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A Manutenção tem, para além de outros aspetos, o objetivo da
preservação dos ativos de uma empresa, de uma escola, entre outros.

Como sabemos, o termo Infraes-

propostos (critérios e regras de

trutura abrange um conjunto de

funcionamento);

atividades e elementos, que são impor-

Ǟ

pelo contrário, porque:
Ǟ

é uma atividade multidisciplinar;

Ǟ

onde estão envolvidos vários investimentos e apostas técnicas;

Ǟ

tenção, também em coordenação

uma instalação, e por este motivo são

com os fabricantes/fornecedores;
Ǟ

controlar as ações propostas;

Ǟ

abrange um leque imenso e diversiƬFDGRGHDWLYLGDGHV

planear as várias ações de manu-

tantes para o bom funcionamento de
sujeitas a ações de manutenção.

Não é uma tarefa fácil e rápida, bem

Ǟ

irá encontrar resistência em todas
as secções de uma organização;

Ǟ

com o aprofundamento e análise

dispor de um sistema informático

do sistema escolhido, deverão ser

para melhorar as respetivas condições

para a elaboração dos vários tipos

emitidas recomendações técnicas e

de funcionamento, o Responsável da

de análises;

de produtos que deverão ser tidos

GHƬQLURVUHFXUVRVLGHDLVSDUDDWLQ-

em consideração no futuro;

Para que isto seja possível, e mesmo

Ǟ

Manutenção deverá:
Ǟ

FRGLƬFDU

FDGD

XPD

GDV

infraestruturas;
Ǟ

gir um nível de qualidade;
Ǟ

GHƬQLU REMHWLYRV HP OLJDÂ¾R FRP

deverá atender às diversas normas
legais existentes.

ções propostas;
Ǟ

criar um histórico das diversas

Por

intervenções;

exigente, o Responsável da Manu-

formar os vários atores (Manuten-

tenção deverá estar preparado para

FLƬFDÂÐHV SDUD TXH SRVVDP VHU

ção, Produção, Transporte, Caldei-

as várias dúvidas que farão parte do

atingidos os objetivos que são

ras, e outros) de cada instalação.

seu dia-a-dia.

os vários “interlocutores” de cada
instalação;
Ǟ

Ǟ

contabilizar os custos das interven-

elaborar um conjunto de espe-

Ǟ

ser

bastante

M

complexo

e

Guia prático de gestão
da manutenção de edifícios

M
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1. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
E INDICADORES NA GESTÃO
DA MANUTENÇÃO

contrário, a sua evolução e compara-

Computerized Maintenance Manage-

ção será enganadora – e usá-lo por

ment System (CMMS).

Qualquer exercício de gestão requer

tirar ilações.

WHPSRVXƬFLHQWHSDUDTXHSRVVDPRV

Se introduzir alguns indicadores
de manutenção estabelecidos e for

DGHƬQLÂ¾RGHREMHWLYRVHLQGLFDGRUHV

Outra recomendação é a de que

capaz de, consistentemente, acom-

para controlar o desempenho ou, por

não usemos demasiados indicadores,

SDQKDU D VXD HYROXÂ¾R VLJQLƬFD TXH

outras palavras, expressar o seguinte:

uma vez que a recolha de dados e aná-

tem uma maior probabilidade de ter

Ǟ

O que pretendemos? Quais os obje-

lise consomem tempo e, à medida que

um sistema de gestão da manutenção

tivos ou metas a atingir?

temos mais informação, mais confu-

Ƭ¼YHO ( OHPEUHVH GH TXH R DVSHWR

Como os atingiremos? De que for-

VRVSRGHUHPRVƬFDU

crucial, ao trabalhar com indicadores,

Ǟ

ma os controlaremos?

José Saraiva Cabral
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Ao longo dos próximos parágrafos

não é a sua computação, mas a reco-

Ä H[HPSOLƬFDGD D FULDÂ¾R GH DOJXQV

lha da informação necessária para a

Os objetivos exprimem, em linguagem

indicadores de desempenho para in-

computação; apenas poderá recolher

corrente, aquilo que se pretende. No

terpretar os objetivos acima mencio-

informação consistente, se tudo aci-

conjunto de objetivos para a área de

nados, lembrando que muitos outros

ma desse nível estiver propriamente

manutenção poderemos incluir os que

objetivos e indicadores poderão ser

organizado. Um sistema de gestão

se seguem:

selecionados.

EHPGHƬQLGRGHYHVHUFDSD]GHSUR-

1. Gestão da manutenção de acordo

'HYHP LGHQWLƬFDUVH RV LQGLFDGR-

duzir indicadores consistentes; um

com as boas práticas estabelecidas;

res da Norma de acordo com a fonte

CMMS adequado deverá produzir os

2. Controlo de energia e otimização;

EN 15341, por exemplo T17, E21, utili-

indicadores sem qualquer esforço

3. 0DQXWHQÂ¾R SUHYHQWLYD HƬFD] PÈ-

zando uma letra e um número, sendo

dedicado.

nimo de avarias e rápidas repara-

TXH DV OHWUDV ( 7 H 2 VLJQLƬFDP UHV-

Caso consiga produzir indicadores

ções;

petivamente, Económico, Técnico e

credíveis poderá concluir de forma jus-

Organizacional.

WLƬF¼YHOTXHHVW¼DJHULUDPDQXWHQÂ¾R

4. Esforço na manutenção de melho-

Agora, relativamente a esses obje-

ria para uma maior manutibilidade
HHƬFLÅQFLDHQHUJÄWLFD

de acordo com as boas práticas.
¤ LQWHUHVVDQWH YHULƬFDU TXH DOJX-

tivos, vamos por partes.

mas organizações industriais, com

5. Custos de operação otimizados;
6. Boa imagem.

1.1. Manutenção de acordo com
boas práticas

fábricas espalhadas em diferentes

3DUD EHQHƬFLDU PDLV GHVWH DUWLJR UH-

De facto, este objetivo tem um âmbito

da fábrica deverá computar o mesmo

comendo que leia atentamente a Nor-

amplo.

conjunto de indicadores baseados, na-

ma publicada, EN 15341.

¼UHDV JHRJU¼ƬFDV HVWLSXODP TXH FD-

A boa prática da manutenção en-

turalmente, na mesma fonte de parâ-

3DUD TXDQWLƬFDU REMHWLYRV XWLOL]D-

tendida como um conjunto de regras

metros. Para efeitos de EHQFKPDUNLQJ

mos indicadores que traduzem es-

básicas necessárias para a gestão, por

é interessante, mas o grande valor re-

ses objetivos em números, e que nos

norma, envolve o seguinte:

side em garantir que todas as fábricas

permitem avaliar a evolução ao longo

Ǟ

têm uma abordagem na manutenção

do tempo e apontar domínios para

tenção e dos planos de manuten-

melhoria. De acordo com a Norma
EN 15341, “indicador é uma caraterísti-

Caraterização dos itens de manução preventiva;

Ǟ

Caraterização das peças e materiais

ca medida (ou conjunto de caraterísticas)

utilizados na manutenção e respeti-

GH GHWHUPLQDGR IHQÎPHQR HVWDEHOH-

va logística;

cida por uma fórmula, que avalia a sua

Ǟ

HYROXÂ¾Rq
A seleção de indicadores poderá

Ǟ

traduzir-se num mero exercício de

Ǟ

senso comum, escolhendo alguns (não
demasiados!) dos indicadores descritos na Norma EN 15341.

Planeamento e gestão das ordens
de trabalho;
Custos da manutenção:
Criação de um histórico de manutenção;

Ǟ

Computação de análises de manutenção e indicadores.

Lembre-se que ao escolhermos
um indicador devemos manter a con-

Este

sistência da sua formulação – caso

atingido com a utilização de um

objetivo

é

mais

facilmente

Se a gestão de topo de uma
RUJDQL]DÂ¾RHVWDEHOHFHXP
requisito para um conjunto de
Key Performance Indicators
(KPI) de manutenção para os
edifícios a serem reportados,
HVW¼LPSOLFLWDPHQWHDHVSHFLƬFDU
que os requisitos de um sistema
de gestão adequado estão a ser
aplicados e a manutenção está a
ser conduzida de acordo com as
ERDVSU¼WLFDV

se aplica a edifícios.

1.2. Controlo da energia e otimização
Recolher informação sobre o consumo global de energia da instalação é essencial.
Para além da avaliação global deve ser feita uma
apreciação individual da energia de alguns ativos e
sistemas para que se possa ter uma imagem mais
detalhada do consumo energético, permitindo-nos,
HYHQWXDOPHQWH LGHQWLƬFDU SRQWRV IUDFRV H HOHJHU
áreas que merecem melhoria. Iremos aprender muito
acerca da nossa unidade de produção/edifício e, a curto prazo, iremos ser confrontados com um conjunto
de possibilidades de melhoria nos ativos e sistemas, e
provavelmente, introduziremos indicadores e objetivos neste contexto.
Devemos lembrar-nos de que o consumo de energia não depende unicamente do desempenho e da
eficiência do equipamento. Depende de um grande
número de fatores, sendo que a maioria deles não
são da responsabilidade direta do Departamento
de Manutenção mas, muitas vezes, podem ser identificados pelas pessoas da manutenção que devem
desenvolver uma atitude proativa no sentido de os
detetar. Podemos enumerar um conjunto de possibilidades, a saber:
Ǟ

9HULƬFDÂ¾RFDOLEUDÂ¾RGHVHQVRUHVSDUDHYLWDUGDGRV

Ǟ

Melhorias no isolamento, design e equipamento para

incorretos;
evitar perdas de calor;
Ǟ

Eliminação de vapores, água aquecida ou refrigerada

Ǟ

0HOKRULDVQDOXEULƬFDÂ¾R

Ǟ

Deteção prévia da má condição dos rolamentos;

Ǟ

Recomendações para a deteção de más condições

e fugas de ar comprimido;

relacionadas com desperdício de energia (pontes de ajuste operacional, equipamento a trabalhar desnecessariamente, janelas abertas, entre
outras);
Ǟ

Recomendações para melhorias no design.

A maioria destes pontos pode ser cumprida de forma
bem-sucedida através de rotinas sistemáticas de acompanhamento e com uma obsessão pela problemática
da energia.

0DQXWHQÂ¾RSUHYHQWLYDHƬFD]PÈQLPR
de falhas
2VLQGLFDGRUHVGHHƬF¼FLDQDPDQXWHQÂ¾RV¾REHPVHUvidos pelos indicadores de manutenção descritos na
Norma.

T17 =

T21 =

Tempo de funcionamento total
Número de avarias

Horas

Tempo total para restabelecimento
Horas
Número de avarias

PUB

de acordo com as boas práticas estabelecidas. O mesmo

onde:
Ǟ

Tempo de funcionamento = intervalo de tempo durante o qual um bem cumpre a função requerida;

Ǟ

Tempo para restabelecimento = intervalo de tempo durante o qual o bem se
encontra indisponível devido a uma avaria (incluindo atrasos administrativos e
logísticos);

Ǟ

Número de avarias.

O T17 expressa o tempo médio de funcionamento entre avarias; na linguagem
conceptual de manutenção é o chamado MTBF – Mean Time Between Failures.
de manutenção é um indicador que se aproxima do MTTR – Mean Time To Repair.
Note-se que em todos os indicadores, o numerador e o denominador devem
referir-se ao mesmo item de manutenção (a fábrica/edifício como um todo, o
sistema, entre outros) e ao mesmo período de tempo.

que compõem as suas formulações. A

Importa recordar que a questão crucial na computação de indicadores é a

introdução de informação é a compo-

ƬDELOLGDGHGDIRQWHGHLQIRUPDÂ¾RVHPLVWRQ¾RH[LVWHPLQGLFDGRUHVUHOHYDQWHV

nente mais crítica para trabalhar com
indicadores, e se for bem-sucedido ao

1.4. Esforço na melhoria

fazer isto terá um sistema de gestão

Vamos assumir que a necessidade de melhoria já foi diagnosticada e que quere-

da manutenção adequado.

mos algumas métricas para exprimir o esforço nesta área. A manutenção de me-

Se a gestão de topo de uma or-

OKRULDÄIUHTXHQWHPHQWHLGHQWLƬFDGDFRPRXPREMHWLYRVHPSUHSUHVHQWHSDUD

ganização estabelece um requisito

edifícios (introdução de equipamentos que permitam poupar energia, melhoria

para um conjunto de Key Performance

de acessos na manutenção, monitorização de equipamentos e similares). Um in-

Indicators (KPI) de manutenção para

dicador que pode também ser selecionado da Norma acima referenciada, e que

os edifícios a serem reportados, está

é apropriado para exprimir este esforço é o seguinte:

LPSOLFLWDPHQWH D HVSHFLƬFDU TXH RV
requisitos de um sistema de gestão

E19 =

Custo de manutenção de melhoria
× 100%
Custo total de manutenção
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O T21 expressa o tempo médio para completar uma reparação; na linguagem

2FRQMXQWRGH.3,VHOHFLRQDGRV
envolve, normalmente,
relações mútuas que devem
VHUDQDOLVDGDVSDUDLGHQWLƬFDU
interações entre os indicadores,
ajudando o gestor a entender
melhor a tendência atual das
VXDVDÂÐHVHSULQFÈSLRV2
conjunto de KPI selecionado pela
gestão para sentir a organização
constitui o Balanced Scorecard.

adequado estão a ser aplicados e a
manutenção está a ser conduzida de
acordo com as boas práticas.
O conjunto de KPI selecionados

onde:

envolve, normalmente, relações mú-

Ǟ

Custo de manutenção de melhoria = a parte dos custos de manutenção dedica-

tuas que devem ser analisadas para

da ao tipo de trabalho de melhoria;

LGHQWLƬFDU LQWHUDÂÐHV HQWUH RV LQGLFD-

Custo total de manutenção = salários + taxas sociais + tempo extra do pessoal

dores, ajudando o gestor a entender

+ pessoal externo + materiais e peças + contratantes + custos departamentais

melhor a tendência atual das suas

(energia, maquinaria, depreciações, entre outras). São excluídos custos de pa-

ações e princípios. O conjunto de KPI

ragem.

selecionado pela gestão para sentir

Ǟ

a organização constitui o Balanced

1.5. Custos de operação otimizados

Scorecard.

Os custos de operação recaem no domínio da gestão operacional. Deixemos en-

Para melhorar o consumo ener-

tão que a produção estabeleça os seus próprios indicadores. A manutenção deve

gético poderão ser feitos maiores in-

ter especial atenção a esses indicadores, sabendo que estes se encontram vincu-

vestimentos no tipo de trabalho que

lados aos seus e que as maiores preocupações em termos de custos, numa insta-

designamos como “manutenção de

lação, estão claramente associadas à manutenção e à problemática da energia.

PHOKRULDq, sendo portanto razoável
esperar valores mais elevados nos in-

1.6. Boa imagem

dicadores relacionados com o esforço

A imagem é também domínio da gestão operacional. A gestão operacional pro-

na manutenção de melhoria (E19; ver

duz os seus próprios indicadores e deve tentar usar ou criar um ou mais indica-

Ponto 1.4.).

dores de manutenção que, de alguma forma, expressem aquilo que se pretende.

Melhorar a disponibilidade, ex-

É claro que o desempenho da manutenção é um grande contribuinte para

pressa pelo indicador T21 (ver Ponto

a imagem global da instalação e todas as pessoas do Departamento devem ter

1.3.) poderá penalizar os custos de

consciência disso. Existem muitos olhares críticos – questões relacionadas com

manutenção.

a qualidade, higiene, condições de visibilidade dos itens de manutenção, entre
muitos outros.

A análise destas interações pode
sugerir medidas de melhoria de forma
HTXLOLEUDGD VLJQLƬFDQGR D H[SUHVV¾R

1.7. Maintenance scorecard

Balanced Scorecard que deve incluir um

Importa reforçar que para computar indicadores é necessário ter implementado

conjunto de objetivos de desempenho

um sistema de gestão que produza, de forma consistente e rigorosa, os fatores

que interagem entre si.

M
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M
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1. INTRODUCTION

efficiency of low power signals. The

large monitoring systems using Micro-

In recent years, one of the emerging

WSSN was designed to withstand all

Electro-Mechanical Systems (MEMS)

technologies that have had big im-

forms of environmental conditions

sensors which include a type of nano

SDFWRQWKHƬHOGRIUHVHDUFKLV:LUH-

and harvest energy from the envi-

scale electrical, thermal, mechanical,

less Smart Sensors Networks (WSSN)

ronment so that the sensors need

RSWLFDO RU ƮRZ DPRQJ RWKHUV >@ 2Q

given its diversity of features and ap-

little to no maintenance. Access to

the other hand, the environmental

plications. The accelerating growth

the data collected by the WSSN was

monitoring is one of the main areas

in IoT for data communication, for

also included in the design. The Wi-Fi

of application of this technology due

sensing and monitoring applications

network is the best solution because

to its characteristics that allow the

(ranging from biomedical to environ-

is a TCP/IP network and with a good

measurement of parameters in di-

mental targets) has originated a high

coverage compare to other wire-

ƪHUHQW HQYLURQPHQWDO VHWWLQJV VXFK

demand not only for low-power au-

less networks. BS module includes a

as crop management, protection of

tonomous devices but also for ultra-

Raspberry Pi 3 (with Wi-Fi controller

IRUHVW ƬUHV DJULFXOWXUH HDUWKTXDNHV

low cost combining single chip radio

in the architecture) with Raspbian

active volcano, it is also possible to

with baseband signal and digital data

OS and Apache Server (webpage to

use macro-instruments for measuring

processing [1]. Target applications,

access remotely).

parameters of large-scale such as landslides,

atmospheric

meteorology,

such as Smart Grids, Cyber-Physical

In this paper, we propose a smart

Systems, Body Area Networks, Inter-

IoT node architecture to be applied in

pollution studies or even for plane-

net of Things (IoT) and high-density

WSSN for infrastructure monitoring.

WDU\ H[SORUDWLRQ >@ DQG ƬQDOO\ ZDWHU

environmental

networks,

In section 2, we explain IoT node ar-

management.

will be massively available if it is re-

chitecture. Section 3 is dedicated to

requires massive, low-cost monito-

moved the requirement of explicit

overview of components and system

ULQJPHDQVFRSLQJZLWKGLƪHUHQWLDWHG

human action for energy recharge.

functionality. Finally in section 4, we

and evolving requirements. IoT is the

A third concern for the deployment

draw the conclusions.

recognized next step of ubiquitous

sensing

Water

management

networking of machines and devices

of large numbers wireless sensor ne-

(Cyber-Physical Systems). Smart ap-

tworks is the cost of each individual

2. SMART IOT NODE
ARCHITECTURE

pliances currently evolve in conjunc-

bridges, buildings, roads and tunnels

WSSN tend to expand exponentially

which generate completely new requi-

can use WSSN to test for structural

in a way so that these small devices

rements for underlying radio commu-

fatigue caused by high vibrations,

can be easily deployed anywhere and

nication technology.

fire, flood, ice, etc. Patterns of these

collect any information from the envi-

Recent technological advances

conditions can be monitored by us-

ronment. The development of moni-

in low power integrated circuits and

ing smart sensor nodes that transmit

toring systems based on miniaturized

wireless communications have ma-

information to a Base Station (BS).

micro solid state technology allows a

GH DYDLODEOH HƯFLHQW ORZ FRVW ORZ

remote device.
Present day infrastructure such

This allows engineers to analyze
structural damage and prevent future destruction. These WSSNs will
be need for civilian and military use
for extended time periods, requiring
the system to use ultra-low power
consumption, and to harvest energy
from the surrounding environment.
Several challenges were presented
including o low signal-to-noise ratio and low maintenance. Surrounding

environment

conditions

like

noise and interference can lower

Figure 1. Smart IoT Node Architecture.

tion with small, lightweight devices

power miniature devices for use in remote

the microcontroller. The microcontroller

remotely access (supervising and monitoring

sensing applications. The combination of

receives the data from the sensor and pro-

all the sensors and processing data from all

these factors has improved the viability of

cesses the data accordingly. The RF module

the sensors and all the nodes. It is possible to

utilizing a sensor network consisting of a

then transfers the data, so that the physical

include in BS a 4G/3G portable router (using

large number of intelligent sensors, ena-

realization of communication can be achie-

USB interface connected to Raspberry Pi 3)

bling the collection, processing, analysis

ved. It is important that the design of the

to guarantee a global coverage using cellu-

and dissemination of valuable information,

all parts of a WSN node consider the WSN

lar/mobile networks.

gathered in a variety of environments. Sen-

node features of tiny size and limited po-

sor data are shared among sensor nodes

wer. According the previously paragraphs

and sent to a distributed or centralized

we developed an architecture to a smart IoT

3. SYSTEM DESIGN

system for analytics. The components that

node, Figure 1.

After complete construction of the project,

make up the WSN monitoring network in-

This architecture contains 3 parts: Multi-

the node costs is approximately 100 (without

clude: sensor node, WSN communication

sensor, ESP8266 [5] and Power Management

sensors) and the BS approximately €70. Sys-

stack, middleware and secure data aggre-

Unit (PMU). Multi-sensor block incudes: mul-

tem architecture is present in Figure 2.

gation. In this work we focusing on WSN

ti-sensor interface, A/D, D/A, signal condi-

hardware. The sensor node is one of the

tion circuits. The ESP8266 block is a low-cost

3.1. Base Station

main parts of a WSN. The hardware of a

and low-power Wi-Fi chip with full TCP/IP

Base station includes Raspberry Pi 3 [6],

sensor node generally includes: the power,

stack and Microcontroller Unit (MCU), dedi-

the third generation Raspberry Pi. The Ras-

power management module, a sensor, a mi-

FDWHGUHSURJUDPPDEOHDQGUHFRQƬJXUDEOH

pberry Pi is a series of small single-board

crocontroller, and a RF transceiver (Wi-Fi

PMU provides power optimization pro-

computers developed in the United King-

WUDQVFHLYHU  7KH SRZHU PRGXOH RƪHUV WKH

cess, with two approaches, for sensors and

dom by the Raspberry Pi Foundation to

reliable power needed for the system. The

for MCU, for sensors: Li-ion batteries and/or

promote the teaching of basic computer

sensor is the bond of a WSN node which can

super capacitors. For the MCU side, harves-

science in schools and in developing coun-

obtain the environmental and equipment

ting energy is the best solution, for example:

tries. The original model became far more

status. A sensor is in charge of collecting

solar or vibration (piezoelectric).

popular than anticipated, selling outside of

and transforming the signals, such as light,

Our approach is to design a low-cost

its target market for uses such as robotics.

vibration and chemical signals, into electri-

and low-power smart multi-sensor IoT no-

Peripherals (including keyboards, mice and

cal signals and then transferring them to

de for WSSN. The system includes a BS: to

cases) are not included with the Raspberry

PUB

Pi. Some accessories however have
EHHQ LQFOXGHG LQ VHYHUDO RƯFLDO DQG
XQRƯFLDO EXQGOHV $OO PRGHOV IHDWXre a Broadcom System on Chip (SoC),
which includes an ARM compatible
central processing unit (CPU) and
an on-chip graphics processing unit
(GPU, a VideoCore IV). CPU speed ranges from 700 MHz to 1.2 GHz for the
Pi 3 and on board memory range from
256 MB to 1 GB RAM. Secure Digital

56
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(SD) cards are used to store the operating system and program memory
in either the SDHC or Micro SDHC sizes. Most boards have between one
and four USB slots, HDMI and composite video output, and a 3.5 mm phone jack for audio. Lower level output

Figure 2. System Architecture.

is provided by a number of GPIO pins
which support common protocols
like I²C. The B-models have an 8P8C

3.2. Smart IoT Node

4. CONCLUSION

Ethernet port and the Pi 3 has on

Smart IoT Node includes: ESP8266,

We test one node with one accelero-

board Wi-Fi 802.11n and Bluetooth.

multi-sensors and PMU. The ESP8266

meter and one piezoelectric sensor, in

The Foundation provides Raspbian,

WiFi module is a self-contained SoC

DQLQIUDVWUXFWXUHZLWKGLƪHUHQWOHYHOV

a Debian-based Linux distribution

with integrated TCP/IP protocol sta-

of vibrations. After we adding another

for download, as well as third party

ck that can give any microcontroller

node, with another accelerometer and

Ubuntu, Windows 10 IoT Core, RISC

access to Wi-Fi network. This module

another piezoelectric sensor. In both

OS, and specialized media center dis-

is programming in C/C++ for sensors

cases, data was successful transmit to

tributions. It promotes Python and

data acquisition and to communicate

the BS. There are several things that

Scratch as the main programming

with WiFi network. This module has

can be improved upon in this system.

language, with support for many

a powerful enough on-board proces-

For example, develop a better webpa-

RWKHUODQJXDJHV7KHGHIDXOWƬUPZD-

sing and storage capability that allows

ge (with the SCADA software interfa-

UHLVFORVHGVRXUFHZKLOHDQXQRƯFLDO

it to be integrated with the sensors

ce), a variety of sensors can be added

open source is available. Raspberry Pi

DQGRWKHUDSSOLFDWLRQVSHFLƬFGHYLFHV

to the system such as a water sensor

3, includes:

through its GPIOs with minimal deve-

WR WHVW IRU ƮRRGLQJ D EDURPHWHU WR

Ǟ

1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8

lopment up-front and minimal loading

test air pressure, temperature, and al-

CPU;

during runtime. Its high degree of on-

titude, or humidity sensor.

Ǟ

802.11n Wireless LAN;

chip integration allows for minimal

Ǟ

Bluetooth 4.1;

external circuitry, including the front-

Ǟ

Bluetooth Low Energy (BLE);

end module, is designed to occupy mi-
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No último trimestre de 2016 a PSE realizou a 2.ª edição do
HVWXGRnManutenção Inteligente’ com o objetivo de ‘sentir o pulso’
às práticas existentes da utilização da análise de dados nos
processos de manutenção em curso nas empresas localizadas em
território nacional.

teção de anomalias e novos padrões
de falhas’, ‘Produção de indicadores
de manutenção (KPI’s)’ e ‘Análise do
ciclo de vida dos ativos’;
6. n2 HQYROYLPHQWR GD JHVW¾R GH WRSR
na estratégia de manutenção’ H nas
fracas competências analíticas ao

A opinião das empresas é unânime:

para 2017 a otimização dos pro-

dispôr da organização’ são as duas

“ incorporar análise avançada da infor-

cessos atuais. O primeiro grupo é

principais

mação na gestão da manutenção é um

LGHQWLƬFDGR QR HVWXGR FRPR nUn-

que contribuem para o posiciona-

elemento central para uma manutenção

derperformers’ e o segundo como

mento de uma empresa no grupo

inteligente! Apesar dos investimentos

nLeaders’. Há uma caraterística pro-

tecnológicos efetuados, o que coloca

cessual que distingue estes dois

7. $V SULQFLSDLV EDUUHLUDV LGHQWLƬFD-

esta área como uma das mais ricas em

JUXSRV s RV nUnderperformers’ têm

das no conjunto das 248 empresas,

termos de quantidade de dados e análise

um peso de manutenção corretiva

para a adoção das práticas de análi-

de informação, a falta de recursos e de

nos seus custos percentualmente

se de dados foram:

conhecimentos analíticos avançados, em

PXLWRVXSHULRUDRVnLeaders’;

aǔ Acesso aos dados (80%);

FRQMXQWR FRP GLƬFXOGDGH GH DFHVVR DRV

4. Comparativamente,

as

decisões

lacunas

organizativas

GRVnUnderperformers’;

bǔ Falta de competências e de capa-

dados operacionais, afastam as organi-

GRVnUnderperformers’ são tomadas

cidades analíticas internas (75%);

zações nacionais da excelência e da lide-

maioritariamente com base no ins-

cǔ Ausência de ferramentas ade-

UDQÂDSHORVFXVWRVq

tinto e na experiência de negócio

quadas para fazer análise (72%);

Participaram no estudo 248 em-

HQTXDQWR QRV nLeaders’ são os da-

dǔ Disponibilidade dos sistemas

presas representativas de 27 indús-

dos e as análises que contribuem

trias distintas. Esta amostra imputa

para a tomada de decisão;

um erro aos resultados abaixo apresentados na ordem dos 5,7%.

de informação (72%);
eǔ -XVWLƬFDÂ¾RGRYDORUGRLQYHVWLmento (65%);

5. Os processos analíticos menos utiOL]DGRV QR JUXSR GH nUnderperfor-

fǔ Falta de envolvimento e compro-

Mantendo a metodologia analítica

mers’ são, por ordem crescente,

misso da gestão de topo (54%);

DGRWDGD QR  HVWXGR UHDOL]DGR HP

nRoot-Cause Analysis’, ‘Alertas analí-

gǔ Cultura da organização (45%).

2015, as principais conclusões a retirar

ticos preditivos de manutenção’, n'H-

nesta edição são as seguintes:

A manutenção inteligente é entendi-

1. 65% das empresas acredita que as
decisões devem ser fundamentadas em dados e informação;
2. 60% das empresas reconhecem
que a produção de informação e a
análise de dados na manutenção
deve ser uma tarefa colaborativa;
3. Existem diferentes estádios de maturidade na adoção destas práticas
– 60% das empresas ainda não as
adotaram ou, apesar de sensibilizados, utilizam-nas de uma forma inGXƬFLHQWH $V UHVWDQWHV HPSUHVDV
já tomam decisões com base em
dados e análise e têm em agenda

da como o conjunto de práticas que

A manutenção inteligente
é entendida como o
conjunto de práticas
que visam (1) mitigar
intevenções de manutenção
não programadas e, por
conseguinte, minimizar
os custos que lhes estão
DVVRFLDGRV  DGRWDUXPD
atitude proativa para evitar
SDUDJHQVQ¾RSUHYLVWDV
H  LGHQWLƬFDUDDWXDU
DWHPSDGDPHQWHVREUHDV
causas das falhas.

visam (1) mitigar intevenções de manutenção não programadas e, por
conseguinte, minimizar os custos que
lhes estão associados; (2) adotar uma
atitude proativa para evitar paragens
Q¾RSUHYLVWDVH  LGHQWLƬFDUDDWXDU
atempadamente sobre as causas das
falhas.
2UHODWÎULRƬQDOGRHVWXGRn0DQXtenção Inteligente 2016’ está disponível por contacto com a empresa PSE
– Produtos e Serviços de Estatística
através do endereço de correio eletrónico: spssinfo@pse.pt.
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Deteção e localização de perdas em redes residenciais e
de distribuição.

Ǟ

Erros de cadastro de consumidores;

Ǟ

Água utilizada e não faturada;

Ǟ

Perdas visíveis e não visíveis (fugas).

9HULƬFDVH HQW¾R VHU HVVHQFLDO D GHteção e reparação das fugas de água
SDUDJDUDQWLUXPDHOHYDGDHƬFLÅQFLDH
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fugas não são facilmente detetáveis
existem vários métodos que nos auxiliam nesta tarefa. Os métodos mais
utilizados são: o método acústico e o
método de gás traçador.

1. MÉTODO ACÚSTICO
Este método é o mais utilizado na
deteção de fugas em redes de transporte e distribuição de água, redes in-

Sérgio Gonçalves
Gestor Técnico
F.Fonseca S.A.

dustriais ou residenciais e sistemas de
Pedro Santos
Gestor de Produto

dossier sobre manutenção em infraestruturas

operacionalidade da rede. Quando as

aquecimento.
Aproximadamente 85% das fugas
As perdas de água nas redes de dis-

Um dos fatores determinantes pa-

de água produzem ruído. A maio-

tribuição concessionadas, ou mesmo

UDDHOHYDGDHƬFLÅQFLDGHXPDUHGHGH

ria dos equipamentos de deteção

nas redes industriais ou residenciais,

distribuição de água é a quantidade

baseiam-se em acústica, ou seja, são

SURGX]HPGHVSHUGÈFLRUHGX]HPDHƬ-

de água não faturada. Num processo

detetores do ruído provocado pelas

ciência dos processos e geram perdas

otimizado, a quantidade de água que

fugas de água. Dependendo dos fa-

HFRQÎPLFDV RX HQFDUJRV ƬQDQFHLURV

entra na rede é igual à quantidade

tores envolventes à fuga, o ruído pro-

acrescidos a operadores e consumi-

entregue aos consumidores. Existem,

YRFDGR SRGH YDULDU R TXH LQƮXHQFLD

dores. A inspeção do estado das re-

no entanto, vários fatores que contri-

GLUHWDPHQWHRJUDXGHGLƬFXOGDGHQD

des seria um procedimento de difícil

buem para o aumento da quantidade

deteção. Por este motivo a seleção da

execução se não existissem equipa-

de água não faturada, sendo que os

instrumentação a utilizar carece de

PHQWRV HVSHFÈƬFRV SDUD D GHWHÂ¾R H

principais serão:

um rigor extremo, para garantia da

localização de perdas e que permitis-

Ǟ

Imprecisão de medição;

melhor performance na obtenção de

sem a sua rápida correção.

Ǟ

Roubos;

resultados.

Fator

Nível de ruído gerado

Pressão
da rede

Quanto maior a pressão,
maior será o ruído gerado.

Tamanho
da fuga

Quanto menor for o tamanho,
maior será o ruído gerado.

Material
da rede

Quanto maior for a velocidade
de transmissão do som
no material, maior será o ruído
gerado.

Tipo de
O tipo de terreno tem uma
terreno e
importância fundamental na
profundidade transmissão do ruído, assim
da conduta
como a profundidade da
conduta (quanto mais profundo
mais difícil será a deteção).

a. Pré localizadores da área de fuga
A pré-localização de fugas de água
consiste na escuta da rede em vários
Figura 1. Método de avaliação de perdas – Modelo de cálculo padrão do IWA (International Water

pontos. Para esta análise são utiliza-

Association).

dos pré-localizadores ou loggers que

registam níveis de ruído (som) duran-

evidentes. Nas zonas em que não exis-

o valor mais baixo de intensidade de

te os períodos de menor consumo da

tem fugas não é necessário realizar

ruído captado será um valor alto (que

rede (ruído residual). Estes são acopla-

WUDEDOKRVHVSHFÈƬFRVGHGHWHÂ¾R'HV-

terá origem numa fuga cujo som é

dos na rede, normalmente em aces-

te modo reduzem-se investimentos,

constante).

sórios de fácil acesso como válvulas

tanto em infraestruturas e equipa-

Para além do valor mínimo, tam-

de corte, e a análise em cada um dos

mentos como em pessoal alocado. O

bém é importante analisar a frequên-

SRQWRV SHUPLWH LGHQWLƬFDU FRP DOJX-

trabalho subsequente em zonas onde

cia do som de cada um desses valores

ma precisão, as zonas com probabili-

previamente foram detetadas fugas

mínimos de ruído, registados em cada

dade de existência de fugas. Também

Ä PXLWR PDLV HƬFLHQWH 2V SUÄORFD-

ponto. A frequência só é analisada nos

aqui, a diversidade de equipamentos

lizadores permitem, com um investi-

pontos que apresentam elevadas in-

existentes no mercado obriga a uma

PHQWRUHGX]LGRYHULƬFDUDUHGHXPD

tensidades de ruído:

análise cuidada, remetendo a sua es-

ou várias vezes ao ano e, deste modo,

Ǟ

colha para dois fatores chave: a sen-

melhorar o seu rendimento.
É essencial reduzir o número de fu-

de alcance de escuta e consequente-

gas mas também reduzir o tempo de

mente uma maior cobertura da rede

cada uma delas.

os 2000 Hz;
Ǟ

Valores de 50, 60 ou 100 Hz são indicativos de instalações elétricas.

com o mesmo número de unidades, e
a comunicação bidirecional potencian-

Método:

A autonomia, versatilidade e robustez

do menores consumos energéticos

Ǟ

Instalação em pontos da rede de

destes equipamentos permite a sua

destes equipamentos e, como tal, uma

fácil acesso tais como válvulas, con-

utilização em distintas aplicações:

maior autonomia que pode chegar

tadores ou bocas-de-incêndio;

aos 8 anos de serviço sem qualquer

Ǟ

manutenção.

Efetuar leituras durante os perío-

ITINERANTE

dos de menor de consumo da rede

Ǟ

Alteração de local de instalação em

Ǟ

Requer algumas horas de traba-

(previamente programados pelo
operador);
Registar valores de intensidade de

lho diário (para a alteração de

som em intervalos de um segundo.

localização).

Estes equipamentos também regis-

Ǟ

Ǟ

Esta aplicação permite a medição e

tam frequência e a amplitude da

controlo de zonas amplas median-

medição;

te a utilização de poucas unidades.

61

Ǟ

curtos prazos de tempo (cada dia);

Ainda que seja possível a análise
de todos os valores registados, o

3(50$1(17(

valor mais indicativo é o de menor

Ǟ

Figura 2. Instalação de pré-localizador

intensidade em todo o período de

de fugas (logger de ruído).

escuta (ruído residual).

dossier sobre manutenção em infraestruturas

sibilidade permitindo um maior raio

Considera-se fuga se os valores registados estiverem entre os 200 e

,QVWDODGRVQXPSRQWRƬ[RGXUDQWH
um grande período de tempo;

Ǟ

Não implica investimento de tempo (horas de trabalho alocadas à

Através da análise dos dados obtidos

Se o logger estiver instalado num lo-

pode determinar quais as áreas com

cal sem fugas e se durante o período

maior probabilidade de existência

de escuta ocorrer um só segundo em

Para este tipo de aplicação são neces-

de fuga e, deste modo, priorizar as

que não se regista qualquer consumo

sárias mais unidades para o controlo

]RQDV D YHULƬFDU H DV ¼UHDV OLYUHV GH

ou ruído ambiente, o valor mais bai-

de uma determinada zona comparati-

fugas, onde não é necessário alocar

xo de intensidade de ruído captado

vamente à aplicação itinerante. No en-

recursos.

será um valor muito baixo (próximo

tanto permite um maior rendimento

As vantagens do conhecimen-

de zero). Por outro lado, se o logger

da rede dado que a fuga é detetada no

to prévio das zonas com fugas são

estiver instalado perto de uma fuga,

momento da sua ocorrência.

leitura de dados).

Figura 3. Pré-localizadores. Mapa de instalação na rede. Avaliação de Intensidade de ruído. Análise de frequências.

gera o valor de Dt que, por sua vez,
multiplica pelo valor da velocidade do
som. Por exemplo: se a fuga estiver
centrada, o valor de Dt será baixo e a
VXDLQƮXÅQFLDVHU¼PXLWRSHTXHQD6H
pelo contrário, a fuga estiver próxima
de um dos transmissores, o valor de Dt
VHU¼PXLWRDOWRHSRULVVRDVXDLQƮX-
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ência será muito elevada.
Figura 4. Aplicação de correlador – parâmetros necessários à correlação. Localização da fuga –

Problemas a enfrentar na prática

análise dos dados de áudio/cálculos efetuados.

Os dados disponibilizados pelas tabelas incorporadas nos correladores são
para condutas novas. Se, por exemplo,
O som da fuga tem de chegar aos

DFRQGXWDDYHULƬFDUIRUGHIHUURIXQ-

A correlação consiste na escuta da fu-

dois microfones. Se esta condição

GLGRHWLYHUDQRVLVWRVLJQLƬFDTXH

ga em dois pontos da rede em simul-

não ocorrer, não será possível a de-

nem o diâmetro do tubo nem a velo-

tâneo (válvulas, medidores, bocas de

WHUPLQDÂ¾RGHΡWHSRULVVRRFRU-

cidade do som tabelados são corretos

incêndio, entre outros) e permite de-

relador não assinalará a existência

e, consequentemente, muito menos

de fuga;

VHU¼RUHVXOWDGRƬQDOGDFRUUHODÂ¾R

b. Correladores

Ǟ

terminar a localização exata da fuga.
Ǟ

A exatidão na determinação do

Por esta razão, o resultado de uma

missores que medem os valores do

ponto da fuga dependerá da exa-

correlação nunca deverá ser assumido

ruído nos dois pontos da rede e os

tidão na introdução dos dados das

FRPR ƬQDO ¤ QHFHVV¼ULR FRQƬUPDU

enviam, via rádio, para uma unidade

outras variáveis:

através de um geofone, se os resulta-

FHQWUDO TXH RV ƬOWUD DQDOLVD H FDOFXOD

L: Comprimento do troço a analisar,

dos da correlação e da localização real

o local da fuga.

V: velocidade do som no troço a

da fuga coincidem.

São colocados microfones/trans-

Para que este método funcione é

analisar.

c. Geofones

necessário que o ruído da fuga chegue aos dois pontos de medição e

Importância do comprimento

Consiste na deteção da fuga através

que sejam conhecidas as caraterísti-

O comprimento L entende-se como o

da análise do ruído produzido por

cas da conduta (material e diâmetro)

troço de conduta percorrido pelo som.

esta, diretamente na rede ou no ter-

e a distância entre os dois pontos de

2HUURQRUHVXOWDGRƬQDODVVRFLDGRDR

reno à superfície. Este é, sem dúvida,

medição. Quanto mais exata for esta

comprimento é igual a metade do erro

o equipamento mais utilizado na ma-

informação mais preciso é o resultado

introduzido (diferença entre a distân-

nutenção de redes de água e utilizado

obtido.

cia real e a introduzida). Exemplo: se

SDUDFRQƬUPDUVHPSUHRVUHVXOWDGRV

o erro no valor introduzido for de 2,6

obtidos na utilização dos correladores

PHWURVRHUURQRUHVXOWDGRƬQDOVHU¼

e/ou pré-localizadores. O geofone

de 1,3 metros.

deve ser utilizado em alturas em que

Que cálculos efetua
um correlador?

não existam consumos na rede ou

Em primeiro lugar efetua uma mediÂ¾R GH ƛW (VWH SDU½PHWUR ΡW  LQGLFD

Importância da velocidade do som

que estes sejam os menores possíveis

a diferença de tempo que demora o

2HUURQRUHVXOWDGRƬQDOGHSHQGHGD

(uma vez que o consumo também gera

som de uma fuga a alcançar o segundo

velocidade do som, que depende da

ruído). Sempre que possível deve fa-

microfone relativamente ao primeiro.

localização da fuga (relativamente

zer-se uma pré-localização ou escuta

O comprimento do troço a analisar (L)

aos microfones) dado que esta última

direta nos acessórios da rede e depois

e o tempo que o som da fuga demora
a chegar ao primeiro microfone que
DN20 DN25 DN30 DN40 DN50 DN65 DN80

o capta são os restantes parâmetros
necessários ao cálculo. Uma vez mediGRRYDORUGHΡWSURFHGHVHDRF¼OFXOR
da distância da fuga ao microfone que
capta primeiro o som (d).

Ferro fundido
Aço

1350

1440

1410

1320

1300

1350

1320

1300

1280

1200

1180

1160

1120

600

530

485

470

460

450

440

430

420

405

390

1385

AZ
PVC
PE

Esta equação demonstra as condições

1370

Cobre

1350

1330

1310

1300

1280

1250

1230

Chumbo

1220

1200

1180

1170

1150

1130

1100

Betão

necessárias para que uma correlação

Figura 5. Tabela de velocidades de propagação do som standard em diversos materiais.

tenha êxito:

Exemplo de degradação das redes mais antigas.

2. MÉTODO DE GÁS TRAÇADOR

interferências comuns da humidade e

que, como quase sempre, a experiên-

Para as fugas que não são possíveis de

do metano (presente no gás de consu-

cia permita a melhoria dos resultados

detetar pelo método acústico, a solu-

mo) para a obtenção de resultados se-

obtidos, através da geofonia um ope-

ção será utilizar gás traçador. Este mé-

guros e precisos. São também fatores

rador com pouca experiência pode

todo passa pela introdução de um gás

diferenciadores a possibilidade de utili-

encontrar fugas desde o primeiro dia

HVSHFÈƬFR QD FRQGXWD QRUPDOPHQWH

zar o mesmo equipamento com outros

de trabalho.

uma mistura de 5% de hidrogénio e

gases (metano, propano e butano, por

95% de azoto – mistura comercial de

exemplo) e uma abrangente gama de

fácil obtenção e segura) a uma pres-

medição (0,0 ppm – 100%Vol), permitin-

são mínima de 2 bar.

do realizar outras tarefas de medição.

3UÄORFDOL]DÂ¾R
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uma localização no terreno. Ainda

/RFDOL]DÂ¾R

uma fuga (escuta nos acessórios e na vertical

Figura 7. Deteção de fuga em conduta

da rede) com recurso a geofonia.

enterrada, através de gás traçador.

O ponto onde o nível de ruído tem a

A molécula de hidrogénio é a mais pe-

maior intensidade será o ponto onde

quena de todos os gases conhecidos, o

se encontra a fuga de água. Existem

TXHSHUPLWHTXHHVFDSHSHODPDLVÈQƬ-

vários tipos de acessórios de escuta

ma falha da rede e atravesse o solo, as-

e ajustes possíveis nos equipamen-

falto, betão, entre outros. A deteção da

tos. Deve escolher-se sempre o mais

fuga é feita através da monitorização da

adequado ao tipo de terreno/tipo de

sua concentração. Como o hidrogénio

acessório de rede onde a escuta está

não existe de forma natural no ar am-

a ser realizada.

biente, a sua presença será um indica-
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Figura 6. Metodologias de localização de

Como exemplo, numa escuta di-

dor da existência de fuga e essa estará

Figura 9. Deteção de fugas em redes

reta à rede através de uma válvula, os

tão próxima quanto maior for a concen-

domésticas de água e de aquecimento, através

sons obtidos estarão na gama de fre-

tração registada pelo equipamento.

dos métodos acústicos e gás traçador.

quências entre os 600 e os 2000 Hz,

Em fugas que não são passíveis de

enquanto o mesmo som obtido numa

detetar com o método acústico, por

escuta no terreno poderá variar entre

ausência de ruído ou pela sua peque-

FONTES

os 200 e os 600 Hz. O material das con-

na dimensão, é cada vez mais comum a

Ǟ

Sewerin Ibéria;

GXWDVWDPEÄPLQƮXHQFLDDFDSDFLGDGH

utilização do método de gás traçador.

Ǟ

Ersar – Entidade Reguladora dos Serviços

de escuta e transmissão do som da

A escolha deste tipo de equipa-

fuga. Materiais como o aço, ferro ou

mentos deve considerar, sobretudo, a

Ǟ

IWA – International Water Association;

ƬEURFLPHQWR DSUHVHQWDP FDUDWHUÈVWL-

elevada sensibilidade de deteção, que

Ǟ

EMASESA – Empresa Metropolitana de

cas muito favoráveis à propagação do

poderá ir até aos 0,1 ppm, mas tam-

$EDVWHFLPLHQWR\6DQHDPLHQWRGH$JXDVGH

som. No extremo oposto, a utilização

bém a sua baixa sensibilidade face às

Sevilla.

de Águas e Resíduos;

M

de novos materiais como o PVC e o PE
YHLRWUD]HUQRYRVGHVDƬRVHREULJDUDR
desenvolvimento de equipamentos
mais versáteis e sensíveis, adequados
a diferentes tipos de utilização como
zonas jardinadas, zonas pavimentadas, entre outras. Os equipamentos
GHUHIHUÅQFLDSHUPLWHPDLQGDDFRQƬguração automática da sensibilidade e
gama de frequências, conforme o tipo

Figura 8. Representação da libertação do gás traçador numa fuga em conduta enterrada.

de acessório de escuta utilizado.

Calibração de analisador.

Como evoluir do paradigma
“avaria/arranjo” nos ciclos
de manutenção dos sistemas
elétricos

M

João Cruz
)LHOG6HUYLFHV%XVLQHVV'HYHORSPHQW0DQDJHU
Schneider Electric Portugal
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Quantas vezes os funcionários de uma empresa passaram
por uma situação em que um equipamento-chave, quer
seja num edifício ou numa fábrica, tem uma falha e todos
tentam perceber o que aconteceu? Num desses cenários
as equipas de manutenção estão sob intensa pressão para
colocar o sistema em falha a funcionar o mais depressa
possível. Estes eventos stressantes ocorrem com mais
frequência do que deviam.

O custo do tempo de inatividade pode ser reduzido pela substituição da
manutenção reativa por uma combinação otimizada de manutenção avaria/arranjo, preventiva e preditiva. A
manutenção preventiva é uma opção
menos dispendiosa do que a manu-

No domínio dos principais sistemas

serão máximos e as interrupções no

tenção reativa, mas mais cara do que

elétricos, o desempenho e a expecta-

serviço serão longas.

a preditiva. Uma abordagem de manu-

tiva de vida dos equipamentos são afe-

tenção preventiva implica inspeções

tados pelas condições envolventes, de

regulares de equipamentos, indepen-

truturas elétricas. Como resultado, o

A MODERNIZAÇÃO DOS ATIVOS
ESTÁ A TORNAR O MÉTODO
'($9$5,$ǖ$55$1-20$,6
ARRISCADO

Custo Total da Propriedade (TCO) do

A tecnologia e os negócios estão a

dispositivos são desligados para que

equipamento aumenta à medida que

evoluir de tal forma, tornando o tem-

os técnicos da manutenção entrem e

aumenta o tempo de inatividade.

po de atividade mais crucial do que

YHULƬTXHPRHVWDGRGRHTXLSDPHQWR

carga ou ciclos de trabalho excessivo. A
maioria das organizações têm lacunas
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COMO A MODERNIZAÇÃO
DA MANUTENÇÃO ECONOMIZA
DINHEIRO

nas suas práticas de gestão de infraes-

dentemente da necessidade de arranjo dos mesmos.
Num cenário de manutenção preventiva, as máquinas são paradas ou os

A maioria das empresas adota

nunca. Os custos de inatividade estão

Dependendo do ambiente pode acon-

uma abordagem “reativa” para a ma-

a subir vertiginosamente com perdas

tecer quatro vezes num ano, durante

nutenção, que consiste no arranjo de

de milhares de dólares para as médias

períodos menos perturbadores para

equipamentos apenas quando estes

empresas cada vez que um sistema

o negócio. Num ambiente preditivo,

avariam. De facto, cerca de 55% dos

chave falha. Os novos produtos com

a monitorização dos equipamentos é

proprietários e operadores de edifí-

conetividade integrada estão a subs-

realizada de forma contínua. Os “Sinais

cios nos Estados Unidos[1] dependem

tituir os dispositivos “mudos/não inte-

VitaisqV¾RWLGRVHPFRQWD6HVHYHULƬ-

da abordagem de manutenção “avaria/

ligentes” mais antigos. Desta forma, e

ca um aumento na temperatura é re-

arranjo” para cuidar dos seus equipa-

uma vez que os sistemas recentes são

alizado um diagnóstico detalhado e é

mentos. Ao evitar pagar os custos de

muito mais automatizados e coneta-

calculada uma estimativa do tempo de

manutenção após a garantia do produ-

dos do que eram no passado, a esfera

atividade restante, projetada com ba-

to expirar, acreditam que é o método

GHLQƮXÅQFLDGHXPLQFLGHQWHGHLQDWL-

se em tendências históricas. Essa esti-

menos dispendioso de suporte à base

vidade é muito maior.

mativa recomenda o melhor momento

Tendências como a “Internet das

em que as máquinas irão necessitar de

1D YHUGDGH YHULƬFDVH R RSRVWR

Coisas” (IoT) agravam o problema. Os

arranjo (antes da avaria). Assim, em

Em comparação aos métodos de ma-

benefícios de negócio de ser ter cada

vez de quatro interrupções da com-

nutenção mais planeados, como a ma-

vez mais sistemas conetados são evi-

ponente do tempo de atividade em

nutenção preventiva (agendada) ou a

dentes de uma perspetiva de produ-

determinado ano, esse aparelho po-

preditiva (monitorização em tempo

WLYLGDGH H HƬFLÅQFLD 1R HQWDQWR GH

derá apenas ser retirado da linha de

real), a manutenção reativa (avaria/

um ponto de vista de manutenção,

produção uma vez para implementar

arranjo) é a abordagem mais dispen-

o tempo de inatividade inesperado

o arranjo. Este aspeto ajuda a minimi-

diosa. Ao aguardar pela falha real, os

nestes ambientes ricos em conetivi-

zar as interrupções dispendiosas para

RSHUDGRUHV DFDEDP SRU YHULƬFDU TXH

dade traduz-se numa estratégia “fora

o tempo de atividade dos sistemas

os custos de reparção/substituição

de negócio”.

de processo.

de ativos instalada.
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