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A função manutenção tem experienciado, ao 
longo dos anos, vários estágios de importância e 
consideração junto das organizações, verifi-
cando-se, não obstante, uma tendência que tem 
demonstrado uma evolução positiva. Fatores 
como o desenvolvimento científico e tecnológico, 
a competitividade existente no panorama econó-
mico global ou ainda as cada vez mais rigorosas 
legislações ambientais, de segurança e saúde, 
compelem as organizações a olhar, cada vez 
mais, para a manutenção como uma função com 
uma significativa importância estratégica.  

Assumida que está a relevância da referida fun-
ção, as próprias estratégias de manutenção têm 
evoluído consideravelmente, destacando-se, en-
tre outras, a manutenção preditiva, a manutenção 
centrada na fiabilidade (RCM – Reliability Cente-
red Maintenance) ou a manutenção produtiva to-
tal (TPM – Total Productive Maintenance).  

Das estratégias acima mencionada, destaque-
mos a manutenção centrada na fiabilidade, que é 
uma extensão da técnica de análise dos modos 
de falha e dos seus efeitos (FMEA - Failure Mode 
and Effects Analysis) e na avaliação das funções 
e potenciais falhas dos ativos físicos, procurando 
otimizar as ações de manutenção de uma forma 
eficiente e rentável [1]. É, assim, fundamental, a 
aplicação e a definição da técnica de FMEA para 
implementação da estratégia RCM. É sobre esta 
técnica que nos debruçaremos nos parágrafos 
seguintes.  

O principal documento de referência para a reali-
zação de uma análise FMEA em qualquer organi-
zação é a norma IEC 60812:2018, que considera 
a FMEA uma técnica de análise de fiabilidade de 
um sistema, fornecendo um método sistemático 
para a identificação das falhas e eventuais conse-
quências no bem ou processo. A análise FMEA é 
considerada como sendo um processo de análise 
proativo, sendo que a identificação das falhas 
num bem ou processo é efetuada antes destas 
acontecerem, sendo, desta forma, oposta à aná-
lise de causa raiz (RCA – Root Cause Analysis), 
que é encarada como sendo um processo de aná-
lise reativo, na medida em que a identificação das 
causas raiz das falhas é realizada após estas 
ocorrerem.  
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Com efeito, poder-se-á considerar que existem di-
versos tipos de FMEA, em função da entidade à 
qual se irá aplicar esta análise, sendo que a De-
sign FMEA (DFMEA), muito utilizada no desen-
volvimento de novos produtos, e a Process FMEA 
(PFMEA), utilizada em processos industriais, são, 
porventura, as mais conhecidas e que são, mais 
comumente, concretizadas. 

A implementação de uma metodologia FMEA de-
termina a identificação inicial de cinco conceitos 
fundamentais, especificados abaixo: 

• Função principal: função que um determi-
nado bem deverá desempenhar ou a funda-
mentação de um certo processo; 

• Requisitos funcionais: definição dos parâ-
metros técnicos ou processuais, expectáveis 
para um determinado bem ou processo; 

• Modo de falha: a norma NP EN 13306:2021 
define falha, para o caso dos bens, como 
sendo a “perda de capacidade de um bem 
para cumprir uma função requerida”. Os dois 
primeiros conceitos, acima referidos, reves-
tem-se, desta forma, de uma especial rele-
vância, sendo que, os modos de falha podem 
ser definidos como sendo a forma como a fa-
lha ocorre; 

• Efeitos da falha: identificação das possíveis 
consequências provenientes de um determi-
nado modo de falha; 

• Causas da falha: identificação das possí-
veis causas dos modos de falha.  

 

Após a definição dos possíveis modos de falha 
para os bens/processos estabelecidos, iniciar-se-
-á a fase de avaliação do risco de cada modo de 
falha previamente identificado. Nesta etapa, pro-
ceder-se-á à priorização dos modos de falha, con-
soante a sua probabilidade (ou frequência) e a 
gravidade das consequências. Um evento com 
uma alta taxa de ocorrência e, simultaneamente, 
com efeitos severos, é considerado um evento 
com um elevado grau de risco. 

A classificação dos modos de falha em função da 
sua relevância deve ser realizada através da de-
terminação dos respetivos índices de severidade, 
ocorrência e detetabilidade, comumente classifi-
cados numa escala de 1 a 10:  

• Índice de severidade: avalia o impacto que 
um determinado modo de falha terá na orga-
nização. Modos de falha com consequências 
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de elevada gravidade, são classificados com 
valores superiores da escala;  

• Índice de ocorrência: considera a frequên-
cia com que uma determinada falha ocorre. 
Modos de falha recorrentes são classificados 
com um valor superior; 

• Índice de detetabilidade: é função da maior 
ou menor facilidade em detetar o modo de 
falha de forma antecipada à ocorrência das 
suas consequências. Falhas que são mais 
facilmente detetadas antes de terem impacto 
para a organização, são classificadas com 
um valor inferior.  

 

Com a determinação dos índices supramenciona-
dos, estes devem ser, posteriormente, compila-
dos e organizados de forma decrescente de 
acordo com o seu grau de risco, sendo, para tal, 
necessário proceder ao cálculo do número de pri-
oridade de risco (NPR). O NPR é resultado do 

produto dos índices de severidade, ocorrência e 
detetabilidade:  

NPR = Severidade x Ocorrência x Deteta-
bilidade 

Uma análise que incorpore a metodologia FMEA 
não se fica apenas por esta identificação dos pos-
síveis modos de falha e respetivo grau de risco. É 
imprescindível a definição de ações de melhoria 
que reduzam o valor atribuído a cada um dos ín-
dices referidos. A classificação atribuída aos índi-
ces de severidade, ocorrência e detetabilidade 
deverá ser constantemente validada e, se for o 
caso, atualizada, em função das ações de melho-
ria determinadas e estabelecidas, num claro exer-
cício de melhoria contínua.  
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