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RESUMO
O desenho estatístico de experiências e a análise dos respetivos resultados é uma ferramenta amplamente testada e validada em diversos
contextos, e que deve fazer parte do portefólio de ferramentas usadas
no âmbito da Gestão da Manutenção. Porém, a utilização desta ferramenta só será proveitosa se os princípios que lhe estão inerentes
forem devidamente compreendidos e integrados nas práticas experimentais. Neste trabalho é feita uma apresentação dos princípios do
denominado Desenho de Experiências para garantir aplicações bemWYGIHMHEWHIWXEJIVVEQIRXEREQIPLSVMEHEǻEFMPMHEHIHITVSHYXSWI
HITVSGIWWSWIUYMTEQIRXSW

INTRODUÇÃO
Experimentar faz parte da natureza humana e é uma prática correnXIREMRHÅWXVMEIREEGEHIQME5SV³QWINETEVEHIǻRMVSYEWWIKYVEVE
GSRJSVQMHEHIHIGEVEXIV¸WXMGEWJYRGMSREMWHSTVSGIWWSIUYMTEQIRXS
TVSHYXS WINE TEVE QIPLSVEV E WYE ǻEFMPMHEHI ISY E WYE HMWTSRMFMPMdade, a prática experimental ainda é assente, fundamentalmente, na
abordagem da tentativa-erro.
Costa e Pereira [1] argumentam que o desenho estatístico de experiências e a análise dos respetivos resultados, aqui designado por DoE
- %åžĞďĻƐŇüƐ)ǄŤåŹĞķåĻƒž, devem fazer parte do portefólio de ferramentas passíveis de serem usadas no âmbito da Gestão da Manutenção.
Esta opinião é suportada no facto de o DoE estar a ser alvo de uma
EXIR±SGVIWGIRXIRS¬QFMXSHEQIPLSVMEHEǻEFMPMHEHIHITVSHYXSWI
HITVSGIWWSWIUYMTEQIRXSW*\IQTPSWHIYQGSRNYRXSQEMWZEWXSHI
trabalhos que podem ser encontrados nas bases de dados académicas WoS e Scopus e que dão uma ideia da diversidade de aplicações
do DoE são os seguintes:
a) maximização da robustez e do desempenho de projéteis usados
em lança-granadas [2];
b) QIPLSVMEHEǻEFMPMHEHIHIGMVGYMXSWMRXIKVEHSW?A 
c) maximização do tempo de vida de capacitadores [4];
d) minimização das falhas por rutura de tubagens submetidas a pressão hidrostática externa [5];
e) maximização da resistência à fadiga do asfalto [6];
f) minimização das falhas por rutura de acopladores para carruagens
ferroviárias [7];
g) QIPLSVMEHEǻEFMPMHEHIHSQIGERMWQSHIJIGLSHETSVXEHSXVIQ
de aterragem de uma aeronave [8];
h) maximização do tempo de vida da polia num compressor de ar
condicionado para automóveis [9];
i) QIPLSVMEHEǻEFMPMHEHIHSIUYMTEQIRXSHIJEFVMGSHIIQFEPEKIRW
de alumínio para a indústria das bebidas [10];
j) VIHIǻRM±SHEIWXVEX³KMEHIQERYXIR±STVIZIRXMZETEVEVSHEWHI
uma locomotiva [11];
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k) otimização simultânea do volume e do tempo de vida de um dispositivo mecânico [12];
l) maximização do tempo de vida de brocas com ponta de
diamante [13];
m) otimização simultânea da média e da variância do tempo de resistência à fadiga da cabine de um camião [14].
4)S*³QYMXSQEMWIǻGMIRXITEVEVIGSPLIVMRJSVQE±SGSQTVIIRHIV
IMRXIVZMVWSFVISTVSGIWWSIUYMTEQIRXSTVSHYXSHSUYIEXIRXEXMZEIVVS QEW MRJIPM^QIRXI EMRHE RS IWX« WYǻGMIRXIQIRXI HMWWIQMREHS
ou não é conhecido entre aqueles que são responsáveis pelas atividades de conceção, desenvolvimento, manutenção e melhoria. O DoE
é uma ferramenta devidamente testada e validada que se adapta às
mais diversas caraterísticas dos fenómenos e das variáveis em estudo,
bem como ao tipo de informação que se pretende obter de um estudo
experimental. Independentemente do âmbito ou das áreas de atividade em que o DoE seja aplicado, esta ferramenta é particularmente
adequada e verdadeiramente recomendável quando existem muitas
ZEVM«ZIMWUYIMRǼYIRGMEQYQEHIXIVQMREHEGEVEXIV¸WXMGEHSTVSGIWWS
IUYMTEQIRXSTVSHYXSIWITVIXIRHIHIXIVQMREVGSQYQRÅQIVSQ¸nimo de experiências (envolvendo a menor quantidade de recursos e
no mínimo tempo possível), quais são as variáveis que têm um efeiXS WMKRMǻGEXMZS RE VIWTSWXE GEVEXIV¸WXMGE HS TVSGIWWSIUYMTEQIRXS
produto que se pretende melhorar ou otimizar). Com esta informação
disponível, a fase seguinte poderá ser a realização de experiências
TEVEIWXEFIPIGIVEVIPE±S HIǻRMVYQQSHIPSJYR±SIRXVIEWZEVM«veis e a(s) resposta(s) de interesse e proceder à otimização dessa(s)
resposta(s). Importa reforçar que a aplicação do DoE não se limita à
MHIRXMǻGE±S HEW ZEVM«ZIMW I HSW VIWTIXMZSW ZEPSVIW UYI TIVQMXIQ
QIPLSVEVEǻEFMPMHEHIHSTVSGIWWSIUYMTEQIRXSISYTVSHYXS&QIlhoria da performance, por exemplo em termos de disponibilidade e
robustez, pode também estar na base de um estudo onde se utilize o
)S*4UYIHIZIWIVJIMXSUYERHSNYWXMǻGEHSIGSRSQMGEQIRXITEVE
IZMXEVSYEXVEWEVESGSVV´RGMEHIYQEHIXIVQMREHEJEPLERSTVSGIWWS
IUYMTEQIRXSTVSHYXS SY TEVE EYQIRXEV S MRXIVZEPS HI XIQTS IRXVI
operações de manutenção preventiva, é um conjunto de perguntas
I\IQTPMǻGEXMZEW E UYI WI TSHI TVSGYVEV VIWTSRHIV IQ XIQTS ÅXMP I
com o mínimo uso de recursos através do DoE.

PRINCÍPIOS ESTRUTURAIS
Utilizar o DoE tem mais de ciência do que de arte (empirismo), pelo
que os princípios em que se fundamenta não podem ser ignorados
por quem pretende usar esta ferramenta. Os princípios não são apenas
conceitos teóricos (estatísticos) porque, na verdade, ao serem consiHIVEHSWX´QYQMQTEGXSWMKRMǻGEXMZSRSWVIWYPXEHSWHEWI\TIVM´RGMEW
e nas conclusões que daí se poderão retirar. Efetivamente, a violação
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de qualquer um dos princípios do DoE comprometerá a exatidão dos
VIWYPXEHSWHEWI\TIVM´RGMEWISYEZEPMHEHIHEWGSRGPYWÀIWHIPIWVItiradas [15-16]. Por conseguinte, a sua apresentação é prioritária e um
ponto de partida para os que devem ou querem conhecer e utilizar
esta ferramenta.
O DoE é suportado em 3 princípios:
1) Aleatorização,
2) Blocagem,
3) Replicação.

ALEATORIZAÇÃO
&PIEXSVM^EV WMKRMǻGE VIEPM^EV EW I\TIVM´RGMEW IWXEXMWXMGEQIRXI HIWInhadas por uma ordem diferente daquela que é a denominada ordem
TEHVS XI¾VMGE*WXETV«XMGE³YQEWEPZEKYEVHEGSRXVEEMRǼY´RGMEHI
fontes de variação desconhecidas e incontroláveis (ruído), assegura a
qualidade dos dados recolhidos e torna a sua análise mais fácil (menos
WSǻWXMGEHE&RSEPIEXSVM^E±SHEWI\TIVM´RGMEWHIWIRLEHEW³YQE
prática corrente [17-18] mas verdadeiramente desaconselhável. Contudo, existem situações onde as restrições à aleatorização das experiênGMEW WS MRGSRXSVR«ZIMW TSV UYIWXÀIW X³GRMGEWIGSR¾QMGEW ISY HI
tempo. Por exemplo, alterar o valor da temperatura de uma experiência para outra em determinados equipamentos industriais, tais como
fornos ou caldeiras, é um procedimento impraticável por uma questão
de tempo e custo (perda de energia). Assim, sempre que exista um ou
mais fatores que imponham restrições na aleatorização das experiências, a opção deverá ser por um desenho Split-plot em detrimento de
um desenho completamente aleatorizado. Detalhes sobre desenhos
Split-plots são apresentados em [19].

BLOCAGEM
Para além de variáveis desconhecidas e incontroláveis, é possível que
a resposta possa ser consideravelmente afetada por variáveis conhecidas e controláveis mas cujo efeito na resposta não é do interesse
do investigador estimar. Exemplos deste tipo de variáveis (fontes de
variabilidade) são a temperatura ambiente e a humidade, lotes de
QEX³VMETVMQE TIWWSEW Q«UYMREW ISY TIV¸SHSW HI XIQTS QERL
tarde, dias, ...). Uma forma de eliminar o efeito destas fontes de variação na resposta é realizar as experiências em blocos (grupos), de
modo a que a variabilidade em cada bloco (resultante da realização
das experiências com um determinado lote de matéria-prima ou por
uma determinada pessoa, como exemplos) seja mais homogénea do
que no conjunto total das experiências desenhadas (onde seria usada, aleatoriamente, matéria-prima de lotes diferentes ou selecionadas
aleatoriamente pessoas para executar as experiências). A vantagem de
realizar as experiências em blocos é tanto maior quanto menor for a
variação dentro dos blocos e maior for a diferença da variação entre os
blocos. Quando assim é, o efeito de cada fator considerado no estudo
e o erro experimental (variabilidade natural do processo) são estimados com uma incerteza menor, o que é bom (desejável). Note-se que o
valor da diferença na variabilidade dos blocos não tem implicações na
estimativa do efeito dos fatores, porque este valor será eliminado do
erro experimental e, assim, a estimativa do efeito de cada fator considerado no estudo não será enviesada. Porém, e porque não é possível
saber, antecipadamente e com segurança absoluta, se a diferença da
variação entre os blocos vai ser muito maior do que a variação dentro
de cada bloco, ou, por outras palavras, se a variabilidade provocada
TSVYQEHIXIVQMREHEZEVM«ZIP³WYǻGMIRXIQIRXIEPXETEVEUYIWIXMZIWWINYWXMǻGEHSEWYEFPSGEKIQ³EGIMX«ZIPVIEPM^EVEWI\TIVM´RGMEWIQ
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blocos e assumir que as estimativas dos fatores podem sofrer algum
enviesamento. Detalhes sobre como acomodar mais do que uma fonte de variabilidade num estudo experimental e analisar os respetivos
resultados são apresentados em [20, Capítulo 4].
Fontes de variação conhecidas, mas que não são controláveis, denominadas covariáveis, são também passíveis de ser integradas num
estudo experimental. O seu efeito na resposta é indesejável, pelo que
se não forem adequadamente integradas no estudo as conclusões
deste serão enviesadas. AXIQTIVEXYVEELYQMHEHIIMXIRW TI±EWI
ou materiais caraterizados por alguma medida qualitativa, tais como a
espessura, a dimensão, o peso, entre outros) são passíveis de serem
consideradas covariáveis. A teoria e os métodos de análise dos resultados neste tipo de estudo são apresentados em [20, Capítulo 15.3].

TVSGIWWSWIUYMTEQIRXSWTVSHYXSWRSQIEHEQIRXIEWYEperformanceIQXIVQSWHIHMWTSRMFMPMHEHIIǻEFMPMHEHI UYEPMHEHIVSFYWXI^ƾ
Para combater a descrença no DoE e incentivar a sua utilização na
QIPLSVMEHEUYEPMHEHI ǻEFMPMHEHIHMWTSRMFMPMHEHIVSFYWXI^ƾHSWTVSGIWWSWIUYMTEQIRXSWITVSHYXSWITSVGSRWIUY´RGMEVIHY^MVSWGYWXSW
(de operação, manutenção e produção) que lhe estão inerentes, num próximo artigo serão apresentadas as más práticas que são comuns ocorrer
quando se utiliza esta ferramenta e o que pode ser feito para as evitar. Nos
EVXMKSWTSWXIVMSVIWWIV«I\IQTPMǻGEHEEYXMPM^E±SHIQ³XSHSWHIER«PMWI
de dados aplicáveis às diferentes fases de um estudo experimental.
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COMENTÁRIOS FINAIS
O sucesso ou insucesso de um estudo experimental está diretamente relacionado com a forma como se gere a variabilidade que lhe está
inerente ou, mais concretamente, como são recolhidos os dados que
permitem estimar o erro experimental e o efeito dos fatores. Por conseguinte, nenhum dos princípios estruturais do DoE pode ser menosprezado e, muito menos, ignorado. Aleatorizar e replicar as experiências
desenhadas, e quando necessário proceder à blocagem de variáveis,
são práticas determinantes para que se consiga conceber e melhorar
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