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RESUMO 

Este trabalho visa apresentar o processo de aplicação da metodologia da 
manutenção baseada em risco conforme NORSOK Z-008, tendo como 
exemplo um sistema fictício de bombeamento instalado em uma plataforma de 
extração de petróleo. 

Um dos principais objetivos do trabalho é mostrar as vantagens em determinar 
o programa de manutenção com uma análise baseada na manutenção 
baseada em risco, quando comparado com o manual do fabricante do 
equipamento. 

O trabalho irá apresentar de forma sucinta a metodologia, conforme norma 
norueguesa NORSOK Z-008, assim como propor critérios para aplicação da 
mesma, como por exemplo critérios para elaboração e padronização do FMEA/ 
FMECA, classificação por consequência e construção de conceitos genéricos 
de manutenção. Além disso o trabalho irá demonstrar um passo a passo para a 
análise do sistema e construção de um programa de manutenção adequado 
aos requisitos de segurança e produção aplicando os conceitos genéricos de 
manutenção desenvolvidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente um dos maiores desafios da manutenção não só da indústria do 
petróleo, mas como da indústria em geral, é manter a confiabilidade dos 
equipamentos e usar os recursos da manutenção de forma inteligente e 
econômica, buscando o equilíbrio entre segurança, economia e produtividade. 

Muitos métodos para encontrar o ponto de equilíbrio entre segurança, 
economia e produtividade tem sido desenvolvidos, entre eles a manutenção 
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baseada em risco, que leva em consideração não somente o que o fabricante 
do equipamento recomenda, mas busca fazer uma análise dos riscos de não 
ter a função avaliada disponível e a partir daí construir um plano de 
manutenção que busque manter a função produtiva e segura com o mínimo de 
manutenção necessário. 

Para demonstrar a aplicação desse método o trabalho irá avaliar um sistema 

de bombas de injeção de água, que é uma função importante no processo de 
extração de petróleo pois é capaz de aumentar a produtividade de uma planta. 

O trabalho se limita a apresentar um sistema fictício inspirado em um sistema 
existente em uma plataforma de petróleo. Serão utilizadas informações reais 
dos equipamentos do sistema, como por exemplo, modelo, potência e etc. 

Não é objetivo do trabalho desenvolver instruções técnicas detalhadas para a 
realização da atividade de manutenção, mas dar instruções gerais para a 

realização da atividade e informações como homem hora necessário e tipo de 
mão de obra. 

1.1 OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivo desse trabalho é apresentar o processo de aplicação da 
manutenção baseada em risco, conforme NORSOK Z-008, em um sistema de 

bombeamento de petróleo instalado em uma plataforma de extração de 
petróleo, comparando o plano de manutenção atualmente aplicado, com o 

plano desenvolvido após análise realizada conforme NORSOK e assim concluir 
os possíveis ganhos com os novos planos desenvolvidos. 

2.0 – METODOLOGIA 

2.1 CLASSIFICAÇÃO POR CONSEQUÊNCIA 

De acordo com NORSOK Z-008 (2011), a classificação por consequência é 
definida como a análise quantitativa de eventos e falhas assim como a 
atribuição da consequência, é um processo onde a instalação é dividida em 



sistemas de acordo com a função que este realiza. Após a divisão em funções, 
estas são classificadas quanto a consequência de falha de acordo com 3 

critérios principais conforme NORSOK Z-008. Estes critérios são Segurança, 
Meio ambiente e Saúde (SMS), impacto na produção e impacto em custos 

adicionais, que tem como sugestão da NORSOK 3 diferentes níveis, alto, 
médio e baixo, para cada critério. O que deve ser considerado como alto, 
médio ou baixo deve ser definido para cada instalação ou organização. 

A realização da classificação por consequência, junto com os outros 
parâmetros, serve como informação básica para as seguintes atividades: 

• Selecionar equipamentos onde um FMEA/FMECA deve ser realizado. 

• Estabelecer programas de manutenção. 

• Preparar e otimizar conceitos de manutenção. 

2.1.1 – Metodologia para classificação por consequência 

Para realizar a classificação por consequência é importante definir e 

documentar os seguintes pontos: 

• Critérios adotados para a classificação por consequência. 

• Descrição da função analisada. 

• Descrição das sub funções adotadas. 

• Análise realizada para definição da consequência de perda da função 
principal e sub funções. 

• Análise da redundância dos equipamentos servindo a função principal. 

• Função e sub função dos equipamentos analisados. 

2.1.2 – Critérios para classificação por consequência 

Os critérios de consequência de falha são normalmente divididos em 3 

categorias, SMS, impacto na produção e custos adicionais, cada categoria com 



3 níveis de consequência, alto, médio e baixo. A tabela a seguir dá exemplos 
de critérios, com base na NORSOK Z-008, a serem utilizados para avaliação 

de função principal. 

Quadro 1: Critérios básicos para avaliação consequência de falha. 
Fonte: Adaptado de NORSOK Z-008. 

2.1.3 – Sub funções padronizadas 

Um passo importante na classificação por consequência é a atribuição das sub 
funções aos respectivos equipamentos. Para simplificar a análise das sub 
funções, a NORSOK Z-008 em seu anexo B, traz sugestões de sub funções 
padronizadas assim como regras para herança da classificação feita para a 
função principal, dando assim maior agilidade ao processo. 

SMS Produção Custo

Alto

Risco de morte ou ferimentos severos 
ao pessoal. 

 
Sistema de segurança inoperante. 

 
Alto risco de incêndio. 

 
Risco de grande dano ao meio 

ambiente.

Risco de parada 
de produção.

Custos operacionais 
adicionais 

significantes.

Médio

Sem risco de morte, mas com risco de 
ferimentos ao pessoal demandando 

atendimento médico. 
 

Sistema de segurança impactado, 
mas não inoperante. 

 
Risco moderado de incêndio. 

 
Risco de dano moderado ao meio 

ambiente.

Risco de 
redução das 

taxas médias de 
produção.

Custos operacionais 
adicionais 

moderados.

Baixo

Sem risco de morte ou ferimentos ao 
pessoal. 

 
Nenhum sistema de segurança é 

afetado. 
 

Sem risco de incêndio. 
 

Sem risco de dano ao meio ambiente 
ou dano imperceptível.

Sem impacto na 
produção.

Custos operacionais 
adicionais 

insignificantes.



Quadro 2: Sub funções padronizadas. 
Fonte: Adaptado de NORSOK Z-008. 

Na tabela acima FP significa que a sub função irá herdar a classificação 

recebida pela função principal. FP-1 significa que a sub função irá herdar a 
classificação um nível abaixo da recebida pela função principal. No caso do 

shutdown de equipamento, o critério custo irá receber a maior classificação da 
função principal.  

2.2 ESTABELECIMENTO DE ROTINAS DE MANUTENÇÃO 

Após a realização da análise dos equipamentos e suas sub funções, é 
recomendado que os equipamentos que tiveram classificação de falha definida 

como alta ou média recebam uma análise mais detalhada de seus modos de 
falha por meio de um FMEA/ FMECA para determinar os modos de falha mais 

críticos que devem ser tratados em um plano de manutenção. 

Para equipamentos classificados como baixa consequência de falha, é 
recomendada a análise de atividades de manutenção com intuito de estender a 

vida útil do equipamento, quando for benéfico. 

Sub função padronizada Classificação quanto a perda da função

Redundância SMS Produçã
o

Cust
o

Tarefa principal FP FP FP FP

Alívio de pressão Como instalado Alto Baixo Baixo

Shutdown de processo Sem 
redundância Alto Baixo Baixo

Shutdown de 
equipamento FP Médi

o Baixo FP

Controle FP FP FP FP

Alarme FP Médi
o Baixo Baixo

Indicação local FP Baixo Baixo Baixo

Isolamento manual FP FP-1 FP-1 FP-1



!  
Figura 1: Fluxograma para estabelecer programa de manutenção. 

Fonte: Adaptado de NORSOK Z-008. 

2.2.1 – Conceito genérico de manutenção 

O conceito genérico de manutenção (CGM) é o conjunto mínimo de atividades 
de manutenção para um grupo genérico de equipamentos operando sob 
condições e funções semelhantes. O CGM deve atender aos requisitos básicos 
de segurança, produção e garantir que regulamentações mandatórias foram 
atingidas. 

O conceito de manutenção pode ser aplicado em: 

• Um grupo de equipamentos que tiver o design semelhante. 

• Equipamentos que tenham modos de falha, taxas de falha e condições 
de operação similares. 

• Situações onde a quantidade de equipamentos similares justificar o 
desenvolvimento de um conceito de manutenção. 

A elaboração de CGM leva em conta os principais modos de falha encontrados 
em um FMEA/ FMECA para determinar que atividades devem ser realizadas 
nos equipamentos analisados. Também é importante ter uma base de dados 



para determinar a taxa de falha de cada modo de falha analisado e assim ter 
base para determinação das frequências das atividades. 

Segue abaixo um fluxograma que mostra o esquema básico para elaboração 
de um conceito genérico de manutenção. 

!  
Figura 2: Fluxograma para estabelecer conceito genérico de manutenção. 

Fonte: Adaptado de NORSOK Z-008. 

De acordo com Vestvik (2012) a periodicidade das atividades de manutenção, 
deve ser definida de acordo com a classificação de consequência do 
equipamento analisado e com o TMPF mais baixo do intervalo de 
enquadramento no critério de ocorrência no FMEA. 

• Equipamento considerado como consequência de falha alta, o TMPF 
mais baixo do intervalo de ocorrência do FMEA deve ser dividido por 3. 

• Equipamento considerado como consequência de falha média, o TMPF 
mais baixo do intervalo de ocorrência do FMEA deve ser dividido por 2. 

• Equipamento considerado como consequência de falha baixa, 
considerar manutenção corretiva. 



2.2.2 – Critérios para realização de FMEA/FMECA 

Para iniciar um FMEA/FMECA, é necessário primeiro identificar o item que será 
analisado, sua função dentro do sistema e o que é considerado uma falha 

funcional. 

Depois é necessário identificar os modos de falha que podem causar a falha 

funcional do item avaliado. De acordo com a norma SAE JA 1011, o modo de 
falha pode ser definido como um evento único que irá acarretar a falha 

funcional. 

Para cada modo de falha é necessário identificar as causas da falha, que pode 
ser definida como circunstâncias durante o projeto, construção ou uso que 

podem levar a falha, de acordo com a NORSOK Z-008. 

Cada causa de falha também deve ter seu mecanismo de falha identificado. A 

NORSOK Z-008 define o mecanismo de falha como um processo físico, 
químico ou de qualquer outra natureza que leve a falha, por exemplo, 

desgaste, corrosão, fatiga e etc. 

Também deve ser identificado se o modo de falha pode ser detectado ou se é 

considerado uma falha oculta. A falha oculta é definida pela ISO 14224 como 
uma falha que não é evidente para a operação ou manutenção. 

Para que o FMEA elaborado seja útil para a manutenção, também é necessário 

avaliar a criticidade de cada modo de falha e priorizar os mais importantes. O 
Número de Priorização de Risco (NPR) é uma boa forma de avaliar a 

criticidade do modo de falha. 

O cálculo do NPR relaciona três fatores, severidade da falha, ocorrência e 

detecção. 

A multiplicação dos valores atribuídos aos três fatores mostrará a priorização 

de cada modo de falha. 

A severidade é relacionada ao efeito ou impacto de um modo de falha em 
particular. Para a avaliação da severidade, segundo Fogliato e Ribeiro (2009) 

propõem a seguinte escala para avaliação: 



Quadro 3: Critérios para avaliação da severidade do modo de falha. 
Fonte: Adaptado de Fogliato e Ribeiro (2009). 

A ocorrência é relacionada com a probabilidade que um modo de falha pode 
ocorrer. Para a avaliação de ocorrência Fogliato e Herpich (2013) propõe a 
seguinte escala: 

Quadro 4: Critérios para avaliação da ocorrência do modo de falha. 
Fonte: Adaptado de Fogliato e Herpich (2013). 

Severidade do 
efeito Descrição Escal

a

Muito alta Quando compromete a segurança da operação ou 
envolve infração a regulamentos governamentais.

10

9

Alta
Quando provoca alto impacto na operação, como 

paradas de produção, sem comprometer a 
segurança ou implicar em infração.

8

7

Moderada Quando provoca algum impacto na operação, 
devido à queda de desempenho.

6

5

Baixa
Quando provoca um leve impacto na operação, é 

possível observar uma leve deterioração ou 
pequena queda de desempenho.

4

3

Mínima Falha que afeta minimamente a operação, e talvez 
não seja nem mesmo observada sua ocorrência.

2

1

Ocorrência Descrição Tempo médio para falhar 
(TMPF) Escala

Muito alta Quase inevitável
TMPF < 1 Mês 10

1 Mês ≤ TMPF ≤ 6 Meses 9

Alta Falhas repetitivas
6 meses < TMPF ≤ 1 ano 8

1 ano < TMPF ≤ 2 anos 7

Moderada Falhas ocasionais
2 anos < TMPF ≤ 4 anos 6

4 anos < TMPF ≤ 6 anos 5

Baixa Poucas falhas
6 anos < TMPF ≤ 8 anos 4

8 anos < TMPF ≤ 10 anos 3

Mínima Falhas 
improváveis 10 anos < TMPF

2

1



A detecção está relacionada a capacidade de identificar o modo de falha assim 
que isto ocorra. Para a avaliação da possibilidade de detecção Fogliato e 
Ribeiro (2009) propõem a seguinte escala para avaliação: 

Quadro 5: Critérios para avaliação da detecção do modo de falha. 
Fonte: Fogliato e Ribeiro (2009). 

Após a multiplicação desses três fatores, será possível identificar os modos de 
falha com maior risco e definir a criticidade de cada modo de falha a partir da 
faixa de risco, calculado com o NPR. Fogliato e Herpich (2013) propõe a 
seguinte escala para classificação de criticidade: 

Quadro 6: Matriz de classificação de criticidade. 
Fonte: Fogliato e Herpich (2013). 

Possibilidade de 
detecção Descrição Escala

Muito remota Os controles não irão detectar esse modo de 
falha, ou não existem controles.

10

9

Remota Os controles não irão detectar esse modo de 
falha.

8

7

Moderada Os controles podem detectar o modo de falha.
6

5

Alta Há uma alta probabilidade de os controles 
detectarem o modo de falha.

4

3

Muito alta É quase certo que os controles irão detectar 
esse modo de falha.

2

1

Criticidade Faixa de Risco

Alta NPR > 500

Média 100 < NPR ≤ 
500

Baixa 50 < NPR ≤ 100

Muito Baixa  10 < NPR ≤ 50

N ã o 
classificada NPR ≤ 10



3.0 – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EM ANÁLISE 

O sistema de bombas de injeção de água deverá fornecer uma vazão de água 
de 8850 m³ por hora a uma pressão de 135 BARG. Para a atingir os 
parâmetros de injeção de água, o sistema de bombeamento contará com 
quatro bombas de injeção de água idênticas com capacidade de 2950 m³ por 
hora, utilizando motor elétrico, com instrumentação instalada para 
monitoramento e controle na própria bomba e sistema de lubrificação 
separado. Na entrada de cada bomba serão instaladas duas válvulas globo 
para isolamento da bomba. Na saída de cada bomba será instalado uma 
válvula anti refluxo, duas válvulas globo para isolamento da bomba, medidor de 
fluxo e medidor pressão. 

Para efeito de comparação entre as atividades de manutenção preventivas do 
conceito e as atividades de manutenção preventivas do fabricante, será 
considerado o manual de manutenção de um tradicional fabricante de bombas. 

3.2 APLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR CONSEQUÊNCIA 

Para a classificação do sistema analisado serão adotados os critérios descritos 
no tópico 2, subitem 2.1.2 deste trabalho. 

Analisando a função das bombas de injeção de água é possível verificar que a 
falha da função terá o impacto em segurança meio ambiente e saude, definido 
como baixo, pois a falha dessa função não trará risco de morte ou ferimentos, 
não irá impactar em nenhum sistema de segurança, não trará risco de incêndio 
e não trará risco ao meio ambiente. 

O impacto em produção deve ser considerado como médio, pois a falha da 
função irá reduzir as taxas de recuperação de óleo do reservatório e irá reduzir 
a produção da unidade de petróleo, pois não será possível injetar água no 
reservatório. 

O impacto em custos adicionais também será baixo, pois não será adicionado 
nenhum custo operacional ao processo de produção. A redução na produção já 
foi considerada na categoria de produção. 

A classificação final da função será impacto baixo para SMS e custos 
adicionais, impacto médio em produção. As sub funções padronizadas 
adotadas irão herdar sua classificação a partir dessa classificação. 



3.3 APLICAÇÃO DE FMEA/FMECA 

Considerando a classificação feita somente os seguintes equipamentos 
deverão receber FMEA/FMECA pois tiveram risco avaliado como médio. 

Quadro 7: Equipamentos com classificação média. 
Fonte: O autor. 

Equipamento
Classificação quanto a perda da função

SMS Produção Custo Redundância

Bomba1 Baixo Médio Baixo 4X34%

Medidor de fluxo 1 Médio Baixo Médio 4X34%

Medir de pressão 1 Médio Baixo Médio 4X34%

Válvula anti retorno 1 Médio Baixo Médio 4X34%

Bomba2 Baixo Médio Baixo 4X34%

Medidor de fluxo 2 Médio Baixo Médio 4X34%

Medir de pressão 2 Médio Baixo Médio 4X34%

Válvula anti retorno 2 Médio Baixo Médio 4X34%

Bomba3 Baixo Médio Baixo 4X34%

Medidor de fluxo 3 Médio Baixo Médio 4X34%

Medir de pressão 3 Médio Baixo Médio 4X34%

Válvula anti retorno 3 Médio Baixo Médio 4X34%

Bomba4 Baixo Médio Baixo 4X34%

Medidor de fluxo 4 Médio Baixo Médio 4X34%

Medir de pressão 4 Médio Baixo Médio 4X34%

Válvula anti retorno 4 Médio Baixo Médio 4X34%



Como o objetivo do trabalho é realizar somente o plano de manutenção para a 
bomba de injeção, desconsiderando sistemas auxiliares como sistema de 
lubrificação e equipamento de potência, os outros equipamentos na mesma 
função não irão receber FMEA/FMECA. 

Para realizar o FMECA, somente os modos de falha mais comuns e que tem 
possibilidade de causar uma falha crítica, conforme bibliografia técnica, foram 
analisados. 

Foi utilizado como base de dados para a elaboração do FMECA o livro OREDA 
de 2002. Segue o resultado da análise dos modos de falha para o 
equipamento. 

3.3.1 – Modo de falha “vazamento de fluido de processo” 

Uma das principais falhas identificadas é o vazamento do fluido que está sendo 
comprimido pela bomba. 

O modo de falha denominado “vazamento de fluido de processo” é causado 
principalmente por folgas nas conexões e desgaste nos selos, não sendo uma 
falha oculta pois pode ser detectado durante a operação. 

De acordo com os critérios definidos no item 2.3.2 do trabalho, o NPR do modo 
de falha “vazamento de fluido de processo” foi o seguinte: 

• Severidade: 6 (Quando provoca algum impacto na operação, devido à 
queda de desempenho). 

• Ocorrência: 8 (6 meses < TMPF ≤ 1 ano). 

• Detecção: 10 (Não existem controles instalados para detecção). 

• NRP: 480, criticidade média. 

De acordo com o OREDA, os itens que estatisticamente mais impactam para a 
ocorrência desse modo de falha são os selos e as conexões entre tubulações e 
válvulas.  

3.3.2 – Modo de falha “vazamento de fluido de utilidade” 

Outra falha identificada é o vazamento do fluido de utilidades da bomba, por 
exemplo, óleo lubrificante. 

O modo de falha denominado “vazamento de fluido de utilidade” é causado 
principalmente por folgas nas conexões e desgaste nos selos, não sendo uma 
falha oculta pois pode ser detectado durante a operação. 



• - Severidade: 6 (Quando provoca algum impacto na operação, devido à 
queda de desempenho). 

• Ocorrência: 8 (6 meses < TMPF ≤ 1 ano). 

• Detecção: 10 (Não existem controles instalados para detecção). 

• NRP: 480, criticidade média. 

De acordo com o OREDA, os itens que estatisticamente mais impactam para a 
ocorrência desse modo de falha são os selos e as conexões entre tubulações e 
válvulas. 

3.3.3 – Modo de falha “parada repentina” 

O modo de falha denominado “parada repentina” é causado principalmente por 
leitura errada da instrumentação e problemas no controle, sendo considerada 
uma falha oculta pois não pode ser detectada durante a operação, tendo o 
seguinte NPR: 

• Severidade: 6 (Quando provoca algum impacto na operação, devido à 
queda de desempenho). 

• Ocorrência: 9 (1 Mês ≤ TMPF ≤ 6 Meses). 

• Detecção: 10 (Não existem controles instalados para detecção). 

•  NRP: 540, criticidade alta. 

De acordo com o OREDA, os itens que estatisticamente mais impactam para a 
ocorrência desse modo de falha são o módulo de controle e a instrumentação 
de monitoramento da bomba. 

3.3.4 – Modo de falha “vibração” 

O modo de falha denominado “vibração” é causado principalmente por folga e 
desgaste nos rolamentos, desalinhamento do acoplamento entra a bomba e o 
motor, bomba operando fora das especificações do processo podendo ocorrer 
cavitação, não é considerada uma falha oculta pois pode ser detectado durante 
a operação, tendo o seguinte NPR: 

• Severidade: 6 (Quando provoca algum impacto na operação, devido à 
perda de desempenho). 

• Ocorrência: 7 (1 ano < TMPF ≤ 2 anos). 



• Detecção: 3 (Há uma alta probabilidade de os controles detectarem o 
modo de falha.). 

• NRP: 126, criticidade média. 

De acordo com o OREDA, os itens que estatisticamente mais impactam para a 
ocorrência desse modo de falha são os rolamentos, mancais de rolamento, 
acoplamento da bomba com o motor e suporte da bomba. 

3.3.5 – Modo de falha “deficiência estrutural” 

O modo de falha denominado “deficiência estrutural” é causado principalmente 
por corrosão, danos ou desgaste na estrutura. 

• Severidade: 6 (Quando provoca algum impacto na operação, devido à 
queda de desempenho). 

• Ocorrência: 8 (6 meses < TMPF ≤ 1 ano). 

• Detecção: 10 (Não existem controles instalados para detecção). 

• NRP: 480, criticidade média. 

De acordo com o OREDA, os itens que estatisticamente mais impactam para a 
ocorrência desse modo de falha são a carcaça, acoplamento com o motor, 
suporte da bomba, conexões com tubulações e válvulas, selos e rolamentos. 

3.3.6 – Modo de falha “não opera quando acionado” 

O modo de falha denominado “não opera quando acionado” é causado 
principalmente por leitura errada da instrumentação e problemas no controle, 
sendo considerada uma falha oculta pois não pode ser detectado durante a 
operação, tendo o seguinte NPR: 

• Severidade: 6 (Quando provoca algum impacto na operação, devido à 
queda de desempenho). 

• Ocorrência: 6 (2 anos < TMPF ≤ 4 anos). 

• Detecção: 10 (Não existem controles instalados para detecção). 

• NRP: 360, criticidade média. 

De acordo com o OREDA, os itens que estatisticamente mais impactam para a 
ocorrência desse modo de falha são o módulo de controle e a instrumentação 
de monitoramento da bomba. 



3.3.7 – Modo de falha “desvio dos parâmetros de produção” 

O modo de falha denominado “desvio dos parâmetros de produção” é causado 
principalmente por leitura errada da instrumentação, problemas no controle e 
bloqueio/ entupimentos nas tubulações e válvulas, sendo uma falha oculta pois 
não pode ser detectado durante a operação, tendo o seguinte NPR: 

• Severidade: 6 (Quando provoca algum impacto na operação, devido à 
queda de desempenho). 

• Ocorrência: 9 (1 Mês ≤ TMPF ≤ 6 Meses). 

• Detecção: 5 (Os controles podem detectar o modo de falha). 

• NRP: 270, criticidade média. 

De acordo com o OREDA, os itens que estatisticamente mais impactam para a 
ocorrência desse modo de falha são o módulo de controle, a instrumentação de 
monitoramento da bomba, filtros, válvulas e tubulação. 

3.4 SELEÇÃO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 

 O seguinte plano de manutenção foi definido de acordo com a análise 
FMEA realizada. Os principais modos de falha analisados para a bomba de 
injeção ficaram enquadrados nos seguintes TMPF: 

Quadro 8: TPMF versus periodicidade das atividades 
Fonte: O autor. 

Modo de Falha
TMPF 

calculado 
OREDA (anos)

Escala Ocorrência
Periodicidad

e das 
atividades

Vazamento de fluido de 
processo. 0,9 6 meses < TMPF ≤ 1 

ano 3 meses

Parada repentina. 0,5 1 Mês ≤ TMPF ≤ 6 
Meses 2 semanas

Vibração. 1,8 1 ano < TMPF ≤ 2 
anos 6 meses

Vazamento de fluido de 
utilidades. 0,7 6 meses < TMPF ≤ 1 

ano 3 meses

Deficiência estrutural. 1,0 6 meses < TMPF ≤ 1 
ano 3 meses

Não funciona quando 
acionado. 3,0 2 anos < TMPF ≤ 4 

anos 1 ano

Desvio dos parâmetros de 
produção. 0,4 1 Mês ≤ TMPF ≤ 6 

Meses 2 semanas



3.4.1 – Atividades quinzenais 

Verificar funcionamento de toda a instrumentação instalada na bomba assim 
como do modulo de controle, comparar sempre que possível a leitura da 
instrumentação da bomba com instrumentação do processo, reportar 
funcionamento anormal. 

• Tempo para realização da atividade: 3 horas. 

• Tipo e quantidade de mão de obra: Um técnico em automação. 

• Modos de falha tratados: Parada repentina, desvio dos parâmetros de 
produção e não opera quando acionado. 

3.4.2 – Atividades trimestrais 

Inspecionar visualmente conexões de válvulas e tubulações com a bomba 
assim como selos da bomba e procurar por vazamentos anormais, verificar 
nível de óleo da bomba completar se necessário. 

• Tempo para realização da atividade: 0,5 hora. 

• Tipo e quantidade de mão de obra: Um mecânico. 

• Modos de falha tratados: Vazamento de fluido de processo, vazamento 
de fluido de utilidades. 

Realizar limpeza externa na bomba. 

• Tempo para realização da atividade: 0,5 hora. 

• Tipo e quantidade de mão de obra: Um mecânico. 

• Modos de falha tratados: Vazamento de fluido de processo, vazamento 
de fluido de utilidades e deficiência estrutural. 

Inspecionar visualmente a carcaça, acoplamento com o motor, suporte da 
bomba, conexões com tubulações e válvulas e selos e verificar existência de 
trincas, corrosão ou desgaste. Reportar condição encontrada. 

• Tempo para realização da atividade: 1 hora. 

• Tipo e quantidade de mão de obra: Um mecânico. 

• Modos de falha tratados: Vazamento de fluido de processo, vazamento 
de fluido de utilidades e deficiência estrutural. 

Verificar o torque de todos os parafusos exteriores de acordo com informação 



no manual da bomba, torquear conforme necessário. 

• Tempo para realização da atividade: 2 horas. 

• Tipo e quantidade de mão de obra: Um mecânico. 

• Modos de falha tratados: Vazamento de fluido de processo, vazamento 
de fluido de utilidades e vibração. 

3.4.3 – Atividades semestrais 

Revisar informação de vibração nos mancais e verificar se os níveis de 
vibração estão dentro dos padrões, ou se houve alteração. 

• Tempo para realização da atividade: 1 hora. 

• Tipo e quantidade de mão de obra: Um engenheiro de manutenção. 

• Modos de falha tratados: Vibração. 

Verificar alinhamento do acoplamento da bomba com o motor conforme manual 
de instrução. Realinhar caso necessário e reportar desalinhamento encontrado. 

• Tempo para realização da atividade: 1 hora. 

• Tipo e quantidade de mão de obra: Um mecânico. 

• Modos de falha tratados: Vibração. 

Verificar alinhamento da base da bomba conforme manual de instrução. 
Realinhar caso necessário e reportar desalinhamento encontrado. 

• Tempo para realização da atividade: 1 hora. 

• Tipo e quantidade de mão de obra: Um mecânico. 

• Modos de falha tratados: Vibração. 

Trocar óleo lubrificante da bomba de acordo com especificação do manual do 
fabricante da bomba. 

• Tempo para realização da atividade: 1 hora. 

• Tipo e quantidade de mão de obra: Dois mecânicos. 

• Modos de falha tratados: Vibração. 

3.5 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE 

Para o presente trabalho foi considerado o manual de uma bomba centrífuga 



multi estágios com carcaça partida horizontalmente, esta bomba é utilizada 
normalmente para injeção de água e tem as seguintes características: 

• Fluxo: 2950 m³/h. 

• Pressão de saída: até 275 bar (4000 PSI). 

O fabricante recomenda as seguintes atividades de manutenção preventiva 
para a conservação da bomba em parâmetros operacionais, as atividades 
diárias propostas pelo fabricante não serão consideradas pois são atividades 
de rota e não devem ser inseridas em um plano de manutenção periódica. 

Semanalmente: 

• Verificar vazamento nas conexões. 

• Revisar todas as informações de vibração e verificar existências de 
anormalidades ou mudanças nos níveis de vibração. 

Mensalmente: 

• Verificar o torque de todos os parafusos externos. 

Trimestralmente: 

• Limpeza de áreas sujas da bomba. 

• Troca do óleo lubrificante da bomba. 

3.6 COMPARAÇÃO ENTRE PLANO ELABORADO E PLANO DO 
FABRICANTE 

Para realizar a comparação entre o pano elaborado e plano do fabricante, 
serão considerados os homem horas necessários para a realização de cada 
atividade assim como o tempo total anual para a realização de cada plano de 
manutenção. 

Como o fabricante não informa o homem hora necessário para a realização das 
atividades, esses valores serão arbitrados conforme experiência prévia do 
autor. 



Quadro 9: Tempo anual para realização do plano do fabricante da bomba 
Fonte: O autor. 

O homem hora necessário para a realização das atividades do plano de 
manutenção preventiva construído a partir do FMECA será arbitrado conforme 
experiência prévia do autor. 

Quadro 10: Tempo anual para realização do plano segundo FMECA 
Fonte: O autor. 

Comparando o plano de manutenção preventiva do fabricante com o 
construído a partir do FMECA, é possível verificar que: 

• O plano de manutenção do fabricante busca requisitos mínimos de 

Descrição da atividade Periodicidade
Tempo da 
atividade 

(Hora)

Número 
de 

recursos

Tempo 
anual 
(hora)

Verificar vazamento nas conexões. Semanal 0,5 1 26

Revisar todas as informações de vibração 
e verificar existências de anormalidades 
ou mudanças nos níveis de vibração.

Semanal 1 1 52

Verificar o torque de todos os parafusos 
externos. Mensal 2 1 24

Limpeza de áreas sujas da bomba. Trimestral 0,5 1 2

Troca do óleo lubrificante da bomba. Trimestral 1 2 8

Tempo anual total (horas) 112

Descrição da atividade Periodicidade
Tempo da 
atividade 
(Hora)

Número 
de 
recursos

Tempo 
anual 
(hora)

Verificar funcionamento da 
instrumentação

Duas 
semanas 3 1 78

Verificar vazamento e nível de óleo. Trimestral 0,5 1 2

Limpeza externa da bomba. Trimestral 0,5 1 2

Inspeção visual externa da bomba. Trimestral 1 1 4

Verificar o torque de todos os 
parafusos externos. Trimestral 2 1 8

Revisar todas as informações de 
vibração e verificar existências de 
anormalidades ou mudanças nos 
níveis de vibração.

Semestral 1 1 2

Verificar alinhamento do 
acoplamento. Semestral 1 1 2

Verificar alinhamento da base. Semestral 1 1 2

Troca do óleo lubrificante da bomba. Semestral 1 2 4

Tempo anual total (horas) 104



manutenção, mas não cobre todos os modos de falha verificados no 
FMECA, mostrando a necessidade de complementação das atividades; 

• Existem periodicidades baseadas na experiência do fabricante, mas há 
atividades, que quando comparadas com o TMPF obtidos com base no 
OREDA, são muito baixas; 

• Mesmo com um menor número de atividades, mas devidos à baixa 
periodicidade das atividades, o plano do fabricante acaba tendo um 
tempo agregado maior que o plano construído com base no FMECA 
(112 horas plano do fabricante versus 104 horas plano FMECA).  

4.0 CONCLUSÕES 

Após comparar os planos de manutenção preventiva foi possível concluir que o 
uso da metodologia de manutenção baseada em risco ajuda na avaliação e 
classificação dos riscos atrelados a não disponibilidade da função avaliada, 
possibilitando a construção de um plano de manutenção preventiva que busca 
identificar e corrigir as falhas que podem interferir na segurança e na operação 
do equipamento. 

O plano de manutenção construído se mostrou mais econômico e adequado a 
operação do equipamento avaliado, mostrando que investir um pouco de 
tempo na avaliação dos riscos pode trazer mais tranquilidade para a operação 
e uma melhor compreensão do equipamento dentro da função produtiva. 
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