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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo utilizar conceitos de manutenção centrada 

em confiabilidade para o desenvolvimento de uma avaliação de risco e posteriormente um 

plano de manutenção robusto e eficiente. Um estudo de caso é realizado em uma bomba 

centrífuga, utilizada no processo de higienização das tubulações e tanques de estocagem de 

uma linha produtiva, localizada em uma planta farmacêutica. Dados técnicos e de processo 

são levantados. É realizada uma Análise de Modo de Falhas e Efeitos a fim de identificar os 

principais modos de falha do equipamento e calcular os riscos com base em perdas de 

produção. Um plano de manutenção preventiva é elaborado para falhas cujos riscos são 

considerados acima do aceitável. A periodicidade da manutenção preventiva é calculada de 

modo que o risco de falha não supere o valor de risco aceitável. 

 

 

Palavras-Chave: Indústria Farmacêutica, Manutenção, Engenharia de Confiabilidade, 

Bomba de CIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The main purpose of the present work is to use reliability centered maintenance concepts to 

develop an efficient and robust maintenance plan. A case study is carried out on a CIP pump, 

which is used for operational purposes on a pharmaceutical plant. Technical and processes 

data are collected. A Failure Modes, Effects Analysis is performed to identify the equipment 

major failure modes and risks are evaluated based on manufacturing losses. A preventive 

maintenance plan is developed for faults which risks exceed the acceptable risk limit. Its 

periodicity is then calculated so that the risk of failure may be lower than the acceptable risk 

limit.  

 

 

 

 

Key-Words: Pharmaceutical Industry, Maintenance, Reliability Engineering, CIP Pump 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A indústria farmacêutica no Brasil iniciou o seu desenvolvimento entre os períodos de 

1890 e 1950 e tal evolução tem forte correlação com a instituição pública de saúde, as práticas 

de prevenção e combate as doenças infecciosas e também com a instituição de pesquisa básica 

e aplicada. O setor abrange os segmentos produtores de matérias-primas farmacêuticas e de 

medicamentos. (CNQ, 2015) 

Apesar da instabilidade econômica no Brasil nos últimos anos, a indústria 

farmacêutica vem se destacando e permanece em um contínuo crescimento no mercado. O 

aumento da expectativa de vida, maior preocupação com a saúde, avanços tecnológicos, e a 

gestão competitiva das indústrias são exemplos de fatores que contribuem para a 

“inelasticidade” econômica e a contínua ascensão do setor no cenário brasileiro. No ano de 

2016, o faturamento registrado pela indústria farmacêutica foi de aproximadamente R$ 63,5 

bilhões no Brasil, com a venda de 4,5 bilhões de medicamentos. (ANVISA, 2017)  

 

 

Figura 1 - Linha de acondicionamento farmacêutico. Fonte: TEUTO (2012) 

 

Para este tipo de indústria, paradas não planejadas nas linhas de produção oriundas de 

falhas funcionais de equipamentos, mesmo que com poucas horas de duração, podem levar a 

prejuízos financeiros de grande escala. 
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1.1 Contextualização Inicial 

 

Na estrutura organizacional das indústrias em geral, o setor de manutenção pertence ao 

departamento de engenharia da planta, e seu objetivo consiste em garantir as condições de 

funcionamento dos equipamentos e processos, de modo a aumentar a disponibilidade e 

preservar a qualidade da operação. Em empresas onde não há um setor interno de engenharia 

de manutenção, normalmente existe empresas contratadas para realizarem esse tipo de 

serviço. Em operações de grande escala, se torna financeiramente inviável a substituição de 

certos equipamentos, por isso a importância de um gerenciamento estratégico de manutenção, 

a fim de manter a integridade de tais componentes. 

A composição do setor de manutenção é feita a via de regra por equipes 

multidisciplinares, onde encontram-se profissionais das mais diversas áreas de conhecimento, 

como instrumentação, segurança do trabalho, elétrica, mecânica, logística, metrologia e 

infraestrutura, por exemplo. Todo o desenvolvimento sobre o que, quando e como as 

atividades de manutenção da planta serão feitas é realizado em conjunto pelos profissionais de 

todas as modalidades mencionadas acima. 

Ao longo deste trabalho será apresentada a ordem cronológica da evolução da 

manutenção, bem como as tecnologias aplicadas e seus objetivos para cada época. Nos dias de 

hoje, modelos de planejamento “Lean” são implementados nas empresas, a fim de evitar 

processos desnecessários e priorizar as atividades realmente essenciais ao negócio. Entretanto, 

com a atuação de órgãos regulamentadores e de segurança operacional cada vez mais rígidos 

em suas fiscalizações, a avaliação completa da manutenção, de forma integrada, tem se 

tornado cada vez mais importante. 

O setor de manutenção também é responsável pela diminuição dos riscos inerentes à 

operação e serviços de manutenção na planta, implementando atividades que de mitigação aos 

efeitos prejudiciais aos objetivos da produção. Risco é um conceito importante e que será uma 

vertente de estudo neste trabalho. A ISO 31000 define risco como “o efeito das incertezas”, 

efeitos estes atrelados tanto à fatores internos e externos no contexto do estudo de caso 

desenvolvido. 
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1.2 Escopo e Motivação do Estudo de Caso 

 

O estudo de caso desenvolvido neste trabalho analisa a aplicação da manutenção 

centrada em confiabilidade no planejamento sob uma ótica da engenharia de manutenção em 

uma fábrica do setor farmacêutico. Diversas técnicas estão disponíveis atualmente e podem 

ser aplicadas, tanto em conjunto quando individualmente, para dar suporte na tomada de 

decisões no que tange às atividades de manutenção que devem ser realizadas. A escolha entre 

as metodologias é resultada de uma avaliação geral das mesmas, sobretudo os conceitos 

teóricos nas quais essas metodologias utilizam como base. 

Em uma ótica de avaliação do ciclo de vida de um ativo, a manutenção centrada em 

confiabilidade faz uso de ferramentas de gerenciamento de riscos, com o objetivo de avaliar 

os impactos financeiros e os riscos inerentes em cada situação avaliada. Este método é 

amplamente utilizado e justificado, uma vez a integridade financeira das atividades de 

produção é um ponto chave para a competitividade das empresas modernas. 

A motivação do presente trabalho se justifica no fato de que, por razões de limitação 

física da linha produtiva analisada, não existe espaço para equipamentos reservas instalados 

na área, as chamadas redundâncias. Com isso, muitos equipamentos se tornam críticos, uma 

vez que a quebra de um deles inviabiliza o processo de produção, podendo gerar prejuízos de 

grande relevância para o negócio. 

1.3 Assuntos abordados 

 

O trabalho desenvolvido avalia e discute os seguintes tópicos: 

 Metodologias e conceitos utilizados como base para tomada de decisão das atividades 

de manutenção e seus respectivos resultados; 

 O que é confiabilidade e como este conceito auxilia a estratégia de manutenção; 

 Como o gerenciamento de riscos é utilizado para cálculo de prioridade e periodicidades 

das atividades de manutenção; 
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 Que tipo de serviços de manutenção preventiva deverão ser aplicadas de modo a 

garantir um limite de risco aceitável.  

 

1.4 Objetivo 

 

O objetivo principal deste trabalho consiste na aplicação da metodologia de 

manutenção centrada em confiabilidade, em conjunto com um gerenciamento de risco 

robusto, para o desenvolvimento de atividades de manutenção preventiva para uma bomba 

centrífuga pertencente a um sistema de CIP, cuja função é realizar a limpeza dos sistemas 

produtivos de uma das áreas de produção de uma grande planta farmacêutica. O planejamento 

destas atividades tem como intuito aumentar a taxa de disponibilidade desta unidade, de modo 

a assegurar uma operação contínua deste sistema. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

Os conteúdos de introdução, revisão bibliográfica, metodologia, aplicação no estudo 

de caso e conclusão estão subdivididos em cinco capítulos. O conteúdo de cada capítulo é 

apresentado de forma resumida abaixo. 

O primeiro capítulo visa apresentar o contexto em que o trabalho está inserido, escopo 

do trabalho, tópicos relevantes, o objeto de estudo e a motivação pela qual a realização deste 

trabalho é baseada. 

O segundo capítulo trata da revisão de literatura e conceitos teóricos referentes à 

engenharia de manutenção, fundamentos de confiabilidade, e ferramentas de gerenciamento 

de manutenção e risco. 

O capítulo três detalha o método aplicado ao estudo de caso, detalhando as etapas 

executadas e como ficará sua estrutura de modo a se alcançar o propósito do trabalho. 

O quarto capítulo consiste da aplicação propriamente dita de toda metodologia 

estabelecida no capítulo três. A princípio, é introduzida a base dos processos no contexto em 

que o trabalho será realizado. Após isso, é apresentada a descrição técnica do objeto de 

estudo, bem como sua estrutura funcional, seus modos de falha e o respectivo banco de dados 
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utilizados no desenvolvimento do trabalho. Os riscos associados a cada modo de falha são 

então quantificados e uma árvore de falhas é criada para o ativo em questão, juntamente ao 

plano de manutenção e a periodicidade de suas respectivas atividades. 

O capítulo cinco trata da conclusão do trabalho realizado, apresentando os resultados 

finais obtidos, conclusões e propostas futuras de desenvolvimento para este assunto. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Manutenção Centrada em Confiabilidade 

 

De forma geral, confiabilidade possui um conceito amplo e pode ser aplicado em 

diversos campos do conhecimento. Sob uma ótica de manutenção de sistemas e processos, 

confiabilidade está relacionada com a idealização de operação livre de paradas não 

programadas e uma produção com segurança e disponibilidade. 

Kardec (2013) pontua confiabilidade como a capacidade de um sistema, instalação, 

equipamento, dispositivo, produto ou serviço de desempenhar suas funções satisfatoriamente, 

de acordo com determinadas especificações, num dado intervalo de tempo, sob condições 

preestabelecidas. 

Moubray (1997) elucida o conceito de manutenção centrada em confiabilidade 

(MCC), como um processo utilizado no propósito de estabelecer que medidas devem ser 

tomadas para garantir que todo ativo físico permaneça a realizar a atividade fim em seu 

contexto operacional. 

A metodologia da MCC está relacionada com a exigência da certificação da linha de 

aviões Boeing 747 pela FAA (Federal Aviation Authority) durante a década de 70 nos Estados 

Unidos. Este fato se deve ao destaque dessa aeronave em termos de tecnologia de automação 

e ao elevado número de passageiros transportados. Deste modo, as metodologias de 

manutenção existentes na época não eram suficientes para atender as demandas das 

autoridades de aviação americanas, forçando então o desenvolvimento de novos conceitos que 

pudessem diminuir a probabilidade de falhas. Foi criada assim uma comissão na United 

Airlines, com o objetivo de rever os métodos existentes de manutenção e suas aplicabilidades. 

Os primeiros conceitos de MCC saíram de um relatório elaborado por esta comissão 

(SIQUEIRA, 2014). 

Fundamentada em probabilidades, o conceito de confiabilidade é composto por teorias 

estatísticas, cada qual com seu respectivo modelo matemático estabelecido. A seguir 

encontram-se formulações matemáticas amplamente utilizadas a fim de mensurar a 

confiabilidade dos equipamentos, ou seja, a probabilidade de componentes funcionarem 

normalmente em condições de projeto, por um período de tempo preestabelecido. 
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2.2 Formulação Matemática 

Lewis (1987) define a probabilidade de uma falha ocorrer em um intervalo de tempo 

∆t através da seguinte definição. Seja 𝑓(𝑡) a função densidade de probabilidade de falhas, 

temos que: 

 

 𝑓(𝑡)∆𝑡 = 𝑃{𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + ∆𝑡} (1) 

 

                         A partir desta formulação, a probabilidade de uma falha acontecer em 

tempo menor ou igual a t é igual a função probabilidade acumulada de falhas, 𝑄(𝑡): 

 

 𝑄(𝑡) = 𝑃{𝑇 ≤ 𝑡} (2) 

 

A probabilidade de uma falha ocorrer em um tempo superior a t é representada pela 

função confiabilidade R(t): 

 

 𝑅(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) (3) 

 

Por definição, todo sistema que não falhar em um instante de tempo 𝑇 ≤ 𝑡, irá falhar 

em algum momento T > 𝑡. Logo tem-se que: 

 

 𝑅(𝑡) = 1 − 𝑄(𝑡) (4) 

A função taxa de falha um conceito importante na análise de confiabilidade e é 

apresentado por Lewis (1987) da seguinte maneira: 

 

 ( )
( )

( )

f t
t

R t
      (5) 

 

Analogamente, é possível obter a taxa de falhas em função da confiabilidade da 

seguinte maneira: 
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 1
( ) ( )

( )

d
t R t

R t dt
    (6) 

 

Por fim, a expressão para a confiabilidade em função da taxa de falha é apresentada 

por Lewis (1987) da seguinte forma: 

 
( )

( )

t

o

t dt

R t e


  
(7) 

 

2.3 Taxa de Falha 

Um recurso relevante na análise de confiabilidade de equipamentos é o gráfico da 

variação da taxa de falha em função do tempo. Seu formato é análogo ao de uma banheira, 

sendo por este motivo conhecido na literatura pelo nome de Curva da Banheira (do inglês, 

bathtub curve), representada na figura 2. Este gráfico é uma ferramenta gráfica que indica, de 

modo geral, a evolução dos componentes ao longo de seu ciclo de vida. 

 

 

Figura 2 - Curva da Banheira. Fonte: Sellito (2005) 

A primeira região do gráfico está relacionada a chamada mortalidade infantil, que 

representa as falhas precoces do equipamento. Estas falhas normalmente estão atreladas a 

erros de concepção de projeto, erros de fabricação, ou outras etapas antecedentes à utilização 

propriamente dita do equipamento. 
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A segunda região do gráfico apresenta um perfil linear constante e é denominado vida 

útil, ou período de maturidade, conforme mostrado na Figura 2. De acordo com Sellito 

(2005), as ocorrências de falhas atreladas à este período são em geral falhas aleatórias, 

normalmente resultante de ações externas do que algum defeito propriamente dito do 

equipamento. 

A terceira e última região do gráfico é denominada fase de mortalidade senil, e 

segundo Sellito (2005), indica, a partir de uma crescente evolução da taxa de falha, o fim da 

vida útil do equipamento. 

 

2.4 Modelagem Probabilística 

 

Com o objetivo de se determinar a fase do ciclo de vida na qual o ativo se encontra no 

momento e tornar possível a estimativa de disponibilidade do mesmo para o futuro, é preciso 

desenvolver distribuições estatísticas, tanto para o tempo entre falhas, quanto para os tempos 

de reparos. Os modelos mais comuns presentes na literatura de confiabilidade são os modelos 

de Weibull e a distribuição exponencial, ambos apresentados a seguir. 

2.4.1 Distribuição de Weibull 

Segundo Lewis (1987), este tipo de distribuição é normalmente utilizado em casos nos 

quais é necessário levar em consideração efeitos de envelhecimento do equipamento, além de 

tratamentos de falhas anteriores. 

O modelo de Weibull representa a distribuição apropriada para uma lei de falhas, onde 

o sistema é composto por vários componentes e a falha esteja relacionada basicamente às 

imperfeições e anormalidades mais graves de um conjunto de imperfeições na qual o 

equipamento está inserido. (Lewis, 1987). 

Os parâmetros utilizados nessa distribuição são denominados parâmetros de escala e 

de forma e são caracterizados respectivamente pelas letras α e β. Desta forma, a taxa de falha 

é descrita da seguinte maneira: 
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 (8) 

 

E a sua respectiva função densidade é descrita pela seguinte expressão: 

 

 
0

( )

( )

t

t dt

R t e


  
(9) 

       

Já a função confiabilidade é dada por: 

 

 

( )

t

R t e





 
 
   

(10) 

 

Em resumo, trata-se de um modelo probabilístico adequado para taxa de falhas 

dependentes do tempo. Como será apresentado a seguir, a distribuição exponencial segue um 

racional diferente, sendo mais apropriada para modelar falhas aleatórias. 

 

2.4.2 Distribuição Exponencial 

A partir da função confiabilidade R(t), dada pela expressão 0

( )

( )

t

t dt

R t e


 , o modelo 

probabilístico exponencial é caracterizado uma taxa de falha constante λ. Para esse tipo de 

modelo, o parâmetro principal é o próprio λ, e a aplicação é dada durante o ciclo de vida útil 

do componente avaliado (Lewis, 1987). 

Com isso, tem-se que: 

 

 𝜆(𝑡) = 𝜆 (11) 

 

 
0( )

t

dt
tR t e e








   

(12) 
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Segundo Lewis (1987), a falta de dependência do tempo de operação do equipamento, 

ou seja, a ausência de memória do ativo, é uma característica da taxa de falha constante 𝜆, o 

que significa que o componente irá sempre falhas de forma aleatória, ao acaso. 

Além disso, é possível notar também que, uma vez o equipamento em uso, sua 

probabilidade de falhas não será mudada. Isto significa que o componente será considerado 

como em condições de um equipamento novo durante o tempo que o mesmo estiver em 

funcionamento. 

A Figura 3 apresenta as curvas características de uma distribuição com taxa de falha 

constante. Percebe-se na curva de Taxa de Falha que esse modelo retrata de forma fiel o 

intervalo central da Curva da Banheira. 

 

Figura 3 - Funções: Densidade de Probabilidade, Confiabilidade e Taxa de Falha. 

Fonte: Adaptado de Lewis (1987) 

 

2.5 O Conceito de MCC 

A partir do início de seu funcionamento, todo equipamento irá desempenhar suas 

funções sob específicas condições de operação. Uma vez é impraticável um ativo possuir uma 

vida útil infinita, é necessário a elaboração de planos de manutenção e rotas de inspeção 

efetivas a fim de prolongar a disponibilidade dos componentes. A metodologia de manutenção 

centrada em confiabilidade aparece nesse contexto de forma estruturada, e é capaz de oferecer 

informações de grande utilidade para elaboração das estratégias de manutenção.  

A Manutenção centrada em confiabilidade pode ser definida como um processo 

utilizado para estabelecer as necessidades de manutenção de qualquer ativo em seu contexto 

operacional (Moubray, 1997). O conceito de MCC também é descrito por Rausand (1998), 

como uma consideração sistemática das funções de um sistema, as formas como tais funções 
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podem falhar e, baseadas em prioridade, considerações de segurança e econômicas que 

identificam tarefas preventivas de manutenção aplicáveis e efetivas. 

 

2.5.1 Contexto Histórico 

 

A ideia de manutenção centrada em confiabilidade surgiu por volta de 1960 no ramo 

da aviação comercial com o objetivo de certificar a nova linha de aeronaves, cujo alto nível de 

complexidade e automação, tornaram inviáveis a utilização dos mesmos métodos de 

manutenção da época para atender as novas exigências das autoridades de aviação. Um grupo 

conhecido pela sigla MSG-1 foi formado no ano de 1968, com o intuito de rever a aplicação 

das técnicas existentes da época. A partir do desenvolvimento das atividades realizadas pelo 

grupo, surge o relatório que apresenta pela primeira vez os conceitos de MCC, tornando 

mandatório o uso de tal metodologia em aeronaves comerciais (Siqueira, 2014). 

Este trabalho realizado por Nowlan e Heap (1978) teve como base a área da aviação, 

entretanto seu conceito foi difundido e aplicado em diversos sistemas com alto grau de 

complexidade, como por exemplo a área de mineração, processo e energia, devido aos seus 

altos requisitos de confiabilidade e qualidade (Silva, 2007). 

Segundo Moubray (1997), A implementação da metodologia da MCC consiste em 

responder as seguintes perguntas referentes ao equipamento ou sistema avaliado: 

  Em seu contexto operacional atual, quais são as funções e os graus de desempenho 

do equipamento? 

 Quais são os modos de falha apresentados ao tentar exercer suas funções? 

 Qual a origem de cada falha funcional? 

 Qual o efeito da ocorrência de cada falha? 

 O que pode ser feito para prevenir ou prever a ocorrência de cada falha? 

 O que deve ser feito em caso de uma manutenção proativa não puder ser 

estabelecida? 
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O presente estudo de caso apresenta de forma resumida alguns conceitos e suas 

respectivas relações com os temas abordados pelas perguntas acima, tomando como base 

literaturas de referência como Siqueira (2014), Silva (2007) e Moubray (1997), para a 

resposta dessas questões. 

 

2.5.2 Funções de um Ativo 

Antes de se aplicar um método estabelecer o que precisa ser realizado em um 

equipamento para que o mesmo permaneça atendendo seu usuário, é preciso definir objetivos 

a serem alcançados com este ativo considerando o ambiente de operação em que o mesmo 

está inserido.  

 Segundo Moubray (1997), o processo de implementação da manutenção centrada em 

confiabilidade começa com a definição das funções de cada ativo estudado, levando em 

consideração os níveis de desempenho desejados para cada um deles. É possível classificar 

tais funções em duas categorias diferentes: 

 Funções Primárias: Estabelecem o motivo da compra de um equipamento, ou seja, 

são as principais finalidades para as quais ele foi obtido. Dentro dessa categoria, estão 

abrangidos parâmetros como vazão, velocidade, capacidade de estocagem e qualidade do 

produto.  

 Funções Secundárias: Retratam desejos finalidades adicionais do usuário com a 

performance do equipamento, ou seja, aquilo que é desejado além de suas funções primárias. 

Exemplos de funções secundárias: Conforto, segurança, controle de ruído, integridade 

mecânica e eficiência energética. 

 

2.5.3 Estados de Falha 

A palavra falha geralmente está associada a um evento ocorrido em um equipamento 

de um sistema, que eventualmente comprometa sua capacidade de operar. O estado de falha é 

definido pela NBR5462 como a caracterização da incapacidade de um componente de 

desempenhar uma função esperada. 
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 Nos fundamentos da MCC, os estados de falha são denominados falhas funcionais 

quando um ativo se encontra incapaz de realizar uma função necessária para garantir o 

desempenho de produção requerido pelo usuário (Moubray, 1997). 

Entretanto, a perda total de capacidade do cumprimento de uma função não é a única 

condição para uma falha ser classificada como falha funcional. Falhas parciais, isto é, falhas 

em que o equipamento apresenta uma performance abaixo do admissível também são 

classificadas como funcionais (Silva, 2007). É possível, portanto, a ocorrência de falha de 

uma função específica do equipamento, enquanto suas demais funções permaneçam 

operantes. 

 

2.5.4 Modos de Falha 

 

Modos de falha são definidos como todo o tipo de evento que possa levar à ocorrência 

de uma falha funcional. Seguindo a NBR 5462, modo de falha é definido como o efeito 

através do qual uma falha é observada em um componente. É possível existir mais de um 

modo de falha para cada falha funcional levantada em um equipamento. 

Os modos de falha geralmente podem ser categorizados de acordo com à classe do 

equipamento, podendo, contudo, ser registrado para unidades inferiores dentro do 

componente. 

Os modos de falha apresentados pela NBR 14224 para a classe de bombas, localizado 

na categoria “equipamentos rotativos”, estão ilustrados no Quadro 1 a seguir. O presente 

trabalho utilizou esta classificação prevista pela norma como base para o desenvolvimento do 

estudo de caso. 
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Quadro 1 - Modos de falha: Bombas. Fonte: Adaptado da NBR 14224, Tabela B.6 

Tipo* Descrição Exemplo 

1 Falha na partida sob demanda Não parte sob demanda 

2 Parada espúria Parada inesperada 

3 Quebra Danos sérios (emperramento, ruptura) 

2 Saída alta Saída acima do aceitável 

2 Saída baixa Saída abaixo do aceitável 

2 Saída errática Oscilando, instável 

3 
Vazamento externo - fluido de 

processo 
Óleo, gás, condensado, água 

3 
Vazamento externo - fluido de 

utilidade 
Lubrificante, água de resfriamento 

3 Vazamento interno 
Vazamento interno de fluidos de processo ou de 

utilidade 

3 Vibração Vibração anormal 

3 Ruído Ruído anormal 

3 Sobreaquecimento 
Na exaustão, na água de refrigeração, em partes do 

equipamento 

3(2) Obstruído/restringido Restrição de fluxo 

2(3) Desvio de parâmetro Parâmetros monitorados acima dos limites permitidos 

2(3) Leitura anormal de instrumento Alarme falso, indicação errada da instrumentação 

3 Deficiência estrutural 
Danos de material (rachaduras, desgaste, fratura, 

corrosão) 

3 Pequenos problemas em serviço Itens frouxos, descoloração, sujeira 

- Outro Modo de falha diferente dos descritos acima 

* Identifica a que tipo o modo de falha geralmente se refere: 

  1) A função desejada não é obtida; 

  2) Uma função secundária é perdida ou está fora dos limites operacionais; 

  
 3) Uma indicação de falha é observada, mas não provoca nenhum efeito imediato ou crítico na 
função do equipamento. Normalmente está relacionado a falhas incipientes. 
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2.5.5 Mecanismos de Falha 

A análise dos mecanismos de falha visa a classificação dos tipos de anomalias que os 

equipamentos e seus materiais podem apresentar e, baseado nessas anomalias, identificar os 

serviços preventivos adequados para cada tipo. (Moubray, 1997) 

No Quadro 2 encontram-se os mecanismos de falhas na categoria mecânica, adaptado 

da NBR 14224. A mesma foi como ferramenta de identificação dos mecanismos de falha 

analisados neste estudo de caso. Analogamente, o Quadro 3 refere-se à categoria falhas de 

material. 

Quadro 2 - Mecanismos de falha: mecânicas. Fonte: Adaptado de NBR 14224, Tabela B.2 

Mecanismos de 

Falha 

Subdivisão do Mecanismo 

de Falha 
Descrição 

Nª Notação Notação 

1 
Falha 

Mecânica 

Geral 

Uma falha relacionada a algum defeito 

mecânico, mas onde não são conhecidos 

outros detalhes. 

Vazamento 

Vazamento externo e interno, seja de 

líquidos ou gases: se o modo de falha no 

nível da unidade de equipamento for 

codificado como "vazamento", 

recomenda-se, sempre que possível, usar 

um mecanismo de falha mais orientado à 

causa. 

Vibração 

Vibração anormal. Se o modo de falha 

no nível do equipamento for vibração, 

que é um mecanismo de falha mais 

orientado à causa, convém que a causa 

da falha (causa-raiz) seja registrada 

sempre que possível. 

Desalinhamento/ Folga 
Falha causada por problema de alinhamento/ 

folga. 

Deformação 

Distorção, flexão, flambagem (buckling), 

amassamento, escoamento, contração 

(shrinking), empolamento (blistering), 

fluência, etc 

Afrouxamento Desconexão, itens frouxos 

Emperramento/ Travamento 

Emperramento, grimpamento, 

agarramento por motivos outros que não 

falhas de deformação ou de 

folga/alinhamento 
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Quadro 3 - Mecanismos de falha: Material. Fonte: Adaptado de NBR 14224, Tabela B.2 

Mecanismos de Falha 
Subdivisão do Mecanismo de 

Falha Descrição 

Nª Notação Notação 

2 
Falha de 
Material 

Geral 
Uma falha relativa a um defeito de 
material, mas sem outros detalhes 

conhecidos 

Cavitação 
Relevante para equipamentos como 

bombas e válvulas 

Corrosão 
Todos os tipos de corrosão, tanto aeletroquímica 

(molhada) quanto aquímica (seca) 

Erosão Desgaste erosivo 

Desgaste Desgaste abrasivo e adesivo 

Quebra Fratura, ruptura, trinca 

Fadiga 
Caso se possa determinar que 
a causa da ruptura foi a fadiga, 

recomenda-se que se use essa notação 

Superaquecimento 
 Danos no material devidos ao 

superaquecimento/queima 

Rompimento 
Item rompido, estourado, explodido, 

implodido etc. 

 

2.5.6 Efeitos de Falha 

Além dos conceitos sobre modos de falha e seus mecanismos de falha, é 

imprescindível associar a escolha das inciativas de manutenção aos efeitos adversos 

decorrentes de falhas, bem como suas respectivas consequências sobre o componente em 

questão. 

Efeito de uma falha pode ser definido como o resultado da ocorrência de um modo de 

falha. Pode-se fazer uma analogia ao termo sintoma, quanto ao momento da ocorrência. Trata-

se de uma manifestação, usualmente aparente, da existência de uma potencial falha, mas que 

ainda não se desenvolveu em uma falha funcional propriamente dita. No caso do 

desenvolvimento dessa falha, as indicações de sua presença serão denominadas efeitos da 

falha. (Siqueira, 2014) 

Os efeitos de um modo de falha devem ser descritos de modo que contenham 

informações sobre como o efeito é observado, ou seja, a evidência da falha, bem como seus 

respectivos impactos financeiros e de segurança. 
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Siqueira (2014) afirma que, os meios de supervisão automáticos devem ser registrados 

como evidencia de falhas, bem como sintomas relacionados aos sentidos, como ruídos, 

fumaça e odores. Emissão de gases, resíduos tóxicos, riscos de incêndio são alguns exemplos 

de impacto ao meio ambiente e segurança. O impacto financeiro atrelado a capacidade de 

produção também contribuem para a avaliação dos efeitos. 

A determinação do impacto de um modo de falha em itens adjacentes, a partir da 

estrutura funcional do sistema compõe sua técnica básica. Tal propagação de efeitos pode ser 

analisada através de programas computadorizados, ou alternativamente, de um diagrama 

organizacional do componente. Caso se trate de um equipamento simples, é recomendável 

listar pontualmente seus efeitos a partir dos modos de falha. (Siqueira, 2014) 

O parâmetro severidade é utilizado para distribuir os potenciais efeitos dos modos de 

uma falha. Seu objetivo inicial é filtrar todos os modos não produzam efeitos adversos no 

sistema, ou caso produzam, os mesmos sejam insignificantes. A severidade também é 

aplicada para a nivelação dos efeitos, apresentados em seguida (Siqueira, 2014): 

  Efeito insignificante: Ocorre quando a falha não causa ferimentos em seres 

humanos, danos ao sistema, ou impactos no meio ambientes que infrinjam as normas legais; 

 Efeito mínimo: Ocorre quando a falha gera consequências reduzidas na operação, 

meio ambiente e segurança, ficando abaixo dos limites permitidos por normas; 

 Efeito marginal: Consiste de ferimento leve ou dano de pequena proporção no 

componente ou ao meio ambiente, resultando na degradação da missão da instalação; 

 Efeito crítico: Ocorre quando uma falha causa ferimento severo, ou potencial dano 

significativo no equipamento ou ao meio ambiente; 

 Efeito catastrófico: Trata-se de efeitos que possam resultar em morte de ser humano, 

perda do sistema principal ou grande impacto ao meio ambiente; 
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2.5.7 Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos 

Até aqui, o presente trabalho já apresentou informações acerca das funções que o ativo 

precisa realizar, seus respectivos modos de falha e efeitos. Todo esse grupo de dados 

qualitativos é então compilado em um documento único, em um modelo de formulário, 

denominado Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (do inglês, FMEA – Failure Mode 

and Effect Analysis). 

De modo geral, o procedimento da FMEA possui uma forma simples e esquemática, 

permitindo analisar minuciosamente todo o equipamento ou componente de um sistema. 

Comumente essa avaliação é usada como suporte para a elaboração de árvores de falha e de 

planos de manutenção centrada em confiabilidade a fim de desenvolver uma estratégia de 

manutenção ideal. Os efeitos e a criticidade de todos os modos de falha são avaliados não 

apensa sob uma ótica de segurança, mas também da disponibilidade de operação do 

equipamento. (Zio, 2007) 

A relação entre o modo de falha e efeito, quando bem monitorada, é de grande valia no 

suporte de tomada de decisão dos processos de manutenção a serem implementados a um 

equipamento.  

Dentre os aspectos avaliados no decorrer do estudo FMEA para os modos de falha 

identificados, destacam-se sua severidade, detectabilidade e ocorrência. A severidade é o 

resultado do efeito potencial da falha; ocorrência é a probabilidade da falha se manifestar, 

considerando os controles de prevenção existentes; e detecção como a probabilidade de 

detecção do respectivo modo de falha. Caso a ocorrência possua uma pontuação baixa, não se 

deve supor que, necessariamente, a detecção terá o mesmo valor. (Rodrigues et al. 2010) 

Silva (2007) recomenda que todo FMEA seja periodicamente revisado, de modo a 

atualizar informações, incluindo novos modos ou causas de falhas, correção de dados de 

efeitos, acompanhamento das ações aplicadas e reconsiderações de severidade, frequências e 

detectabilidade. 
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2.6 Engenharia de Manutenção 

 

2.6.1 Conceitos e Histórico 

De acordo com a NBR 5462-1994, o conceito de manutenção pode ser definido como 

o conjunto de todas as ações, sejam estas técnicas, administrativas ou de supervisão, que tem 

como objetivo garantir ou recolocar um item em um estado no qual seja possível que o 

mesmo desempenha sua função esperada.  

Em um contexto histórico, é possível subdividir a manutenção em três grandes 

gerações, segundo suas respectivas técnicas adotadas e expectativas. Na primeira geração, na 

década de 1930, a situação da indústria era de baixa mecanização, de modo que o tempo de 

indisponibilidade dos equipamentos não era um assunto de grande importância. Vale ressaltar 

que o superdimensionamento e a pouca complexidade dos equipamentos eram fatores de 

grande relevância para limitação da manutenção, atividades de limpeza básica e lubrificação. 

Logo, iniciativas preventivas não eram de grande prioridade para a gerência. Essa geração 

ocorreu no século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial. (MOUBRAY, 1997) 

Já na Segunda Geração, um aumento na demanda de suprimentos em geral, 

ocasionado pela guerra, gerou por consequência uma necessidade superior de produção, que 

por sua vez alavancou o desenvolvimento da mecanização na indústria. Durante a década de 

1950, o setor industrial começou a depender de diversos tipos de máquinas que operavam em 

diferentes setores da produção. Notou-se que a eventual falha de um equipamento poderia ser 

evitada, o que gerou o início das discussões sobre manutenção preventiva. O impacto 

financeiro gerado por essa iniciativa se tornou significativo, requerendo então sistemas de 

planejamento de manutenções apropriados. Esse desenvolvimento da manutenção e seu 

consequente aumento de custou levantou a questão de como prolongar o ciclo de vida dos 

ativos. 

A Terceira Geração foi marcada pelo surgimento de novas técnicas de manutenção, 

financiamento de pesquisas e novas expectativas para o tema. As principais expectativas 

relacionadas a essa época estão relacionados ao aumento da confiabilidade de equipamentos e 

otimização de sua disponibilidade, bem como a garantia de segurança e proteção ao meio 

ambiente.  Além disso, esperava-se também alcançar padrões requeridos de qualidade, 

associados à maior eficiência econômica. Nessa geração, a expansão do entendimento de 
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falha foi o maior avanço no que diz respeito às pesquisas da época. Adicionalmente, a 

indústria passou a concentrar esforços para compreender quais seriam as melhores ações a 

serem tomadas e a forma mais adequada de executá-las. Dentre o desenvolvimento de novos 

conceitos de manutenção, podem se destacar: 

 Atividade de monitoramento de equipamentos; 

 Concepção de projetos com foco em confiabilidade; 

 Ferramentas de suporte à tomada de decisão, como avaliações de risco e 

análise de modos de falhas e efeitos; 

 Incentivo ao trabalho e equipe e flexibilidade de trabalho. 

No contexto de manutenção, o maior desafio da época era garantir que os operadores 

executassem as atividades preventivas de maneira correta e oportuna. Isto desencadeou o 

desenvolvimento de um processo amplo de tomada de decisão, conhecido como Manutenção 

Centrada em Confiabilidade (MCC), bem como o desenvolvimento das principais técnicas de 

manutenção. 

O conhecimento de tais técnicas é de extrema importância para que as mesmas possam 

ser aplicadas de forma eficaz nos objetos de manutenção. A escolha da melhor técnica 

dependerá de diversos fatores, entre eles, o contexto de operação, características do 

equipamento e custo da manutenção. Dentre as principais técnicas conhecidas no mercado, 

destacam-se: Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Manutenção Preditiva. 

2.6.2 Manutenção Corretiva 

A Manutenção do tipo corretiva pode ser definida como a manutenção realizada após a 

ocorrência de uma anomalia, como o intuito de restabelecer suas funções requeridas. Este tipo 

de atividade abrange todas as ações realizadas para retornar o equipamento, produto ou 

sistema em falha para seu estado operacional. Tais ações podem envolver substituição ou 

reparo de todas peças danificadas, requeridas para o bom funcionamento do sistema em 

questão. (Kardec & Nascif, 2013) 

A principal característica da manutenção corretiva é justamente o fato de que o 

conserto se inicia após a ocorrência da falha, a partir da disponibilidade dos recursos 



35 

 

necessários. Para este tipo de atividade não é comum um planejamento estratégico com 

antecedência. Esta é o tipo mais comum de atividades com o objetivo de reparo de 

equipamentos em falha.  

Segundo Pereira (2009), um ativo pode ser recuperado através de atividades corretivas 

que possuam as etapas abaixo: 

 Análise Preliminar; 

 Proposta de reparo; 

 Análise de recursos necessários 

 Planejamento da atividade 

 Conclusão do reparo. 

 

2.6.3 Manutenção Preventiva 

 

As atividades de manutenção preventiva podem ser definidas como manutenções 

baseadas no tempo, efetuada a partir de intervalos pré-definidos ou a partir de critérios 

estabelecidos, com o objetivo de diminuir o risco de falha ou comprometimento do 

funcionamento de um componente. (Kardec & Nascif, 2013) 

Este tipo de manutenção é baseado no desempenho de serviços de inspeção e/ou 

manutenção que foram programadas e planejadas para execução em datas específicas, com o 

intuito de garantir as capacidades funcionais do equipamento durante sua operação. (Smith e 

Hinchcliffe, 2004). 

Tais ações podem ser executadas tanto com o equipamento em funcionamento quanto 

parado, dependendo do tipo de serviço a ser executado, e visa aumentar a confiabilidade dos 

ativos e suas vidas úteis. As manutenções preventivas podem variar desde uma atividade 

simples que requer um pequeno intervalo de tempo para ser executada, como por exemplo 

atividades de lubrificação, até revisões prolongadas que demandam um tempo de 

indisponibilidade. Estas atividades podem ser divididas conforme as categorias a seguir: 
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 Manutenção baseada no uso: São atividades realizadas com base no uso do produto, 

sendo comumente utilizadas em peças de aeronave, pneus, entre outros; 

 Manutenção baseada no tempo: Tratam-se de atividades executadas a partir de 

tempos previamente estabelecidos; 

 Manutenção baseada na condição: São atividades fundamentadas na condição do 

equipamento. Este tipo de manutenção está envolvido com o monitoramento do 

processo de desgaste do componente, como por exemplo, a propagação de uma trinca 

ou fissura em um equipamento mecânico. 

 Manutenção baseada em oportunidade: Esta é aplicada em componentes que 

possuem diversas subunidades, onde uma intervenção de manutenção em um deles 

gera a oportunidade de executar ações preventivas em um ou mais subunidades deste 

mesmo componente. 

 Manutenção “Design-Out”: Engloba a execução de modificações através de um novo 

projeto do equipamento, com o intuito de implementar melhorias na confiabilidade 

do mesmo. 

A manutenção preventiva surgiu na década de 1930, devido a demandas de melhoria 

na disponibilidade e confiabilidade dos ativos, a fim de manter a competitividade no mercado. 

Para a implementação deste tipo de manutenção, são recomendadas as etapas a seguir (Kardec 

& Nascif, 2013): 

 Caracterização do equipamento; 

 Criação dos planos de manutenção e instruções de execução; 

 Cadastro dos registros em softwares de manutenção; 

 Definição dos parâmetros para monitoramento de desempenho; 

 Elaboração do planejamento e controle de manutenção. 
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2.6.4 Manutenção Preditiva 

 

A manutenção preditiva pode ser caracterizada como a atividade que garante a 

qualidade e disponibilidade dos equipamentos, com base na implementação de um conjunto 

de técnicas de análise, a partir de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, a fim 

de reduzir atividades de manutenção baseadas no tempo, e manutenções corretivas. 

Este tipo de manutenção utiliza como base a condição de operação real dos 

equipamentos ou componentes da planta industrial a fim de otimizar a operação. Trata-se 

então de atividades de melhoria para a produtividade e qualidade do produto, bem como o 

lucro do negócio. (Almeida, 2007) 

As técnicas não destrutivas a seguir são exemplos de atividades preditivas utilizadas 

para alcançar os objetivos citados: 

 Monitoramento via supervisório de processo; 

 Análise de Vibração; 

 Termografia; 

 Análise de óleo; 

 Inspeção Visual; 

 Tribologia; 

A implementação das atividades de manutenção preditiva segue o mesmo fundamento 

das atividades preventivas, sendo viabilizada ema ativos críticos ao negócio e objetivando 

reduzir os tempos de indisponibilidade dos equipamentos. Existe um maior custo associado 

devido à demanda de pessoal qualificado e equipamentos específicos para cada atividade. 

Contudo, estas iniciativas apresentam benefícios no que diz respeito à eliminação de trocas de 

componentes desnecessários, o reconhecimento da falha antes da mesma ocorrer, além de 

proporcionar maior segurança operacional. Sua aplicação possui grande potencial para 

diminuir os prejuízos com parada de produção por quebra de componentes, além de reduzir 

custos com manutenção corretiva (Smith e Hinchcliffe, 2004). 
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2.7 Gerenciamento de Risco 

 

O conceito de risco pode ser definido como o efeito da incerteza nos objetivos. Tal 

efeito é visto como um desvio em comparação ao esperado, podendo este ser positivo ou 

negativo. Os objetivos, por outro lado, possuem diferentes aspectos e podem ser aplicados em 

diferentes níveis, desde o nível estratégico, até o nível de projetos ou processos. Logo, o risco 

pode se fazer presente em processos de planejamento, o que desmistifica a ideia de que os 

mesmos estão somente relacionados a danos à equipamentos ou pessoas. (ABNT, 2009) 

Um esforço para uma manutenção focada se faz necessário para áreas de alto e médio 

risco, ao passo que em áreas de baixo risco esse esforço pode ser minimizado. A Manutenção 

centrada em confiabilidade com enfoque em manutenção centrada em riscos sugere umas 

recomendações acerca de quantas tarefas preventivas são necessárias, bem como suas 

respectivas classificações e periodicidades. O valor quantitativo do risco é a base para a 

priorização das atividades de inspeção e manutenção (Khan e Haddara, 2003) 

O gerenciamento de risco na manutenção foi desenvolvido inicialmente nas áreas de 

engenharia química e campos de refino de petróleo, mas sua aplicabilidade já foi expandida 

para processos de setores como naval, energia elétrica e fabricação de aço. A aplicação dessa 

metodologia visa reduzir o risco global que pode resultar como consequência de falhas 

inesperadas de operação das instalações. (Sakai, 2010) 

 

Figura 4 - Etapas do Gerenciamento de Riscos. Fonte: Sakai (2010) 
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A partir da definição do nível de risco gerado pela falha associada a cada componente, 

é possível priorizar as tarefas de manutenção para os equipamentos ou sistemas. Em outras 

palavras, os itens de alto risco receberão maior atenção do que itens de baixo risco, o que é 

vantajoso em termos de custo e segurança. 

Com a implementação de um gerenciamento de riscos é possível também determinar a 

periodicidade entre duas inspeções consecutivas para um equipamento, a fim minimizar o 

risco total como resultado da incidência de falha. Sua implementação reduz a probabilidade 

de ocorrência de uma falha não esperada. 

Utiliza-se inicialmente um risco como base para auxiliar na identificação dos 

componentes a serem priorizados nas atividades de manutenção. Esse risco é calculado pelo 

produto da probabilidade de falha na área inspecionada e a consequência da falha no 

ambiente, ou seja, o risco é o valor esperado do respectivo grau de impacto de cada falha 

(Sakai, 2010). 

O risco obtido para uma situação de falha de operação em uma unidade deve ser 

comparado com os critérios de aceitação. Se o risco ultrapassar os critérios, o cenário de falha 

é reavaliado para a manutenção ideal e/ou duração da inspeção que reduziria o risco excedido 

para um nível aceitável (Khan e Haddara, 2004). 

Como resultado, um plano de atividade de manutenção bem estruturado e ações de 

mitigação do risco são desenvolvidas. A reavaliação é feita para a proposta, comparando 

fatores como leis e regulamentos atuais, e a operação é repetida desde o início, se os 

problemas forem detectados. 

 

2.7.1 Definição de Escopo 

A definição do objeto de estudo, junto com definição das respectivas fronteiras do 

equipamento ou sistema avaliado é de grande importância para o bom desenvolvimento de 

uma manutenção baseada em risco. 

A totalidade do equipamento a ser avaliado pode ser dividido em unidades principais, 

podendo os mesmos ser divididos em subsistemas. Cada subunidade é avaliada 

separadamente até que todo o conjunto do equipamento seja completamente investigado. A 
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partir daí são coletados informações para avaliação de possíveis situações de falha para cada 

sistema, bem como suas relações operacionais e lógicas entre os subconjuntos. 

 

2.7.2 Cálculo e Análise do Risco 

Durante o desenvolvimento da manutenção centrada em confiabilidade com um 

enfoque em gerenciamento de riscos, é de grande relevância a quantificação dos riscos 

associados ao objeto de análise. Abaixo encontram-se as etapas a serem realizadas a fim de se 

obter os cálculos requeridos. 

 O ponto de partida de uma avaliação de risco consiste na identificação de grandes 

perigos potenciais que cada cenário de falha pode levar. Se faz o uso de uma árvore de falhas 

a fim de identificar os eventos básicos e os caminhos intermediários que levam ao evento 

superior. Os dados de falha para os eventos básicos de um subsistema são usados para estimar 

a respectiva probabilidade de falha dos componentes (Khan et. al., 2005). 

A fim de contabilizar o efeito da ocorrência de cada situação de falha, uma avaliação 

de consequências é utilizada. Esta se baseia em um levantamento dos custos de manutenção 

envolvidos e os respectivos custos resultantes da ocorrência da falha. Estes resultados podem 

ser interpretados de maneiras diferentes em cada situação. Por exemplo, em uma operação, na 

qual a segurança de um funcionário é questionada, o cálculo da consequência contará com a 

inclusão um fator a mais em relação à uma outra operação em que isso não ocorra. 

Conhecendo-se as probabilidades de falha e consequências é possível, portanto, quantificar o 

risco ((Khan e Haddara, 2003). 

Como critério de aceitação riscos, Khan e Haddara (2003) propõem um modelo de 

avaliação, o qual consiste de duas etapas: definição de um critério de aceitação (risco 

aceitável) e a comparação do risco com o critério definido. O risco aceitável será, muitas 

vezes, diferente de uma organização para outra.  

A partir da definição do critério de aceitação, a etapa de comparação com os valores 

dos riscos calculados é iniciada. Caso o equipamento tenha um valor de risco que ultrapasse o 

limite aceitável, o mesmo é escolhido para uma posterior ação, com o objetivo de reduzir esse 

risco, como por exemplo, elaboração de planos de manutenção preventiva. 
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2.7.3 Planejamento da Manutenção 

Todos os itens identificados no item anterior serão eventualmente analisados com mais 

detalhes para diminuir os riscos, sobretudo através de um planejamento de manutenção 

eficiente. Tanto a periodicidade quanto o tipo de manutenção devem ser escolhidos nesta fase. 

Alternativamente, é possível lançar uso do intervalo de manutenção para modificar o risco. 

Ao modificar a periodicidade de uma atividade de manutenção, a probabilidade de 

falha do equipamento é alterada e isso também afetará o risco associado. A probabilidade do 

evento superior é decidida após o uso do critério de risco aceitável. Uma análise reversa da 

árvore de falhas é usada para estimar a nova probabilidade de falha para cada evento básico. 

Os intervalos de manutenção que produzem a nova probabilidade de falha são então 

calculados. 

A partir da definição do valor mais apropriado para a periodicidade da manutenção, é 

preciso estabelecer que tipo de manutenção esta atividade será baseada. Manutenções 

corretivas são utilizadas de preferência em equipamentos cuja substituição é mais vantajosa 

financeiramente do que uma intervenção. Para equipamentos críticos como aqueles em que se 

aplica a manutenção centrada em confiabilidade, tem-se interesse nas manutenções 

preventivas e preditivas. Para auxiliar em tal decisão, se faz uso dos mecanismos de falha e 

seus potenciais efeitos. Por exemplo, a vibração anormal, quando identificada como fator que 

poderá conduzir à falha, é, em alguns casos, associada à um plano de manutenção preditiva 

que prevê coletas e análise de dados para constante acompanhamento da evolução de tal 

anormalidade. 

Alguns fatores característicos em cada situação conduzem a diferentes escolhas 

durante essa etapa de tomada de decisão. Portanto, é responsabilidade do setor de manutenção 

o planejamento efetivo de manutenção de modo a garantir que todos os cenários sejam 

avaliados. Altos custos com correção de falhas ou retrabalhos podem surgir como 

consequência caso o contrário. 
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3 METODOLOGIA 

 

Todos os aspectos relativos à confiabilidade, manutenção e risco, introduzidos na 

revisão bibliográfica, serviram como base às fases a serem apresentadas a seguir, de modo 

que o objetivo deste trabalho seja alcançado, ocasionando um mapeamento de riscos robusto 

que garanta a boa operação da unidade de bomba de CIP.  

A princípio deve se obter informações acerca do equipamento estudado. Realizar o 

levantamento de dados operacionais da máquina, de modo a obter sua descrição técnica e o 

contexto no qual a bomba está inserida. Será introduzido o sistema de bombeamento de 

detergente industrial, composto por componentes que promovem a execução adequada do 

serviço, com foco principal na bomba centrífuga de CIP. 

Em seguida, será desenvolvida a análise FMEA do equipamento, no intuito de se 

identificar as funções a serem executadas pelo equipamento, seus modos de falha e suas 

respectivas consequências no processo. Se faz necessário também a obtenção de informações 

de confiabilidade do equipamento, ou de um similar, como, por exemplo, parâmetros de 

operação (tempo disponível e de reparo) e taxas de falha associadas. 

A partir das informações levantadas e das propriedades da bomba de CIP, é possível o 

desenvolvimento da metodologia de manutenção centrada em confiabilidade, com foco em 

risco. Este assunto começará com uma discussão da probabilidade de ocorrência das falhas 

levantadas anteriormente, baseando-se em uma distribuição estatística. Neste momento, o 

objetivo é identificar as falhas de maior probabilidade de ocorrência no equipamento 

estudado. 

Objetivando priorizar as ações de manutenção, a consequência de cada falha deve ser 

avaliada quantitativamente, mensurando preferentemente seu impacto financeiro. Esta 

avaliação utiliza como base tanto o tempo de reparo da falha quanto o custo de perda de 

produção relativo. 

Os riscos relacionados aos modos de falha devem ser analisados, levando-se em 

consideração a probabilidade de ocorrência de cada cenário e sua respectiva consequência. A 

metodologia de confiabilidade baseada em riso aconselha o uso do índice de risco para cada 

cenário a partir de um valor previamente estabelecido como aceitável, de modo que, acima do 
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mesmo, não é permitida a falha do equipamento. A classificação das falhas pode então ser 

feita, a partir de seus respectivos índices de risco, de modo que as falhar cujo índice de risco 

são maiores, são classificadas com prioridade no planejamento da manutenção. 

Árvores de falha são desenvolvidas para as falhas prioritárias, de forma que os eventos 

básicos que podem gerar tais falhar sejam identificados, possibilitando deste modo um melhor 

direcionamento das atividades de manutenção. 

Desta maneira, é esperado que as posteriores ações de manutenção preventiva sejam 

desenvolvidas, baseando-se nas informações fornecidas com o presente trabalho, de modo a 

evitar ou reduzir significativamente a ocorrência das falhas classificadas como críticas, 

mitigando os impactos na produção 
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4 ESTUDO DE CASO – BOMBA DE CIP 

Para esse capítulo, a atuação da metodologia MCC em um ativo com aplicação no 

ramo farmacêutico será apresentada. Uma rápida contextualização do processo onde o 

equipamento atua será ilustrada. Em seguida, os modos de falha e dados coletados para o 

estudo de caso serão apresentados 

De acordo com a sistemática introduzida por Arunraj (2006), o equipamento avaliado 

possuirá os efeitos de cada falha relacionados com os respectivos impactos financeiros 

envolvidos. Neste cenário, é calculado um índice de risco, sendo o mesmo responsável pelo 

apontamento das falhas prioritárias que serão alvo das posteriores atividades de manutenção. 

Por fim, todas as informações necessárias para uma futura elaboração das atividades de um 

plano de manutenção estarão acessíveis. 

 

4.1 Descrição da Empresa 

A empresa escolhida para o desenvolvimento do estudo de caso é uma empresa do 

ramo farmacêutico, e por questões de confidencialidade, sua identidade não será divulgada 

neste trabalho. Vale ressaltar que os dados utilizados para esse estudo foram retirados do 

sistema de gerenciamento de manutenção utilizado na empresa, conversas com profissionais 

da mesma e vivência pessoal com as atividades, por ser integrante do corpo de funcionários. 

 

4.2 Área Produtiva 

A área produtiva em questão, atendida pelo sistema de CIP avaliado neste estudo de 

caso, é uma linha produtiva de líquidos orais, onde ocorre a produção de xaropes, soluções 

orais e suspensões. Com uma capacidade produtiva mensal média de 381.064 de unidades, 

esta área produtiva representa cerca de 20% do volume de produção de toda a fábrica. 

 

4.3 Sanitização 

Com o intuito de atender requerimentos criteriosos estabelecidos pelas autoridades 

sanitárias, o processo de sanitização das linhas produtivas é realizado de forma periódica e 

sistemática. O objetivo final é a redução de carga microbiana nos equipamentos. Este tipo de 

procedimento é realizado entre períodos de produção dos lotes, uma vez que é necessário a 

interrupção das atividades produtivas durante este processo. O não cumprimento deste 
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processo invalida o processo produtivo, de modo que a linha não voltará a produzir até a 

conclusão da higienização dos equipamentos e tubulações. 

 

4.4 Sistemas CIP 

A classificação dos sistemas CIP pode ser realizada de acordo com o tipo de utilização 

das soluções de limpeza, em ciclos subsequentes. Estes podem ser classificados em Sistemas 

de Uso Único, Sistemas de Reuso e Sistemas de Multiuso.   

 

4.4.1 Sistemas de Uso Único 

Na história cronológica de evolução dos sistemas CIP, este foi o primeiro sistema a ser 

instalado. Neste tipo de sistema, os resíduos de todas as etapas do processo de limpeza são 

descartados diretamente ao esgoto, quando aplicável. 

Este sistema se baseia em uma otimização da composição da solução-detergente em 

um circuito específico de modo que, em alguns casos, é possível utilizar esta solução em 

ciclos de higienização subsequente na fase de pré-enxaguamento (Davis, 1980).  

De acordo com Hamblin (1990) este sistema é aconselhado para limpeza de tanques 

pois a temperatura e concentração exigida para sua limpeza é menor ao se comparar com os 

demais processos. São também recomendados na área da biotecnologia e na limpeza de 

biorreatores. Dentre as vantagens oferecidas por este processo, destaca-se: 

 Contaminação com sujidade reduzida; 

 Evita o risco de contaminação cruzada; 

 Custos de capital inicial baixo; 

 Permite maior qualidade no controle das características das soluções de limpeza em 

cada ciclo. 

       Entretanto, algumas desvantagens são observadas para este tipo de sistema tais 

como um custo mais elevado com produtos químicos, maior consumo de água, tratamento de 

resíduos caro, e maior consumo de energia no aquecimento de água. Com o desenvolvimento 

tecnológico, este tipo de processo vem sendo substituídos por sistemas mais modernos. 
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4.4.2 Sistemas de Reuso 

 

O processo de reuso utiliza a recuperação das soluções ácidas e/ ou básicas, 

guardando-as para sua reutilização no próximo ciclo de limpeza caso a condutividade das 

soluções indique que as mesmas continuam eficazes. 

Os tratamentos usados neste tipo de sistema contam com segregação por gravidade tais 

como sedimentação e centrifugação, métodos físico-químicos como precipitação e 

coagulação, bem como processos de separação por membranas.  

Para este tipo de sistema é requerido uma área maior, bem como equipamentos um 

controle de maior complexidade. Entretanto, os custos de funcionamento são menores quando 

comparado ao volume de água utilizada, tratamento de resíduos, aquecimento e utilização de 

químicos.  

 

4.4.3 Sistemas de Multiuso 

 

Para este sistema as soluções usadas no processo de CIP são recolhidas e armazenadas 

em tanques, para serem reutilizadas na etapa de pré-enxague dos ciclos posteriores. 

Normalmente este sistema é combinado com sistemas de reuso em uma única estação de CIP. 

Como vantagens, este sistema apresenta inicialmente uma economia considerável de água e, 

posteriormente, ao aumento da eficácia do pré-enxague pois os resíduos dos agentes de 

limpeza na solução faz com que a quantidade de resíduos a ser removido por ação do 

detergente seja menor. 

 

4.5 Processo de Limpeza CIP 

 

Quando a produção de um determinado produto é finalizada, o processo de limpeza 

CIP é iniciado e consiste, tradicionalmente, em uma série de etapas que, segundo Tamime, 

(2008) incluem: 

 Pré-enxague com água para remover a sujidade; 

 Recirculação de detergente industrial 
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 Enxague intermediário 

 Segunda recirculação de detergente industrial (quando aplicável) 

 Segundo enxague intermediário 

 Desinfecção 

 Enxague final 

A etapa de pré-enxague é inciada com uma purga que atua sob ação da gravidade ou 

utilizando recursos secundários como ar comprimido ou sistemas de PIG, no intuito de 

eliminar resíduos de produtos que estejam presentes nas tubulações. Em seguida, as 

superfícies internas do equipamento são enxaguadas com água, oriunda do enxague final da 

limpeza anterior, com o intuito de retirar as partes mais grossas de produtos que se encontram 

soltas. Esta é uma etapa importante que não haja deslocamento de sujidade para o reservatório 

de detergente. (Tamime, 2008) 

A recirculação do detergente é a fase mais importante do processo pois tem como 

objetivo a remoção das maiores porções de produtos remanescentes nas superfícies internas 

dos equipamentos, que se dissolvem na solução detergente. Esta solução impede que a 

sujidade se acumule nos equipamentos durante a recirculação. Esta etapa pode varia entre 15 

minutos a 1 hora, dependendo do grau de sujidade nos equipamentos.  

A etapa de enxague intermediário tem por objetivo a remoção do detergente residual 

juntamente com alguma sujidade que eventualmente ainda esteja presente nos equipamentos, 

além de servir para recuperar o máximo de detergente possível para o tanque. Para esta etapa 

é utilizada água potável fria que será posteriormente reaproveitada como água de pré-enxague 

no próximo ciclo. 

A segunda fase de recirculação de detergente só é utilizada em casos onde é necessário 

fazer uso de detergentes com um grau de pH mais ácido, a fim de neutralizar porções 

residuais do detergente alcalino utilizado previamente. Esta etapa também é comum em 

processos onde é preciso eliminar resíduo mineral presentes no equipamento. 

O segundo enxague intermediário possui a mesma finalidade do enxague anterior, 

utilizando também água fria potável. Em processos onde não é realizada uma etapa de 
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desinfecção, a qualidade da água nesta fase é de grande importância e normalmente um 

tratamento com dióxido de cloro é conduzido parar assegurar tal qualidade. 

A fase de desinfecção é usualmente realizada a frio, juntamente com um agente 

sanitizante que é utilizado no enxague de todas as superfícies do equipamento a fim de reduzir 

o teor microbiológico presente. Parâmetros como concentração do agente sanitizante. 

A última etapa consiste no enxague final, que pode ser realizada tanto com água 

quente ou fria, de acordo com os parâmetros de temperaturas do ciclo de limpeza. Consiste de 

um uma etapa crítica do processo, pois caso a água esteja com uma má qualidade, poderá 

levar a uma contaminação após a desinfecção e eventualmente deterioração dos produtos. 

(Tamime, 2008) 

 

4.6 Sistema de Bombeio no Processo CIP  

Para a linha de produção de líquidos orais analisada, o sistema de CIP é composto 

pelos componentes básicos requeridos listado abaixo: 

1) Unidade de CIP:  Trata-se do tanque de armazenamento do fluído destinado à 

higienização. A quantidade de unidades CIP varia de acordo com os tipos de químicos 

utilizados em uma higienização e do tipo de sistema empregado. Para a unidade de 

produção em questão, o fluído utilizado na sanitização é água purificada, produzida a 

partir da água potável, através de uma combinação de sistemas de purificação, em uma 

sequência lógica, atendendo às especificações estabelecidas na monografia oficial 

seguida pela empresa. A capacidade desses tanques é definida a partir do volume e área 

superficial dos tanques e tubulações que se deseja higienizar. No estudo de caso 

conduzido, existe apensa uma unidade de CIP de 500 litros, que atende à sanitização de 

três reatores e três tanques de estocagem. 
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Figura 5 - Unidade de CIP. Fonte: Tecpro, 2018 

 

2) Bombas de processo: São os equipamentos responsáveis pela circulação dos fluídos. É 

comum a utilização de bombas centrífugas do tipo radial para tal atividade. A seleção da 

bomba é realizada a partir dos valores de vazão requerido, que está ligado diretamente 

ao fator de sujidade dos líquidos bombeados na estação produtiva. Na área de produção 

estudada apenas uma unidade deste tipo de bomba, que é justamente o equipamento 

alvo de estudo deste trabalho. 

 

Figura 6 - Bomba de Processo. Fonte: Inoxpa, 2015 
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3) Sistemas de Tubulação: Trata-se do conjunto de dutos, tubos e conexões do sistema, por 

onde passam as soluções químicas utilizadas no processo de CIP. Para o estudo de caso 

em questão, toda a tubulação é composta por aço inox AISI 316L pelo fato de conter 

molibdênio na liga, o que aumenta sua resistência a corrosão, e pelo fato de conter 

pouco carbono, o que facilita a soldagem e o trabalho do material. (Tamime, 2008) 

 

  

Figura 7 - Sistemas de Tubulação. Fonte: Device, 2017 

4) Aspersores: Segundo Tamime (2008), são dispositivos que promovem o jateamento da 

solução química nas superfícies a serem higienizadas. São os elementos responsáveis 

pela ação mecânica que elimina incrustações. Cada tipo de aspersor possui 

especificações de projeto tais como pressão e vazão de trabalho, que precisam ser 

levadas em consideração para o dimensionamento das bombas. Existem vários modelos 

de aspersores no mercado, mas para o presente estudo de caso, será apresentado 

somente o modelo instalado no sistema de CIP em questão: o Sprayball. 

  

Figura 8 – Aspersor tipo Sprayball. Fonte: Sani-Matic, 2017 
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       Os componentes básicos que integrar um sistema de CIP foram mencionados 

acima. Contudo, de acordo com as definições de cada projeto, outros componentes podem ser 

adicionados ao sistema, de modo a complementar ou otimizar sua operacionalidade. Como 

exemplo prático disso pode-se citar automação dos processos de CIP, os quais fazem uso de 

sensores, controladores, atuadores entre outros dispositivos. (Tamime, 2008) 

 

 

Figura 9 - Dispositivos Complementares. Fonte: Burckert, 2017 

 

4.7 Unidade de Bomba Centrífuga de CIP 

 

4.7.1 Especificação Técnica 

 

A Unidade de bomba centrífuga, objeto de estudo do presente trabalho, é do tipo 

simples estágio, classe sanitária, de composição majoritária por aço inox AISI-316 com 

polimento eletrolítico. Possui uma construção compacta, monobloco, sucção axial, descarga 

radial e suas conexões também possuem classe sanitária. O rotor é do tipo aberto e composto 

de peça única. O selo mecânico é do tipo DIN 24960. As superfícies de fricção são compostas 

por carbeto de silicone, grafite e os o-rings são feitos de uma versão padrão de EPDM. 
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Figura 10 - Bomba Centrifuga de CIP. Fonte: Inoxpa, 2015 

 

4.7.2 Definição Operacional 

 

Para que uma avaliação robusta sobre o equipamento seja realizada, se faz necessário 

que suas descrições operacionais sejam bem esclarecidas. Esse conjunto de informações 

reunidas tornam o objeto de estudo distinto, de modo que o estudo de sua manutenção seja um 

trabalho único. Desde a implementação dos conceitos de manutenção centrada em 

confiabilidade, até as avaliações de risco, as informações operacionais definem as funções da 

bomba, tornando possível a análise de falha do equipamento. 

Abaixo encontram-se algumas informações extraídas do manual do fabricante, 

referentes a unidade de bomba centrífuga abordada nesse estudo de caso. 

Fabricante: INOXPA 

Modelo: HYGINOX SE 

Função: Bombear água purificada pelas tubulações e tanques de estocagem de 

produto. 

 

Parâmetros de Operação: 

 Pressão Máxima de Sucção: 4 bar 

 Pressão Descarga: 14 bar 
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 Vazão: 130 m³/h 

 Temperatura máxima do fluído: 120°C 

 Rotação: 3.500 rpm 

 Óleo Lubrificante: Óleo Mineral VG46 

 

Localização: A bomba está localizada em um skid de CIP, ao lado do tanque de 

armazenagem de água purificada, dentro da área técnica de líquidos orais, no térreo do prédio 

de fabricação. 

Consequências da falha na produção: A falha desse equipamento implica no não 

funcionamento do processo de higienização das tubulações, tanques de estocagem e reatores, 

consequentemente impedindo a liberação do processo de produção de um novo lote. Cada 

hora de atraso no processo de CIP corresponde a um percentual de atraso na programação da 

produção, que será quantificado ao longo desse trabalho. 

Dispositivos de Segurança: Dois manômetros, instalados na tubulação de sucção e na 

tubulação de descarga, respectivamente, com o objetivo de garantir o monitoramento de 

operação da bomba, para que a mesma não opere com uma pressão inferior à pressão mínima 

requerida, o que causaria uma possível cavitação. 

Uma válvula de controle controla a operação dentro da faixa de vazão especificada 

durante o processo de limpeza. A falha desta válvula permitiria uma operação fora das faixas 

permitidas de vazão. Além disso, sensores e transmissores de vazão e temperatura compõem o 

sistema de instrumentação do processo, prevenindo a operação contra eventuais desvios nos 

parâmetros. 

 

4.7.3 Funções, Modos e Mecanismos de Falha 

A partir dos conceitos introduzidos na revisão da bibliografia sobre a manutenção 

centrada em confiabilidade e tendo posse do conjunto de dados referentes ao processo e a 

instalação na qual a bomba centrífuga está inserida, as seguintes funções podem ser listadas: 
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 Deslocar água purificada com uma vazão de 130 - 150 m³/h e pressão de descarga de 

14 - 16 bar; 

 Garantir a estanqueidade do conjunto; 

 Garantir a integridade do conjunto; 

 Monitorar operacionalidade através de sistemas de instrumentação; 

Os respectivos modos de falha para cada função acima são levantados, bem como seus 

mecanismos de falha. Abaixo é apresentado desenvolvimento realizado para a primeira 

função listada. 

 

Função 
Modos de Falha 

1 2 3 4 5 

Deslocar água 

purificada com uma 

vazão de 130 - 150 

m³/h e pressão de 

descarga de 14 - 16  

bar. 

Deslocar água 

purificada 

com uma 

vazão inferior 

a  130 m³/h e 

pressão de 

descarga de 14 

bar; 

Deslocar água 

purificada com 

uma vazão 

superior a 150 

m³/h e pressão 

de descarga de 

16 bar; 

Falha na 

Partida 

Parada 

inesperada 
Quebra 

Quadro 4 - Modos de falha referentes à primeira função. Fonte: Autor, 2018 

 

No quadro a seguir estão detalhados os mecanismos de falha referentes à situação onde 

a bomba centrífuga apresenta valores de vazão inferiores aos limites de operação definidos no 

contexto de operação.  
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Modo de Falha Mecanismos de Falha 

Deslocar água 

purificada com 

uma vazão 

inferior a  130 

m³/h e pressão 

de descarga de 

14 bar; 

1 

Desgaste natural esperado: 

Diminuição do rendimento da bomba devido ao aumento da folga dos anéis 

de desgaste ou comprometimento do perfil das pás do rotor. 

2 

Bloqueio por falhas operacionais: 

Presença de resíduos sólidos, devido à degradação de componentes do 

sistema, nas tubulações, bombas ou filtros. Por exemplo, retentores ou 

anéis de vedação danificados. 

3 

Interferência externa:  

Diminuição de performance da bomba devido à queda na rotação do motor. 

4 

Vazamento por desgaste natural de operação: 

Vazamento externo de água purificada pelos flanges e conexões da bomba, 

por motivos de desgaste natural da operação do equipamento. 

5 
Interferência na sucção ou na descarga, devido à restrição parcial indevida 

na válvula de controle. 

Quadro 5 - Mecanismos de falha para o modo de falha nº 1. Fonte: Autor, 2018 

 

O conteúdo completo sobre esta análise de falhas pode ser encontrado no apêndice 

deste trabalho (FMEA – Bomba Centrífuga de CIP).  

 

4.7.4 Fonte de Dados 

O banco de dados utilizado para o desenvolvimento deste estudo de caso é proveniente 

do sistema informatizado de gerenciamento de manutenção da fábrica em questão. Trata-se do 

registro completo e detalhado de todas as ocorrências de falha do objeto de análise deste 

trabalho. 

A seguir é apresentada a tabela compilada de todos os dados e registros de taxa de 

falha utilizados para o estudo de caso da bomba centrífuga. 
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Modos de Falha 

Tempo de Operação 2004 à 

2018: 

 1,2 x 10^5 horas 

Tempo médio 

para Reparo  

Homem Hora 

(Hh) 

Número 

de Falhas 

Taxa de Falha 

(por 10^5 

horas) 

(MTTR - horas) Média  

Falha na partida sob demanda 1 0,83 9 48 

Quebra 8 6,67 12 24 

Saída alta 13 10,83 21 42 

Saída baixa 2 1,67 7,5 15 

Vazamento externo 10 8,33 48 17 

Vibração 8 6,67 49 6 

Ruído 8 6,67 6 13 

Sobreaquecimento 6 5,00 34 34 

Obstruído/restringido 2 1,67 28 30 

Desvio de parâmetro 9 7,50 2 88 

Leitura anormal de instrumento 7 5,83 31 62 

Pequenos problemas em serviço 4 3,33 12 19 

Outro 5 4,17 15 32 

Total 83 69,17 21 33 

Quadro 6 - Registro de Ocorrências referentes à bomba de CIP. Fonte: Autor, 2018 

 

4.8 Avaliação de Risco 

 

O estudo de caso desenvolvido neste trabalho utiliza como base as ferramentas 

desenvolvidas em Moubray (1997) para a implementação da metodologia de manutenção 

baseada em risco. A partir dos dados apresentados nas seções anteriores, é possível calcular a 

probabilidade de ocorrência de cada falha durante um determinado período de tempo. 

Calcula-se então uma consequência para tais falhas a partir dos valores de tempo médio de 

reparo. O risco de cada falha então é concebido através da multiplicação dos termos de 

probabilidade e consequência. É avaliado e estabelecido em seguida riscos aceitáveis para o 

cálculo de um índice, cuja classificação será utilizada posteriormente na análise. 
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Com o auxílio do índice de risco, as falhas mais críticas serão identificadas e uma 

árvore de falhas será elaborada com intuito de analisar os componentes que precisam ser 

contemplados nos planos de manutenção. O cálculo de periodicidade associado às falhas é 

realizado de forma reversa, a partir de um critério de tolerância. 

 

4.8.1 Distribuição Estatística 

 

Para calcular a probabilidade de falha, se faz necessário utilizar algum tipo de 

distribuição estatística associada às taxas de falha. Contudo, é preciso para isso selecionar um 

intervalo de tempo base para os cálculos, conforme a seguir. 

 
Tempo (t) 

Anos 1 

Horas 8760 

Quadro 7 - Base de tempo para cálculo de probabilidade de falha. Fonte: Autor, 2018 

 

Neste estudo de caso em particular, as falhas dos componentes estão associadas a 

eventos de natureza aleatória e por isso, a utilização de uma distribuição exponencial para 

encontrar a probabilidade de falha no tempo determinado é justificada. Para fins de cálculo, as 

unidades de tempo foram convertidas em horas. Deste modo, as funções Confiabilidade e 

Probabilidade de falha podem ser escrita respectivamente da seguinte maneira: 

 

 ( ) tR t e   (13) 

 

 𝑄(𝑡) = 1 − 𝑅(𝑡) (14) 
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Modo de Falha 
Taxa de Falha 

 λ = 1/h 
Confiabilidade  

R(t) 
Probabilidade 
de Falha Q(t) 

Falha na partida sob demanda 8,33E-06 93% 7% 

Quebra 6,67E-05 56% 44% 

Saída alta 1,08E-04 39% 61% 

Saída baixa 1,67E-05 86% 14% 

Vazamento interno 8,33E-05 48% 52% 

Vibração 6,67E-05 56% 44% 

Ruído 6,67E-05 56% 44% 

Sobreaquecimento 5,00E-05 65% 35% 

Obstruído/restringido 1,67E-05 86% 14% 

Desvio de parâmetro 7,50E-05 52% 48% 

Leitura anormal de instrumento 5,83E-05 60% 40% 

Pequenos problemas em serviço 3,33E-05 75% 25% 

Outro 4,17E-05 69% 31% 

Quadro 8 - Valores de Confiabilidade e Probabilidade de falha. Fonte: Autor, 2018 

 

4.8.2 Impacto Financeiro 

 

A consequência financeira inerente a cada modo de falha apresentado anteriormente é 

definida como o prejuízo gerado em caso da ocorrência das mesmas. O cálculo deste impacto 

pode ser realizado de maneira análoga ao feito em Lyonnet (1991), levando em consideração 

diferentes variáveis cujo valor associado seja embasado e assertivo. Deste modo, a fórmula 

utilizada para o cálculo da consequência financeira encontra-se a seguir: 

 

 𝐶 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑎 (R$ ⁄ ℎ) × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜 (ℎ) (15) 

 

Foi utilizado o seguinte valor para a média do preço de cada unidade acondicionada na 

linha de produção de líquidos orais: 

Valor de uma unidade produzida: R$ 20,89 

Para fins de cálculo do impacto financeiro, o volume de produção considerado para a 

linha em questão foi de 12.702 unidades ao dia. Portanto, multiplicando-se pelo valor médio 

de uma unidade produzida por essa área e realizando as devidas conversões, chega-se ao valor 

referente a uma hora de produção de R$ 11.050,81. 
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A seguir estão os resultados dos cálculos para a consequência financeira associada a 

cada falha, conforme a equação (15). 

Modos de Falha 

Tempo médio 
para Reparo  Consequência (R$) 

(MTTR - horas) 

Falha na partida sob demanda 9  R$             99.457,29  

Quebra 12  R$           132.609,72  

Saída alta 21  R$           232.067,01  

Saída baixa 7,5  R$             82.881,08  

Vazamento Externo 48  R$           530.438,88  

Vibração 49  R$           541.489,69  

Ruído 6  R$             66.304,86  

Sobreaquecimento 34  R$           375.727,54  

Obstruído/restringido 28  R$           309.422,68  

Desvio de parâmetro 2  R$             22.101,62  

Leitura anormal de instrumento 31  R$           342.575,11  

Pequenos problemas em serviço 12  R$           132.609,72  

Outro 15  R$           165.762,15  

Quadro 9 - Consequências das Falhas. Fonte: Autor, 2018 

 

4.8.3 Análise de Riscos 

 

O risco, por sua vez, será calculado a partir da probabilidade de ocorrência da falha e 

da consequência financeira associada à mesma. 

 

 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 (R$) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙ℎ𝑎 × 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (R$) (16) 

 

O critério de aceitação estabelecido a fim de cálculo do índice de risco foi o valor 

referente a uma hora de produção. Deste modo, tem-se que: 

 

 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡a𝑣𝑒𝑙 (R$) = 11.050,81 (17) 

Com isso, é possível calcular o índice de risco, realizando a divisão entre o risco de 

cada falha apresentado, pelo critério de aceitação definido. O valor do índice de cada risco 

pode ser encontrado abaixo, no Quadro 10. 
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 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 (R$) / 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡a𝑣𝑒𝑙 (R$) (18) 

 

Modo de Falha Risco (R$) Índice de Risco 

Vazamento Externo  R$        274.815,62  6,22 

Vibração  R$        239.520,79  5,42 

Saída alta  R$        142.227,38  3,22 

Leitura anormal de instrumento  R$        137.065,88  3,10 

Sobreaquecimento  R$        133.260,87  3,01 

Quebra  R$          58.658,15  1,33 

Outro  R$          50.690,62  1,15 

Obstruído/restringido  R$          42.032,69  0,95 

Pequenos problemas em serviço  R$          33.580,95  0,76 

Ruído  R$          29.329,08  0,66 

Saída baixa  R$          11.258,76  0,25 

Desvio de parâmetro  R$          10.644,05  0,24 

Falha na partida sob demanda  R$             7.001,71  0,16 

Quadro 10 - Índices de Risco para os modos de falha. Fonte: Autor, 2018 

 

Ordenando-se os resultados calculados para o índice de risco em um gráfico de Pareto, 

conforme ilustrado na Figura 11, é possível dividir as falhas nas seguintes categorias:  

 Índices acima de 5; 

 Entre 5 e 1; 

 Abaixo de 1. 
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Figura 11 - Pareto dos índices de risco. Fonte: Autor, 2018 

 

Todos os índices de risco com valores acima de 1 devem ser avaliados eventualmente 

e ações de mitigação devem ser tomadas. Entretanto, pelo nível de criticidade das falhas em 

questão, para este estudo de caso, as falhas com índices acima de 5 serão analisadas com 

maior atenção. 

4.8.4 Árvore de Falhas 

 

A análise da árvore de falha, de acordo com Henley e Kumamoto (1981) foi criada no 

início da década de 70 por H. A. Watson, e os primeiros artigos relacionados ao assunto foram 

apresentados em 1965. O FTA, como é conhecido (do inglês, Fault Tree Analysis), é uma 

técnica formalizada que torna possível a investigação das causas de ocorrências indesejadas 

em um determinado sistema. É baseada em análises dedutivas com foco em melhoria de 

processos, identificando as causas das falhas, seguido de seu respectivo bloqueio. Esta 

ferramenta atua nas causas primárias, elaborando relações lógicas entre as mesmas e a falha 

final de um equipamento. 

O resultado obtido é justamente o reconhecimento das causas básicas que levarão à 

falha evento. Em seu procedimento, é utilizada uma simbologia lógica durante a elaboração 
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de cada etapa da árvore de falha, com o objetivo de auxiliar a leitura. As figuras abaixo 

introduzem os símbolos utilizados na construção da árvore de falhas (Contini, 1995). 

 

Figura 12 - Simbologia FTA. Fonte: Lafraia, 2001 

 

 

Figura 13 - Simbologia FTA: Portas Lógicas. Fonte: Henley e Kumamoto, 1981 

 

Abaixo encontram-se as árvores de falha da bomba centrífuga, para as seguintes 

ocorrências: Vazamento Externo e Vibração. 
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Figura 14 - Diagrama de Árvore de Falha: Vazamento Externo. Fonte: Autor, 2018 
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Figura 15 - Diagrama de Árvore de Falha: Vibração. Fonte: Autor, 2018 
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4.8.5 Estratégia de Manutenção 

A periodicidade entre as atividades de manutenção a serem estabelecidas será 

calculada de maneira reversa, ou seja, a partir dos mesmos parâmetros utilizados nos itens 

anteriores, o intervalo de tempo para cada atividade será encontrado, uma vez estabelecido um 

critério aceitável para o risco das falhas. 

Ao igualar-se a equação (18) à 1, admite-se que todas as falhas possuirão um valor de 

risco igual ao valor de 1 hora de produção (R$ 11.050,81), e a partir disso, é possível calcular 

as probabilidades de falha, uma vez que as consequências permanecem inalteradas. 

Com isso, a probabilidade é obtida pela equação: 

 

 𝑄(𝑡) = 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 ($)/ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ($) (19) 

 

O quadro a seguir apresenta os resultados obtidos a partir dos valores das 

consequências mostrados no Quadro 11 

Modo de Falha 
Probabilidade de 

falha no tempo t 
Confiabilidade 

Falha na partida sob demanda 11,11% 88,89% 

Quebra 8,33% 91,67% 

Saída alta 4,76% 95,24% 

Saída baixa 13,33% 86,67% 

Vazamento Externo 2,08% 97,92% 

Vibração 2,04% 97,96% 

Ruído 16,67% 83,33% 

Sobreaquecimento 2,94% 97,06% 

Obstruído/restringido 3,57% 96,43% 

Desvio de parâmetro 50,00% 50,00% 

Leitura anormal de instrumento 3,23% 96,77% 

Pequenos problemas em serviço 8,33% 91,67% 

Outro 6,67% 93,33% 

Quadro 11 - Confiabilidade no período t. Fonte: Autor, 2018 

 

Ao isolar o termo do período t da equação (14) é possível realizar os cálculos com os 

valores de probabilidade de falha, obtidos nas etapas anteriores, juntamente com as taxas de 

falha, apresentadas no quadro (6). Tem-se que:  
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 ( ) 1 tQ t e    (20) 

 

 ln(1 ( ))Q t
t




   (21) 

 

Portanto, o quadro a seguir representa, respectivamente, o tempo em horas e em dias 

para que cada falha listada atinja o nível de risco apresentado previamente neste Trabalho. 

Modo de Falha Tempo t (horas) Tempo t (dias) 

Falha na partida sob demanda 14133,96 589 

Quebra 1305,17 54 

Saída alta 450,37 19 

Saída baixa 8586,05 358 

Vazamento Externo 252,64 11 

Vibração 309,29 13 

Ruído 2734,82 114 

Sobreaquecimento 597,06 25 

Obstruído/restringido 2182,06 91 

Desvio de parâmetro 9241,96 385 

Leitura anormal de instrumento 562,11 23 

Pequenos problemas em serviço 2610,34 109 

Outro 1655,83 69 

Quadro 12 - Período para atingir Risco aceitável. Fonte: Autor, 2018 

A partir dos resultados acima, é possível elaborar um plano de manutenção, baseado 

em periodicidades específicas, com o intuito de assegurar que o critério de aceitação se 

mantenha acima do índice de risco de cada modo de falha. 
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Serviço de Manutenção Periodicidade Objetivo 

Manutenção e Calibração de Instrumentos Anual 

Garantir integridade física e operacional 

dos instrumentos instalados no sistema 

(Ex: Indicadores e transmissores de 

temperatura, pressão, vazão e nível) 

Inspeção da Unidade Trimestral 

Verificar condições operacionais da 

unidade 

 - Pressão de Sucção 

 - Pressão de Descarga 

 - Vazão  

Inspeção Visual Externa Mensal 

Identificar ruídos anormais ou vibrações. 

Avaliar condições do conjunto (Parafusos, 

sinais de corrosão e danos na bomba). 

Inspeção Visual Interna Mensal 

Verificação quanto a vazamentos por junta 

das flanges e selo mecânico.  

Ruídos anormais dos rolamentos e 

avaliação de estado de conservação do 

conjunto. 

Análise de Vibração Mensal 

Monitoramento de possível folga ou 

desalinhamento do conjunto  

(Motor + Bomba e Acoplamento). 

Quadro 13 – Plano de Manutenção. Fonte: Autor, 2018 
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5 CONCLUSÃO  

A manutenção centrada em confiabilidade traz uma proposta de minimização dos 

riscos relativos às falhas em variados conjuntos e equipamentos, independentemente de sua 

complexidade ou criticidade na linha produtiva, garantindo desta forma que o equipamento 

opere como esperado durante o seu ciclo de vida. É possível implementar essa metodologia 

diretamente em linhas de produção químicas e farmacêuticas, e particularmente neste trabalho 

foi desenvolvida para um sistema de CIP. Abrangendo todos os tópicos introduzidos no início 

deste trabalho, os conceitos de manutenção centrada em confiabilidade foram apresentados de 

forma clara, juntamente com os resultados obtidos em sua aplicação. 

A partir da descrição técnica e do contexto de operação da bomba de CIP, foi possível 

realizar uma análise robusta das funções, modos de falha e seus efeitos, contribuindo desta 

forma para a aplicação eficiente da metodologia de manutenção centrada em confiabilidade, 

objetivo final deste trabalho. O risco associado a cada possibilidade de falha foi avaliado a 

partir dos valores de confiabilidade do equipamento, levando em conta a probabilidade de 

ocorrência de cada falha e sua respectiva consequência. 

Dois modos de falha, cujos índices de risco foram os mais altos entre os demais, 

destacaram-se e serviram como base para a definição dos serviços de manutenção preventiva 

apresentadas no plano, o qual inclui atividades preditivas como análise de vibração, por 

exemplo. Tal plano é orientado para evitar ocorrências de falhas críticas no conjunto. Para os 

componentes que não apresentam um risco relevante ao processo foi recomendado atividades 

corretivas, em outras palavras, a ação de troca a partir da falha funcional. 

Finalmente, uma recomendação para trabalhos futuros seria a complementação deste 

trabalho, utilizando outras metodologias de análise de manutenção e realizando uma avaliação 

comparativa das propostas implementadas. O desenvolvimento de análises mais profundas 

quanto ao planejamento da manutenção e sua assertividade é importante para o bom 

andamento das atividades produtivas e a boa operação de seus respectivos sistemas de 

suporte. O desenvolvimento de estudos relativos à viabilidade econômica das atividades 

preventivas, em comparação ao custo das práticas reativas (corretivas) também se mostra de 

grande valia para justificar a escolha entre ambas as práticas. 
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APÊNDICE  

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis): Bomba de CIP 

Neste apêndice estão presentes todas as informações relativas à análise dos modos de 

falha e seus efeitos na bomba centrífuga de CIP. A literatura sobre este conteúdo é 

apresentada no capítulo 2 deste trabalho, juntamente aos princípios de sua elaboração. 

Tanto a classificação da ocorrência quanto a severidade são realizadas a partir dos 

valores das taxas de falha usados neste estudo de caso e encontram-se compilados nos 

quadros 14 e 15, respectivamente. (Bem-Daya e Raouf,1996)  

 

Probabilidade de Ocorrência Chances de Ocorrência Pontuação 

Remota 0 1 

Baixa 
1/20,000 

1/10,000  

2 

3 

Moderada 

1/2,000 

1/1,000 

1/200  

4 

5 

6 

Alta 
1/100 

1/20  

7 

8 

Muito Alta 
1/10 

1/2  

9 

10 

Quadro 14 - Probabilidade de Ocorrências. Fonte: Adaptado de Bem-Daya e Raouf (1996) 

 

Severidade Pontuação 

Imperceptível 1 

Mínimo 2 a 3 

Moderado 4 a 6 

Crítico 7 a 8 

Catastrófico 9 a 10 

Quadro 15 - Níveis de Severidade. Fonte: Adaptado de Adaptado de Bem-Daya e 

Raouf (1996)
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Função: Deslocar Água Purificada dentro dos Parâmetros Estabelecidos 

Modo de Falha: Deslocar Água Purificada com valores abaixo dos Parâmetros Estabelecidos 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Deslocar água 

purificada com 

uma vazão de 130 

- 150 m³/h e 

pressão de 

descarga de 14 - 

16  bar; 

Deslocar água 

purificada com 

uma vazão 

inferior a  130 

m³/h e pressão de 

descarga de 14 

bar; 

1 

Desgaste natural esperado: 

Diminuição do rendimento da bomba devido ao 

aumento da folga dos anéis de desgaste ou 

comprometimento do perfil das pás do rotor. 

Aumento na potência 

requerida e maior 

consumo de energia; 

Queda de rendimento 

hidráulico. 

3 5 

2 

Bloqueio por falhas operacionais: 

Presença de resíduos sólidos, devido à degradação de 

componentes do sistema, nas tubulações, bombas ou 

filtros. Por exemplo, retentores ou anéis de vedação 

danificados. 

Aumento na potência 

requerida e maior 

consumo de energia; 

Queda de rendimento 

hidráulico; 

Queda de pressão no 

recalque. 

3 5 

3 

Interferência externa:  

Diminuição de performance da bomba devido à queda 

na rotação do motor. 

Queda do rendimento 

da bomba; 

Cavitação; 

Danos no rotor; 

Queda de pressão no 

recalque. 

3 5 

4 

Vazamento por desgaste natural de operação: 

Vazamento externo de água purificada pelos flanges e 

conexões da bomba, por motivos de desgaste natural da 

operação do equipamento. 

Queda no rendimento 

da bomba; 

Risco a segurança. 

3 5 

5 
Interferência na sucção ou na descarga, devido à 

restrição parcial indevida na válvula de controle. 

Queda do rendimento 

da bomba; 

Cavitação; 

Danos no rotor; 

3 5 
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Função: Deslocar Água Purificada dentro dos Parâmetros Estabelecidos 

Modo de Falha: Deslocar Água Purificada com valores acima dos Parâmetros Estabelecidos 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Deslocar água 

purificada com uma 

vazão de 130 - 150 

m³/h e pressão de 

descarga de 14 - 16  

bar; 

Deslocar água 

purificada com 

uma vazão 

superior a 130 

m³/h e pressão de 

descarga de 14 

bar; 

1 

Falha na válvula de controle, gerando maior vazão em 

caso de abertura da mesma; 

Falha na válvula de controle, gerando maior pressão 

em caso de fechamento da mesma. 

Aumento na potência 

requerida e maior 

consumo de energia; 

Vibração no conjunto. 

2 5 

2 
Restrição na tubulação de recalque pelo fechamento 

indevido da válvula de descarga. 

Vibração excessiva no 

conjunto. 
2 5 
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Função: Deslocar Água Purificada dentro dos Parâmetros Estabelecidos 

Modo de Falha: Falha na Partida 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Deslocar água 

purificada com 

uma vazão de 130 - 

150 m³/h e pressão 

de descarga de 14 - 

16  bar; 

Falha na partida 

1 
Vazamento na linha de sucção ocasionando uma pressão 

de sucção abaixo do requerido. 

Perda funcional 

de bombeamento. 
4 5 

2 
Baixo nível de água purificada no sistema causado por 

falta de alimentação do tanque de armazenamento. 

Perda funcional 

de bombeamento. 
4 5 

3 
Vazamento causado por desgaste das juntas nos flanges, 

gerando um baixo nível de água purificada na linha. 

Perda funcional 

de bombeamento. 
4 5 

4 
Falha por motivos de restrição indevida na válvula 

localizada na sucção. 

Perda funcional 

de bombeamento. 
4 5 

5 Emperramento da bomba devido à travamento do rotor. 
Perda funcional 

de bombeamento. 
4 5 
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Função: Deslocar Água Purificada dentro dos Parâmetros Estabelecidos 

Modo de Falha: Parada Inesperada 

Função 
Modo de 

Falha 
Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Deslocar água 

purificada com uma 

vazão de 130 - 150 

m³/h e pressão de 

descarga de 14 - 16  

bar; 

Parada 

Inesperada 

1 

Falha de instrumento; 

Parada indevida por indicação errônea de operação do 

equipamento através de sensores de nível, temperatura, 

pressão e vazão do sistema. 

Perda funcional de 

bombeamento. 
3 5 

2 Alta Vibração 
Perda funcional de 

bombeamento. 
3 5 

3 
Vazamento na linha de sucção ocasionando uma pressão 

abaixo do requerido. 

Perda funcional de 

bombeamento. 
3 5 

4 Perda do acionamento 
Perda funcional de 

bombeamento. 
3 5 

5 
Bloqueio por motivos de saturação de filtros instalados 

na linha. 

Perda funcional de 

bombeamento. 
3 5 

6 
Falha na válvula de controle gerada por vazão muito 

baixa para recirculação da água. 

Perda funcional de 

bombeamento. 
3 5 

7 
Vazamento de água purificada pelos flanges da bomba, 

gerando uma vazão abaixo da mínima requerida. 

Perda funcional de 

bombeamento. 
3 5 
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Função: Deslocar Água Purificada dentro dos Parâmetros Estabelecidos 

Modo de Falha: Quebra 

Função 
Modo de 

Falha 
Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Deslocar água 

purificada com uma 

vazão de 130 - 150 

m³/h e pressão de 

descarga de 14 - 16  

bar; 

Quebra 

1 

Erro de supervisão, causando emperramento do sistema. 

Travamento da bomba devido à entrada de ar na sucção 

da bomba, levando a perda do filme de água existente 

entre a bucha do eixo e o anel de desgaste estacionário, 

levando a um superaquecimento que pode fundir os 

componentes. 

Perda funcional de 

bombeamento. 

Risco de quebra 

por 

superaquecimento 

gerado pelo atrito 

entre os 

componentes. 

4 5 

2 

Falha nos tempos de fechamento da válvula de sucção e 

tempo de parada do conjunto, levando a uma 

incompatibilidade de tempos que faz a bomba a operar a 

seco. Esta ocorrência pode gerar a quebra da máquina. 

Perda funcional de 

bombeamento; 

Custo alto de 

reparo. 

4 5 

3 

Condições fora do especificado em projeto gera fadiga 

no conjunto; 

Falha por fadiga devido a partidas e paradas excessivas; 

Vibração elevada. 

Perda funcional de 

bombeamento; 

Custo alto de 

reparo. 

4 5 

4 
Superaquecimento do conjunto de mancais devido à falta 

de manutenção. 

Perda funcional de 

bombeamento. 
4 5 

5 
Engripamento devido à presença de resíduos sólidos no 

rotor da bomba. 

Perda funcional de 

bombeamento; 

Perigo de fratura da 

bomba; 

Custo elevado para 

reparo. 

4 5 
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Função: Garantir Estanqueidade do Conjunto 

Modo de Falha: Vazamento de Água Purificada 

Função 
Modo de 

Falha 
Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Garantir 

Estanqueidade do 

Conjunto 

Vazamento 

externo de 

fluído de 

processo 

(Água 

purificada) 

1 Faces dos selos mecânicos danificados. Queda de rendimento 3 5 

2 Desgaste natural na superfícies dos o'rings. Queda de rendimento 3 5 

3 
Parafusos frouxos por erro de torqueamento durante 

atividades de manutenção / instalação. 

Risco de acidentes no 

arredores da instalação devido 

ao derramamento de água no 

chão; 

Possíveis danos em sistemas 

elétricos e de instrumentação. 

3 5 

4 
Desgaste da junta de vedação dos flanges, drenos, e 

filtros da linha. 
Sem grandes consequências. 3 5 

5 Desgaste da junta de vedação das válvulas da linha. 

Risco de acidentes no 

arredores da instalação devido 

ao derramamento de água no 

chão; 

Possíveis danos em sistemas 

elétricos e de instrumentação. 

3 5 

6 
Vibração excessiva do conjunto motor e bomba, 

gerando vazamento pelo selo mecânico. 

Risco de acidentes no 

arredores da instalação devido 

ao derramamento de água no 

chão; 

Possíveis danos em sistemas 

elétricos e de instrumentação. 

3 5 
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Função: Garantir Integridade do Conjunto 

Modo de Falha: Ruídos Anormais 

Função 
Modo de 

Falha 
Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Garantir a 

Integridade do 

Conjunto 

Ruídos 

Anormais 

1 Presença de resíduos sólidos estranhos no processo. 
Queda no rendimento da bomba; 

Danos ao conjunto. 
3 5 

2 Falta de lubrificação, gerando desgaste 
Queda no rendimento da bomba; 

Danos ao conjunto. 
3 5 

3 Entrada de Ar pela linha de sucção 
Queda no rendimento da bomba; 

Danos ao conjunto. 
3 5 

4 Cavitação 
Queda no rendimento da bomba; 

Danos ao conjunto. 
3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Função: Garantir Integridade do Conjunto 

Modo de Falha: Vibração 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Garantir a 

Integridade do 

Conjunto 

Vibração 

1 
Esforços da tubulação sobre os bocais, empenando o 

conjunto. 
Danos mecânicos ao conjunto 4 5 

2 Cavitação Danos mecânicos ao conjunto 4 5 

3 Folga na fixação da base da bomba Danos mecânicos ao conjunto 4 5 

4 
degradação por desgaste nos mancais dos rolamentos 

e buchas. 
Danos mecânicos ao conjunto 4 5 

5 Desalinhamento do conjunto motor e bomba Danos mecânicos ao conjunto 4 5 

6 
Desbalanceamento causado por presença de 

incrustações no rotor da bomba. 
Danos mecânicos ao conjunto 4 5 

7 
Desbalanceamento causado por desgaste no rotor da 

bomba. 
Danos mecânicos ao conjunto 4 5 
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Função: Garantir Integridade do Conjunto 

Modo de Falha: Deficiência Estrutural 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Garantir a 

Integridade do 

Conjunto 

Deficiência 

Estrutural 
1 

Trincas/ Fraturas causadas por falha do material do 

conjunto 
Danos mecânicos ao conjunto 4 2 
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Função: Garantir Integridade do Conjunto 

Modo de Falha: Pequenos Defeitos 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Garantir a 

Integridade do 

Conjunto 

Pequenos 

Defeitos 
1 

Desgaste de pintura, componentes frouxos, presença 

de sujidade, indícios de ferrugem, etc. 

Degradação da estrutura do 

conjunto. 
2 2 
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Função: Garantir Integridade do Conjunto 

Modo de Falha: Superaquecimento dos Mancais 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Garantir a 

Integridade do 

Conjunto 

Superaquecimento 

dos Mancais 

1 Deficiência de lubrificação nos mancais 

Desgaste do mancal da bomba, 

gerando uma intervenção 

corretiva 

4 5 

2 Obstrução do circuito de lubrificação dos mancais 

Desgaste do mancal da bomba, 

gerando uma intervenção 

corretiva 

4 5 

3 Sobrecarga dos mancais 

Desgaste do mancal da bomba, 

gerando uma intervenção 

corretiva 

4 5 
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Função: Garantir Integridade do Conjunto 

Modo de Falha: Desvio de Parâmetros Controlados 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Garantir a 

Integridade do 

Conjunto 

Desvio de 

parâmetros 

controlados 

1 
Entupimento da linha de sucção devido à saturação 

dos filtros do sistema, gerando alarme de pressão. 
Parada do Equipamento 4 4 

2 
Alarme de nível devido à vazamento de água no 

tanque de armazenamento. 
Parada do Equipamento 4 4 

3 
Alarme de temperatura alta nos mancais por motivo 

de sobrecarga. 

Danos nos mancais e possível 

parada do equipamento. 
4 4 
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Função: Garantir Monitorar Operacionalidade através de sistemas de instrumentação 

Modo de Falha: Anormalidade na leitura dos instrumentos 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Monitorar 

operacionalidade 

através de 

sistemas de 

instrumentação 

Anormalidade na 

leitura dos 

instrumentos 

1 

Anormalidade na leitura de: 

 - Sensores de temperatura 

 - Sensores de nível 

 - Sensores de Pressão 

Sensores de Vazão; 

Falha no Instrumento. 

Alarme Indevido e possível 

parada de operação 
3 5 
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Função: Garantir Integridade do Conjunto 

Modo de Falha: Desvio de Parâmetros Controlados 

Função Modo de Falha Mecanismos de Falha Efeito Severidade Ocorrência 

Monitorar 

operacionalidade 

através de 

sistemas de 

instrumentação 

Anormalidades 

na partida da 

operação 

1 Variação no Torque do motor elétrico 
Queda de Performance; 

Vibração induzida 
3 2 

2 Obstrução da entrada (sucção) ou saída (recalque) 
Queda de Performance; 

Vibração induzida 
3 2 

3 
Falha no transmissor de vazão, causando modulação 

indevida da válvula de fluxo. 

Queda de Performance; 

Vibração induzida 
3 2 
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