente seguro por obedecer às directivas da União Europeia que identificam os 
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equipamentos adequados para serem utilizados em ambientes com atmosferas potencialmente 

explosivas) para poderem contactar a qualquer momento o canal 911 (canal de emergência da 

refinaria) no caso de ocorrência de um acidente ou qualquer evento não desejado e nefasto 

para a sua segurança. 

Também seria importante propor à GALP uma mudança de acesso ao topo de chaminés e 

colunas de destilação. As escadas verticais actualmente utilizadas são inseguras e podem 

desencadear acidentes. Ainda há a hipótese de se utilizarem arneses de modo a tornar mais 

segura esta subida. De qualquer forma não se torna segura a subida do trabalhador mais ainda 

quando este tem de transportar consigo peças ou ferramentas necessárias à montagem ou 

desmontagem da válvula. De forma a colmatar este problema, deve ser estudada a viabilidade 

da instalação de uma escada em “caracol” à volta da chaminé, pois esta permitiria uma mais 

fácil e segura subida do trabalhador, um mais fácil transporte de ferramentas e 

fundamentalmente uma mais rápida fuga e mais segura do posto de trabalho num caso de 

emergência. 

Dever-se-ia utilizar as câmaras de filmar do sistema de segurança interno (CCTV) para mais 

rapidamente detectar a zona de um telefonema de emergência (cabines telefónicas) activando 

a câmara correspondente a essa zona aquando a recepção do telefonema no núcleo de 

segurança da refinaria. Desta forma poder-se-ia compreender as dimensões do acidente e 

actuar mais eficazmente na sua resolução. 

Na necessidade de transportar equipamento pesado e sensível como válvulas para topos de 

equipamentos de produção ou armazenagem, a utilização de gruas pode revelar-se pouco 

segura, especialmente se estiver próxima de uma estrutura que está a ser alvo de manutenção. 

Uma alternativa (até uma determinada altura) será a utilização de plataformas elevatórias que 

se deslocam verticalmente e mais frequentemente, transportando menos carga de cada vez e 

evitando o balancear da grua. A carga suspensa representa um risco oculto não só para os 

trabalhadores como para as instalações. Para os trabalhadores há o risco de queda da carga 

aquando estes realizam as suas actividades, para as instalações, há o risco da carga suspensa 

atingir alguma estrutura da instalação devido ao movimento pendular característico do içar de 

cargas, comprometendo o equipamento e consequentemente o processo e conduz a perdas 

graves (e.g. perdas humanas, materiais, perdas relativas ao não funcionamento do processo e 

aos custos de manutenção). 

Deve ser elaborado um estudo para diminuição do MTTR, através da optimização dos tempos 

que cada trabalhador demora a executar cada tarefa (utilizados para a construção da tabela 4 

que foi fornecida para ser incluída nesta dissertação). Para isso, pode aplicar-se o Algoritmo 

Húngaro que tem como objectivo identificar qual o trabalhador que melhor se adapta à 

realização eficiente de cada tarefa. A sua aplicação baseia-se na construção de uma matriz 

N(trabalhadores) x M(tarefas), onde cada célula representa o tempo que o i-ésimo trabalhador 
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demora a realizar a j-ésima tarefa, permitindo assim encontrar o tempo mínimo para completar 

o conjunto de todas as tarefas de manutenção. 

4.3. Rastreabilidade 

Entende-se por rastreabilidade o conhecimento do local onde se encontra um determinado 

produto ou ferramenta num determinado instante, sendo possível segui-lo ao longo das 

operações de manutenção (neste caso). 

Para se garantir uma boa rastreabilidade é fundamental garantir o bom funcionamento das 

instalações onde se vão realizar as operações de manutenção. Para esse efeito, pode-se 

aplicar metodologia designada por 5 S. 

A metodologia 5 S assenta sobre cinco princípios básicos ou cinco chaves básicas, Utilização - 

Seiri (整理), Organização - Seiton (整頓), Limpeza - Seiso (清掃), Higiene e Saúde e de 

Padronização - Seiketsu (清潔), Autodisciplina - Shitsuke (躾). 

O princípio da Utilização diz respeito a ter unicamente os equipamentos e materiais 

necessários nas quantidades certas (eliminar o inútil ou desnecessário). 

A empresa INT deve portanto racionalizar a quantidade de componentes a transportar e 

armazenar, transportando apenas os componentes mais vulneráveis a avarias, a partir da 

análise de dados históricos partilhados entre a GALP (cliente) e a INT através da FRACAS 

(referido anteriormente). Em relação às ferramentas utilizadas, apenas as essenciais devem de 

ser transportadas e, aquando da realização de tarefas de manutenção na sua oficina, a INT 

deve seguir o mesmo princípio, armazenando as ferramentas repetidas e desnecessárias num 

local de conhecimento de todos os colaboradores, mas fora das suas áreas principais de 

trabalho. A melhor forma de se saber quais as ferramentas necessárias numa determinada 

etapa de manutenção é questionar o colaborador responsável por essa etapa. Os 

equipamentos e ferramentas inúteis poderão ser encaminhados para uma empresa que os 

adquira, recuperando-se algum capital e rentabilizando o espaço de que dispõem para 

trabalhar. 

Seguindo este princípio, elimina-se o tempo de procura de materiais, documentos e 

ferramentas, evita-se a duplicidade, conduzindo a uma maior facilidade de operação e a um 

maior aproveitamento do espaço e tempo. 

O princípio da Organização consiste no agrupamento de ferramentas ou materiais que 

desempenhem a mesma função ou que sejam utilizados na mesma etapa de manutenção, de 

forma a se ter mais controlo sobre o espaço de trabalho, maior facilidade em se encontrar algo 

que se procure [34,35]. Para a INT, sugere-se a construção de quadros onde as ferramentas 
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são identificadas e colocadas. Estes quadros deverão ter os desenhos das ferramentas e um 

suporte para as colocar, desta forma será mais fácil arrumar as peças sempre no mesmo sítio e 

identificar se há peças em falta. Para cada etapa de manutenção deverá existir um quadro que 

contemplará as ferramentas necessárias às tarefas correspondentes. No caso excepcional de 

um trabalhador necessitar de uma ferramenta de outra etapa de manutenção, o que terá de 

fazer é registar o seu nome, função e onde se encontra a trabalhar; e coloca no local da peça 

que retirou. Desta forma evita-se o desconhecimento do local de uma peça que está em falta, 

rentabilizando deste modo o tempo destinado à sua tarefa. 

Equipamentos de maiores dimensões, como empilhadoras, devem ser colocadas sempre no 

mesmo sítio, utilizando-se para isso marcas no chão que delimitem o espaço onde esta pode 

ser estacionada. 

Outra acção que deve de ser observada é o arquivo de documentos em dossiers e pastas, com 

as lombadas devidamente identificadas, nos armários destinados a esse fim (a INT já utiliza 

este controlo de documentos). 

É também importante analisar se as etapas de manutenção seguem uma sequência lógica sem 

nunca voltar a um ponto anterior pelo mesmo percurso, progredindo sempre até ao ponto final 

(no estaleiro). Devem eliminar-se loops no caso de existirem de modo a se reduzirem as 

distâncias entre os postos de manutenção e devem-se situá-los pela ordem de execução das 

tarefas de manutenção, tornando mais simples o transporte das válvulas e dos seus 

componentes dentro do estaleiro como se pode observar no Anexo H. 

Actualmente, na quarta e quinta fase de manutenção (desmontagem da válvula nos seus 

componentes, limpeza, lavagem e secagem e a reparação dos componentes danificados, 

polimento e lapidação), é muitas vezes necessário enviar as peças para outros postos de 

trabalho (e.g., tornos ou com outras máquinas necessárias para as suas reparações). 

Este transporte pode ocasionar perda de peças, o que leva a um aumento do MTTR. Para se 

evitar essa perda de peças, esta distribuição por outros postos de trabalho (abordagem split-

merge) deve ser eliminada. As máquinas e ferramentas necessárias devem ser colocadas no 

posto de trabalho da terceira fase de manutenção, eliminado todos os postos de trabalho 

paralelos que existiam para estas funções. 

Os trabalhadores que inicialmente estavam a executar as tarefas que foram eliminadas, 

poderão ser alocados na quarta etapa de reparação, auxiliando o seu colega (e.g., com as 

tarefas de limpeza e lavagem), e na quinta etapa, contribuindo com o seu conhecimento da 

utilização de tornos e outras máquinas e para uma dupla verificação dos componentes 

reparados. 
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Esta medida simplifica o percurso das válvulas nas tarefas de manutenção, contribuindo para 

uma melhoria da rastreabilidade, para uma redução do tempo de reparação (uma vez que já 

não é preciso distribuir peças por outros postos de trabalho) e ainda para a melhoria da 

qualidade, uma vez que as etapas de reparação mais críticas (etapas 4 e 5) poderão contar 

com o auxílio dos trabalhadores provenientes dos postos de trabalho eliminados. 

Acrescentam-se ainda duas outras recomendações que consistem na reparação de uma 

válvula de cada vez e na utilização de tabuleiros para cada tamanho de válvula. Estes 

tabuleiros terão várias divisórias e visam separar os componentes internos de uma mesma 

válvula. Estas medidas eliminam a troca de componentes entre válvulas, aumentando ainda o 

foco da atenção dos trabalhadores na válvula que estão a reparar. 

O princípio da Limpeza aplica-se para a eliminação de fontes de sujidade. Tal pode ser 

alcançado através da eliminação das próprias causas da sujidade (maioritariamente devido a 

faltas de cuidado e a facilitismos dos colaboradores). Estes descuidos podem levar a acidentes 

de trabalho, pois basta um trabalhador verter inadvertidamente óleo lubrificante para o chão e, 

quando este ou outro passarem, provocar um acidente. Um trabalhador concentrado nas suas 

tarefas, manterá o seu local de actividade sempre limpo, eliminará desperdícios, fomentará um 

ambiente mais agradável de trabalho, já para não falar da melhoria na preservação dos 

equipamentos e da vida útil das ferramentas [34]. 

É necessário desenvolver um plano de limpeza para cada secção e os produtos de limpeza 

devem estar todos no mesmo sítio e acessíveis a todos. Neste caso, em que se partilha 

material, deverá aplicar-se um sistema análogo ao que foi proposto no princípio da 

Organização. Assim, os dados do trabalhador e ainda a data e hora serão colocados na porta 

do armário onde estiverem armazenados os produtos de limpeza. Desta forma, se alguém 

necessitar de um produto e este estiver mencionado num dos registos colocados na porta do 

armário dos produtos de limpeza, isto significa que foi retirado. Assim o colaborador poderá ir 

directamente de encontro de quem o estiver a utilizar ou regressar ao seu local de trabalho 

enquanto não pode realizar as operações de limpeza. 

Manter o local de trabalho limpo não é estar sempre a limpá-lo mas sim eliminar as causas que 

levam à sua sujidade. 

O princípio de Higiene e Saúde e de Padronização tem o objectivo de garantir a qualidade de 

vida dos colaboradores no seu local trabalho. Sabe-se que a Higiene é a manutenção da 

limpeza e que num ambiente limpo, a segurança é maior. Este estado é atingido com a 

aplicação contínua dos três princípios anteriormente abordados e com a preocupação com a 

saúde física e mental dos colaboradores. Através da eliminação condições inseguras de 

trabalho e do respeito e colaboração com os colegas. Este princípio contribui para uma melhor 
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segurança e desempenho dos colaboradores e ainda para uma elevação dos seus níveis de 

satisfação, motivação e empenho [34,35]. 

No âmbito da padronização ou normalização, assumindo o que já foi referido no princípio da 

organização, os quadros e ferramentas de uma determinada fase deverão ainda ter cores que 

os identifiquem. No quadro deverá figurar o nome da etapa, e este deverá ser pintado da 

mesma cor que os cabos das ferramentas da etapa correspondente. Os cabos das ferramentas 

deverão ter rótulos com o nome do material e a sua especificação (e.g., CFEN-10 (E4)) será 

referente a uma chave de fendas de 10mm da etapa 4 do processo de manutenção). 

Desta forma, é possível diminuir os tempos de procura de ferramentas e consequentemente o 

tempo de duração de cada etapa de manutenção. 

Por último, o princípio da Autodisciplina consiste em cada trabalhador assumir o cumprimento 

de todos os princípios apresentados previamente. A sua aplicação resulta na redução das 

necessidades de controlo e na conscientização das responsabilidades individuais. Este 

princípio procura a melhoria contínua a nível pessoal e organizacional (trabalhadores e INT) 

[34]. 

Quando apenas os materiais úteis se encontram sobre a bancada e quando o local de trabalho 

se encontra limpo e organizado, o comprometimento e envolvimento dos colaboradores com o 

seu trabalho é maior o que, evitando-se desperdícios e conduzindo a qualidade e segurança. 

Melhorar a disposição dos espaços através das mudanças de layout sugeridas e de descarte 

dos equipamentos e materiais desnecessários, torna mais fácil a identificação de documentos e 

ferramentas e melhora consequentemente a fluidez do trabalho. 

Um local de trabalho que obedeça aos cinco princípios e que siga as sugestões propostas será 

um local mais eficiente e seguro para trabalhar. 

É também necessário fazer regularmente auditorias aos locais de trabalho de acordo com as 

checklists no Anexo J. Estas auditorias são realizadas pelos supervisores com base em 

informação fornecida pelos colaboradores intervenientes nas operações na manutenção. 

Para facilitar a realização dessas auditorias, existem guias que podem ser seguidos, esses 

guias estão apresentados no Anexo I. 

É preciso ter em conta que a aplicação da metodologia 5 S, não conduz a melhorias imediatas. 

Os trabalhadores têm que se ir integrando na execução das medidas implementadas, e só no 

médio ou longo prazo (este facto está de acordo com a curva de aprendizagem) se começarão 

a notar as melhorias provenientes da aplicação desta metodologia. Uma contribuição relevante 

é a realização de acções de formação de sensibilização nas várias etapas. 
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Os principais benefícios da aplicação desta metodologia são o aumento da produtividade 

através da diminuição do tempo na procura de materiais, a redução das despesas e a selecção 

dos materiais (o que leva a um maior aproveitamento dos mesmos), a melhoria da qualidade 

de manutenção, o menor número de acidentes de trabalho e uma maior satisfação dos 

colaboradores no seu ambiente laboral. 

4.3.1.1. Melhoramento dos sistemas de identificação de válvulas e seus 

componentes 

Actualmente as válvulas são identificadas utilizando uma caneta marcadora para gravar a sua 

referência, precedida da sigla ‘INT’ que identifica a empresa Integridade como a responsável 

pela reparação dessas válvulas. 

A necessidade de intervir neste aspecto surge devido a problemas encontrados em estaleiro no 

que diz respeito à identificação e unicidade de referências. O facto de terem sido encontradas 

duas chapas com a mesma designação, ou seja de existirem duas válvulas com a mesma 

referência e de ter sido encontrada uma chapa com a referência ‘6’ e não se saber se é ‘6’ ou 

‘9’, despoletou a necessidade de estudar uma melhor forma de identificação de válvulas. 

Para solucionar este tipo de problemas é imprescindível estudar quais os sistemas poderão ser 

utilizados para registar artigos, objectos e materiais em bases de dados de forma a simplificar a 

sua catalogação, o registo de alterações e reparações. Desses sistemas destacam-se o RFID 

(Radio Frequency Identification), a identificação por código de barras. Ambos funcionam de 

forma semelhante, necessitando que se coloque ou uma etiqueta (tag) (RFID, identificação por 

rádio frequência) ou um código de barras no objecto a identificar. Estas duas tecnologias 

apresentam um grande inconveniente, o seu custo de implementação (leitores e tags) e ainda o 

facto de não ser só apenas necessário identificar o corpo e o castelo da válvula, mas também 

os seus componentes internos (fazendo-os corresponder à sua válvula). É verdade que 

identificando apenas o corpo ou o castelo da válvula facilitaria o registo das suas avarias, das 

operações de manutenção efectuadas na base de dados a utilizar no âmbito da FRACAS. 

Mesmo assim, não se poderia tirar todo o proveito da implementação de um sistema desses e 

as tags RFID ou o código de barras teriam de suportar condições climatéricas adversas ao seu 

correcto funcionamento (e.g., chuvas, ventos) e teria haver ainda um cuidado extra por parte de 

todos os prestadores de serviço e colaboradores da GALP para não se danificarem as tags 

RFID ou os códigos de barras, especialmente durante maiores intervenções como as Paragens. 

É necessário optar por uma solução economicamente mais viável, e de mais simples utilização 

do que os anteriormente referidos e que para além disso permita identificar unicamente as 

válvulas como únicas. Uma solução para este problema pode ser a utilização de chapas 

metálicas para a identificação de todas as válvulas e dos seus componentes. Esta identificação 

será padronizada e constará na gravação da referência (única) da válvula precedida da sigla 
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‘INT’ para as identificar como as válvulas cuja manutenção é da responsabilidade da INT. As 

referências das válvulas deverão ser compostas por letras em vez de números, para minimizar 

erros na sua leitura e maximizar o número de válvulas a identificar univocamente. A referência 

inscrita na chapa deverá ter o seguinte aspecto, ‘INT_PSV-CZD’ onde ‘INT’ é a sigla da INT, 

‘PSV’ é o tipo de válvula e ‘CZD’ é a referência de uma válvula particular). O exemplo dado 

anteriormente, dispõe de 3 letras para identificar válvulas segurança. Isto quer dizer que para 

cada tipo de válvula podem identificar-se 12167 válvulas. 

Para assegurar uma boa aplicação, a chapa metálica deverá ter um orifício onde irá passar um 

arame que circundará a tubagem da válvula para não se danificar a válvula (e.g., com solda, 

cola para agarrar a chapa). Esta será a melhor solução, pois é a que terá menos custos de 

implementação, mais simples de trabalhar, e tem a vantagem das chapas metálicas não serem 

tão vulneráveis às condições climatéricas adversas bem como aos choques e colisões com as 

mesmas, apresentam uma maior resistência do que as tags de RFID, que são mais frágeis e 

do que os códigos de barras, pois uma vez que os códigos de barras colados às válvulas se 

deteriorem (e.g., erosão, chuva) é impossível a sua leitura. 

Apresenta duas desvantagens principais que são a necessidade de recorrer a uma empresa 

externa para aquisição das chapas já com as referências e o facto de os dados terem de ser 

inseridos manualmente na base de dados electrónica. É importante ter este último em 

consideração para se poder aplicar correctamente a FRACAS. 

Na tabela abaixo, apresentam-se os métodos de identificação de ferramentas e materiais em 

tarefas de oficina ou estaleiro. 

Método Pontuação 

Código de Barras para produtos e ferramentas identificadas 10 

Código de Barras apenas 8 

Tabuleiros com divisórias (colocam-se peças) e símbolos nas ferramentas 8 

Símbolos das ferramentas (referências, estrelas, pontos,…) 6 

Tabuleiros com divisórias (dupla verificação) 5 

Checklist (dupla verificação) 3 

Checklist 1 

Tabela 6: Pontuação dos métodos de rastreabilidade utilizados [35] 

Pode observar-se que, após as propostas efectuadas previamente e após se ter provado a 

inviabilidade da implementação de um sistema de RFID e de códigos de barras, que a 

pontuação obtida foi máxima para esta situação. A aplicação das medidas sugeridas irá 

conduzir a uma minimização de custos, a uma maior vida útil das válvulas e das ferramentas 

utilizadas na sua reparação, diminuição de ferramentas de reserva, diminuição de desperdícios 

e melhoria de rendimento. 
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De forma a reduzir a ocorrência de reparações incorrectas (etapa 5), sugere-se uma dupla 

verificação por parte de um colaborador, de uma das tarefas eliminadas que contribuem com o 

seu conhecimento da utilização de tornos e outras máquinas para uma dupla verificação dos 

componentes reparados, como já foi referido no princípio da Organização da metodologia 5 S, 

sugerida para melhorar a rastreabilidade. 

Observa-se uma grande redução em todos os valores de RPN. A etapa que representa o maior 

decréscimo foi a que mereceu maior atenção: a etapa 4, que devido às acções e medidas 

sugeridas de implementação anteriormente apresentadas e estudadas baixou o seu valor de 

RPN aproximando-se do valor das outras falhas, que já eram inicialmente as menos 

problemáticas de entre as etapas críticas escolhidas para a realização desta FMEA. 

Há que ter em atenção, especialmente aqui, na FMEA de processo que o processo de 

manutenção pode falhar também devido a erros dos colaboradores, não estando tão 

dependente do equipamento como na FMEA do mesmo. 
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5. Conclusões e desafios futuros 

Este estudo consistiu na aplicação de metodologias e ferramentas RAMS com o objectivo de 

melhorar o desempenho quer de produção de combustível (GALP) quer dos processos de 

manutenção (INT). 

Após a finalização deste estudo é possível concluir que estas metodologias são fulcrais para se 

garantir um bom desempenho da empresa através da optimização de recursos e de processos 

e da análise das falhas mais relevantes tanto em equipamentos integrantes do processo de 

produção de combustível (PSV) como em processos de manutenção (de PSV). 

A implementação da metodologia FRACAS e a partilha dos dados e conhecimentos pode 

melhorar bastante a manutenção, uma vez que a INT está a par das avarias mais comuns 

detectadas e registadas pela GALP e sabe quais os componentes ou factores que as estão a 

causar. A partilha das FMEA (através de um software informático) é obrigatória pois é um 

documento com um formato padronizado que ambas as empresas compreendem e por permitir 

actualizações de ambas as partes com o respectivo aviso do que é que foi alterado, por quem 

e quando. A utilização de software adequado e comum à INT e à GALP ou software da INT 

com os interfaces adequados para o software de gestão de manutenção da GALP para esta 

partilha é fortemente recomendada porque se evitam duplicações de dados e perda de 

documentos, sendo portanto mais eficaz. Além do suporte informático e seus backups é 

importante manter-se uma cópia física da documentação nos escritórios da GALP e nos da INT 

para no caso de falha do software, se poder continuar a aceder à informação, ou seja, para que 

a falha do software não represente um obstáculo à consulta de dados ou ao desempenho das 

actividades de manutenção. 

Para o FRACAS mostrar resultados da sua aplicação é preciso que perante uma falha, não se 

retire e reponha o componente avariado, é preciso que alguém analise a falha e importe os 

dados daí provenientes para uma base de dados onde se vão registar os tipos de falhas 

observados bem como outros detalhes como a sua ocorrência e causas que as originam. Nos 

primeiros tempos, é natural que os dados recolhidos não permitam que se efectuem análises 

fiáveis e robustas, isso é sinal que a base de dados de modos de falha não está completa ou 

que ainda não se encontraram formas de eliminar determinados modos de falha. 

A FRACAS foca-se em determinar as falhas dominantes em toda a unidade, e não em 

determinar qual a máquina que está a ser problemática. E por isso é caracterizada como uma 

metodologia de aprendizagem, ao longo da sua utilização e a partir de erros cometidos, a 

organização vai progredindo e tornando-se cada vez mais eficiente [36]. 

A FMEA foca-se na eliminação das falhas, visando aumentar a qualidade, a fiabilidade, a 

disponibilidade e a segurança, contribuindo assim para um melhor controlo dos processos. Tal 
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deve-se à ordenação das falhas do maior para o menor valor de RPN (de modo a se eliminar 

primeiramente as falhas mais prejudiciais), e à sua filosofia de prevenção. A sua correcta 

aplicação permite também melhorar o trabalho em equipa, troca de ideias entre departamentos 

que desempenham diferentes funções e aumenta a satisfação do cliente final. 

Esta metodologia é a escolhida por muitas empresas por conjugar todas as informações 

relevantes sobre um determinado processo ou produto e por ser revista constantemente, para 

incorporar sempre novas ideias ou mecanismos que possam conduzir a um aumento da 

eficiência do processo ou do produto bem como no caso da existência de alterações no 

processo (aparecimento de novas tarefas) ou no produto (novos modelos, diferentes dos 

anteriores [28]. 

Também pode ser utilizada para colmatar outras falhas indutivamente, utilizando medidas 

tomadas em casos passados que se adaptem ao caso alvo de análise. 

Pode-se dizer que a sua utilização tem como base uma análise de acontecimentos anteriores 

indesejados e como estes foram solucionados, e por isso pode ser definida como um processo 

heurístico combinado com a Lei de Murphy que postula que tudo o que pode correr mal, irá 

correr mal, permitindo às empresas eliminar custos desnecessários e melhorar a sua eficiência 

de produção, distribuição, manutenção, entre outros [33]. 

A FMEA apresenta todas essas características positivas, mas se utilizada em conjunção com 

outras metodologias como a FRACAS, os progressos podem ser muito maiores, tudo tendo em 

conta que os equipamentos e mais genericamente as unidades industriais têm capacidade para 

suportar as mudanças que vão conduzir a essas melhorias produtivas. 

Após a conclusão da sua aplicação, pode afirmar-se que esta metodologia proporciona uma 

forma sistemática de catalogar informações sobre falhas de produtos e processos o que leva a 

um melhor conhecimento dos seus maiores problemas. As acções implementadas podem ir 

sendo modificadas ao longo do tempo de acordo com as evoluções tecnológicas e com as 

necessidades da empresa. 

Identificando as falhas mais comuns e as melhores formas de as colmatar, para além de 

reduzir custos e aumentar eficiência, melhora a qualidade e diminui os tempos de manutenção 

(no caso da implementação da FMEA de processo) ou melhora a qualidade e a robustez do 

processo de produção (no caso da implementação da FMEA de equipamento). 

O estudo de novas acções que contribuam para a redução das falhas e das suas 

consequências, conduzem à constante optimização e inovação pois o processo ou produto é 

constantemente alvo de uma exaustiva análise. 
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Observa-se também que os elementos da FMEA se encaixa da filosofia do Gestão Total de 

Qualidade ou TQM (Total Quality Management) pois ambos se focam na melhoria da qualidade 

dos processos e produtos através eliminação de falhas, optimização de processos de produção 

e no envolvimento dos colaboradores para se determinarem os focos onde é necessário agir. 

Alguns dos seus pontos fortes são poderem desenvolver-se as actividades orientadas segundo 

a prevenção de acontecimentos indesejados, maximizando a segurança e minimizando o risco. 

Identificar para alguma modificação, quais as melhores medidas a adoptar. Conduz a uma 

redução nos custos devido a optimização e à melhor compreensão das características do 

produto ou do processo, levando também à diminuição dos desperdícios. 

As maiores desvantagens residem na subjectividade na escolha das medidas a implementar 

que são limitadas pelo seu conhecimento bem como na determinação dos valores atribuídos às 

pontuações da gravidade, ocorrência e detecção. A fórmula de cálculo do RPN pode induzir em 

erro, sobrevalorizando ‘pequenas’ falhas em detrimento de falhas ‘maiores’ devido à sua 

fórmula de cálculo. A FMECA não detecta falhas que possam ocorrer se a unidade industrial 

estiver a funcionar de acordo com o esperado. 

Como a FMEA é utilizada como ferramenta de apoio à manutenibilidade, segurança e logística, 

é essencial a coordenação destas análises para se evitar a duplicação de dados e de esforços 

no mesmo sector. Quando são feitas alterações, a FMEA deve ser executada para os 

processos ou equipamentos afectados, tornando-se assim uma ferramenta de controlo 

contínuo baseado em trade-off de custo/benefício tendo sempre como objectivo principal a 

mitigação das falhas e das suas consequências 

A aplicação de estas metodologias é fundamental para manter os equipamentos e processos a 

funcionar correctamente e com o nível de segurança requerido, restaurar a fiabilidade do 

equipamento, optimizar a disponibilidade dos equipamentos e consequentemente do processo 

industrial que estes integram, minimizar custos de ciclo vida (actuando conforme os modos de 

falha verificados) e criar um documento de histórico de manutenções para os equipamentos. 

Para se diminuir os tempos de reparação, há que detectar quais os equipamentos que se 

avariam mais frequentemente e quais os componentes responsáveis por essas avarias. Desta 

forma, dever-se-á ter componentes sobressalentes armazenados para acelerar as tarefas de 

manutenção. Há que ter em conta que melhorar a acessibilidade ao equipamento melhorará a 

manutenibilidade do mesmo. O colaborador poderá reparar o equipamento fazendo-se servir 

de uma plataforma ou de uma grua (no caso deste se encontrar em altura) sendo obrigado a 

cumprir com todas as normas de segurança. Será também importante considerar-se a 

instalação de válvulas de segurança e de sensores que irão emitir um sinal luminoso ou sonoro 

quando o equipamento estiver a entrar num nível de funcionamento instável e fora do previsto. 
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Assim poderá proceder-se a uma manutenção preventiva, evitando-se a falha do equipamento 

e consecutivamente da unidade industrial. 

A importância da área de manutenção reflecte-se por um lado num menor número de Paragens 

e na diminuição da taxa de falhas levando a um aumento de fiabilidade. Por outro lado, no 

aumento da qualidade pois melhora o ajuste de equipamentos, para que estes tenham um 

desempenho óptimo. A manutenção também é responsável pelo aumento da vida útil através 

da limpeza e lubrificação de componentes, garantindo a durabilidade do equipamento e reduz 

custos porque quando os equipamentos são mantidos de acordo com as suas características e 

necessidades do processo, estes tornam-se mais eficientes. 

O teorema de Bayes e a distribuição de probabilidade de Poisson foram utilizados para o 

estudo da implementação de uma válvula redundante. Embora a pontuação da gravidade não 

tenha sido diminuída, com o sistema proposto a detecção é francamente melhorada devido à 

implementação de um sistema de aviso (através do uso de autómatos) e a ocorrência de cada 

uma das causas de falha é diminuída por uma revisão ao plano de manutenção. Recomenda-

se o estudo da viabilidade da aplicação deste sistema (PSV, PSV Redundante) a outro tipo de 

válvulas ou mesmo a outro de equipamentos. 

Pode concluir-se que a utilização do RAMS é mais eficiente quando levada a cabo na fase de 

projecto (i.e., antes de serem tomadas quaisquer decisões que envolvam grandes 

investimentos). Quanto mais cedo forem definidos e estudados os requisitos e objectivos do 

projecto, melhor será o seu desempenho isto porque o número de modificações e mudanças 

será mais reduzido permitindo a empresa poupar em alterações onde essas já serão mais 

custosas do que em fases iniciais. 

Ao utilizar-se o RAMS e todas as metodologias a este associadas possibilita-se um aumento da 

eficiência da produção, diminuindo custos e tempos de inactividade, aumentando proveitos, 

contribuindo para uma maior fiabilidade e manutenibilidade dos equipamentos. A realização de 

manutenção preventiva pode reduzir até 70% menos os custos do que a execução de 

manutenção reactiva. 

A utilização do RAMS pela INT revela-se como um valor acrescentado muito importante para 

esta empresa pois distingue-a de outras empresas a nível da qualidade do trabalho de 

manutenção que presta e documentação associada que produz. Este aspecto é fundamental 

para potenciar a sua selecção pelas empresas possíveis clientes aquando da selecção de 

prestadores de serviços de manutenção através de realização de concursos (respostas a 

Cadernos de Encargos). 

É igualmente importante para o cliente que selecciona a INT pois pode contar com o seu 

profissionalismo, com uma boa qualidade de serviço prestado e com uma aplicação exaustiva 
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de metodologia RAMS que permite a construção de um histórico de acções de manutenção 

(correctiva ou preventiva). 

Através da combinação de fiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e segurança, melhores 

soluções de negócio poderão ser alcançadas permitindo à empresa liderar no mercado onde 

opera. 

Futuramente, propõe-se o desenvolvimento de históricos de avarias convenientemente 

organizados, objectivos e completos, o estudo da análise de custos de ciclo de vida dos 

equipamentos, permitir a ligação entre o equipamento analisado e a instalação, com vista à 

avaliação das implicações na instalação resultantes da realização de uma tarefa de 

manutenção no equipamento analisado. 

Estes históricos, electronicamente tratados, irão passar a integrar o sistema informático de 

gestão da GALP, e a informação que for relevante para a realização das tarefas de 

manutenção será partilhada com a INT. 
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Anexo A – Dados históricos de Segurança 

A 1. Dados históricos de acidentes (2005 a 2010) 

 

A 2. Dados históricos de acidentes em Paragens (2009 a 

2011) 
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(PS) 
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Dados históricos de acidentes em Paragens (2009 a 2011) (cont.) 
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Anexo B – Tabela resumo de funções na FRACAS 

Na tabela abaixo encontram-se resumidas a descrição das tarefas e os respectivos 

responsáveis para a devida realização da FRACAS [24] 

 

Tarefa Responsável Descrição da tarefa 

Falha de equipamentos 
Colaboradores Identificar problemas 

Departamento Manutenção Corrigir problema 

Relatório de Falha Departamento Manutenção 
Gerar relatórios com os 

dados relevantes 

Registo de dados Departamento de Fiabilidade 

Registar todos os relatórios 

de falha e classifica-las (e.g., 

induzidas, falso alarme) 

Estudo das Falhas 
Comissão de análise de 

falhas (Failure Review Board) 

Determinar as falhas mais 

comuns, as suas causas e 

preparar medidas para as 

eliminar 

Acções Correctivas 

Departamento de Gestão, 

Departamento Fiabilidade e 

Departamento Manutenção 

Redesign do processo se 

necessário 

Departamento de Qualidade 

Inspeccionar os 

equipamentos e processos 

alvo desse redesign 

Revisão dos dados 

recolhidos 
Departamento de Fiabilidade 

Nesta fase agregam-se todos 

os dados recolhidos para 

estudo posterior, fechando o 

ciclo 
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Anexo C – Passos para se conduzir uma FME(C)A 

As etapas para se realizar uma análise de falhas encontram-se no fluxograma abaixo [32] 
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Anexo D – FMEA da PSV 

Parte 1/2 

Processos Válvulas de Segurança integradas no processo de produção de combustíveis 

Responsabilidade <A assignar> 
       

Data Julho 2011              

 

Processo e valores de Gravidade, Ocorrência, Detecção e RPN antes da implantação de acções de melhoria 

Componente 
(Função) 

Modos de Falha 
Potenciais  

Efeitos de Falha 
Potenciais 

G
ra

v
id

a
d

e
 

Potenciais 
Causas de 

Falha 

O
c
o

rr
ê
n

c
ia

 

Controlos e 
Capacidade 
de Resposta 

Actuais D
e
te

c
ç
ã
o

 

R
P

N
 

Válvula de 
Segurança 
(aliviar a 
pressão) 

Não funciona 

Não protege o 
processo de 
possíveis 
diferenças de 
pressão que 
poderão levar a um 
rebentamento das 
tubagens 
comprometendo 
assim todo o 
processo produtivo 
e a segurança dos 
trabalhadores 

9 

Problemas nos 
seus 
componentes 
internos 

6 

Manómetros, 
Manutenção 
Preventiva 
Sistemática 
(Paragens) 

7 378 

Descalibração 4 7 252 

Corrosão 3 7 189 

Erro de 
montagem 

2 7 126 

Funciona 
Inadequadamente 

Conduz a 
despressurizações 
indevidas 
afectando a 
eficiência do 
processo (quando o 
obturador dispara 
abaixo a pressão 
para a qual foi 
programado) o que 
também pode 
conduzir a um 
aumento de 
temperatura em 
determinados 
equipamentos 

6 

Problemas nos 
seus 
componentes 
internos 

6 7 252 

Falhas nas 
juntas (não 
veda 
adequadament
e) 

2 3 36 
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Parte 2/2 

  Acções de Melhoria Novos Valores 

Componente 
(Função) 

Acções/Respostas 
Recomendadas 

Respons
ável e 
Prazo 

Medidas Implantadas 

G
ra

v
id

a
d

e
 

O
c
o

rr
ê
n

c
ia

 

D
e
te

c
ç
ã
o

 

R
P

N
 

Válvula de 
Segurança 
(aliviar a 
pressão) 

Medição rotineira e regular das 
quantidades de produto 

produzidas de forma a detectar 
perdas na eficiência e ver se 

será rentável ou não chamar a 
empresa da manutenção (G) 

<A 
assignar> 

Medidor de caudal no fim e ao 
longo da cadeia de produção 
do produto (G) 

9 

5 3 135 

Instalação de sensores e de 
uma planta da unidade com 
luzes que acendem quando 
uma PSV não disparar para o 
valor de pressão que devia (G) 

<A 
assignar> 

Utilizar os manómetros 
existentes ou válvulas 
redundantes e através de um 
autómato fazer soar um som e 
acender uma lâmpada num 
quadro, correspondente a 
posição do manómetro na 
unidade (G) 

3 3 81 

Introduzir redundâncias nas 
válvulas que se revelarem mais 
vulneráveis a avariar (G) 

<A 
assignar> 

Colocar válvulas com a mesma 
função seguidas de forma a 
aliviar a ocorrência de uma 
falha (redundância) (G) 

2 3 54 

Testar os equipamentos antes 
da empresa retomar as suas 
funções a 100% (I) 

<A 
assignar> 

Requerer à Integridade um 
duplo controlo nos seus testes, 
pintura dos componentes mais 
susceptíveis de corroer, por a 
unidade a funcionar antes da 
Integridade sair das instalações 
(no caso de algo não funcionar 
correctamente, poderá ser 
reparado na altura) (I) 

1 3 27 

Monitorizar a manutenção das 
válvulas o mais que possível de 
forma a garantir a sua correcta 
montagem e encurtar o MTBM 
das válvulas que se 
apresentarem mais vulneráveis, 
que estejam sujeitas a uma 
maior utilização, que sejam de 
processos fulcrais (G) 

<A 
assignar> 

Cadastrar todas as válvulas 
atribuindo-lhes uma referência 
que será partilhada com os 
empreiteiros, a fim de se 
determinarem as causas mais 
comuns para uma determinada 
válvula e rever plano de 
manutenção (G) 

6 

5 3 90 

Armazenar peças 
sobressalentes dos 
componentes que se avariam 
com mais frequência (I) 

<A 
assignar> 

Integridade pode tirar proveito 
da parceria com a ENGBRITES 
a Integridade pode transportar 
sempre consigo as peças mais 
susceptíveis de avariar 
conhecendo as válvulas que vai 
reparar e tendo acesso às suas 
FMEAs ou outros documentos 
(I) 

Arranjar uma forma de 
aderência mais eficiente entre a 
válvula e a junta (I) 

<A 
assignar> 

Utilização de silicone ou outro 
composto semelhante para 
garantir a boa colocação da 
junta e que esta não sai do sítio 
(I) 

1 2 12 

Verificar na tarefa de 
montagem na unidade que a 
válvula foi correctamente 
montada (I) 

<A 
assignar> 

Na operação de montagem no 
campo há que garantir que 
aquando o aparafusamento da 
válvula à tubagem, que a junta 
não saiu do sítio e que estará 
bem colocada (I) 

(G) – GALP; (I) – Integridade. 
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Anexo E - FMEA dos Processos de Manutenção 

Parte 1/2 

Processo 
Desmontagem e manutenção de válvulas de segurança e seccionamento 

em estaleiro 

Responsabilidade <A assignar> 

Data Julho 2011  

 

Processo e valores de Gravidade, Ocorrência, Detecção e RPN antes da implantação de acções de melhoria 

#
 E

ta
p

a
 

Etapas do 
Processo 

Potenciais 
Modos de 
Falha 

Potenciais 
Efeitos de 
Falha 

G
ra

v
id

a
d

e
 

Potenciais 
Causas de 
Falha 

O
c
o

rr
ê
n

c
ia

 

Controlos e 
Capacidade de 
Reposta 
Actuais D

e
te

c
ç
ã
o

 

R
P

N
 

1 
Retirar a 

válvula da 
instalação 

Dificuldade no 
acesso à 
válvula 

Acidentes com 
trabalhadores, 
Aumento do 

MTTR 

7 

Maus acessos, 
acesso por 

escadas 
verticais o que 

dificulta o 
transporte de 
ferramentas 
diminuindo a 
segurança da 

instalação 

4 

Acção de 
Formação*, 

experiência e 
conhecimento 

das instalações 

3 84 

4 

Desmontagem 
da válvula nos 

seus 
componentes, 

limpeza, 
lavagem e 
secagem 

Perda de 
componentes, 

mistura de 
componentes 

de uma válvula 
com outra 

Aumento do 
MTTR, perda 
de eficiência 

5 
Rastreabilidade 

deficiente 
6 

Rigor do 
trabalhador na 
aglomeração 
das peças de 
cada válvula, 
separando-as 
das de outras 

válvulas 

7 210 

5 

Reparação 
dos 

componentes 
danificados, 
polimento e 
lapidação 

Reparação mal 
conseguida 

conduzindo a 
um não 

funcionamento 
da válvula 

Encurtamento 
do ciclo de 

vida, 
diminuição do 
MTBF (se não 
for detectada 
na inspecção, 
que é a etapa 
seguinte) no 
caso de ser, 
aumento do 

MTTR 

3 
Falha não foi 

reparada 
3 

Rigor do 
trabalhador na 
separação e 

reparação das 
peças 

danificadas das 
outras 

5 45 

9 
Montagem da 

válvula na 
instalação 

Dificuldade no 
acesso à 
válvula 

Acidentes com 
trabalhadores, 
Aumento do 

MTTR 

7 

Maus acessos, 
acesso por 

escadas 
verticais o que 

dificulta o 
transporte de 
ferramentas 
diminuindo a 
segurança da 

instalação 

4 

Acção de 
Formação*, 

experiência e 
conhecimento 

das instalações 

3 84 

*no caso da paragem da GALP é realizada uma acção de formação de segurança antes que 

qualquer tarefa possa ser desempenhada por esse trabalhador (externo à GALP). 
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Parte 2/2 

  

Acções de Melhoria Valores Actuais 

#
 E

ta
p

a
 

Acções/Resposta
s Recomendadas 

Responsável 
e Prazo 

Medidas Implantadas 

G
ra

v
id

a
d

e
 

O
c
o

rr
ê
n

c
ia

 

D
e
te

c
ç
ã
o

 

R
P

N
 

1 

Garantir que 
aquando a sua 
deslocação, o 

trabalhador tem 
sempre as duas 

mãos livres 

<A assignar> 

Tornar obrigatório o uso de cinto com bolsas e 
olhais onde são colocadas as ferramentas, 

garantindo assim que o trabalhador tem as duas 
mãos livres, para as manusear, subir ou descer 

escadas 

7 2 3 42 

4 
Melhoria da 

Rastreabilidade 
<A assignar> 

Implementação da metodologia dos 5 S (Ver 
capítulo 4.3 para mais detalhes) 

5 4 3 60 

5 Dupla verificação <A assignar> 
Tornar obrigatório o aval de um superior antes da 

montagem da válvula 
3 2 3 18 

9 

Garantir que 
aquando a sua 
deslocação, o 

trabalhador tem 
sempre as duas 

mãos livres 

<A assignar> 

Tornar obrigatório o uso de cinto com bolsas e 
olhais onde são colocadas as ferramentas, 

garantindo assim que o trabalhador tem as duas 
mãos livres, para as manusear, subir ou descer 

escadas 

7 2 3 42 

  



 

80 

Anexo F – Tabelas da atribuição de pontuações 

Gravidade 

Valor Níveis de Gravidade Critério 

10 
Muito Alta 

Colapso no processo, problemas catastróficos que podem 
danificar pessoas e bens 

9 

8 
Alta 

50% a 70% das vezes há quebras de produtividade. Elevada 
taxa de refugo 

7 

6 
Moderada Ineficiência moderada, redução de produtividade significativa 

5 

4 
Pequena 

Provoca redução no desempenho e surgimento gradual de 
ineficiência 

3 

2 
Mínima 

Falha de menor importância, quase não são percebidos os 
seus efeitos no processo 

1 

 

Ocorrência 

Valor Probabilidade Critério 

10 
Muito Alta Falha quase inevitável 

9 

8 
Alta Falhas ocorrem com frequência 

7 

6 
Moderada Falhas ocasionais 

5 

4 
Pequena Falhas ocorrem raramente 

3 

2 
Mínima Falha improvável 

1 

 

Detectabilidade 

Valor Facilidade de Detecção Critério 

10 Impossível de Detectar Falha não será detectada pelos controlos existentes 

9 Muito Baixa A falha tem uma grande probabilidade de não será detectada 

8 
Baixa Baixa probabilidade da falha ser detectada 

7 

6 
Moderada As falhas podem ser detectadas 

5 

4 
Alta Boa probabilidade da falha ser detectada 

3 

2 
Muito Alta É quase certo que os controlos irão detectar a falha 

1 

  

Bom 

Neutro 

Neutro 

Neutro 

Bom 

Bom 
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Anexo G – Fluxograma referente à implementação de 

Válvulas de Segurança Redundantes 
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Anexo H – Proposta de layout de estaleiro 
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Anexo I – Guia para preenchimento do formulário 5 S 

I 1. Princípio da Utilização [27] 
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I 2. Princípio da Organização [27] 
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I 3. Princípio da Limpeza [27] 
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I 4. Princípio da Higiene, Saúde e Padronização [27] 

 

  



 

87 

I 5. Autodisciplina [27] 
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Anexo J – Formulário de avaliação da metodologia 5 S 

Com base nas indicações presentes no Anexo I, o preenchimento dos campos deste formulário 

(checklist) qualifica quão boa está a ser a aplicação desta metodologia [27].
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