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Actos de Engenharia

Aplicações Industriais de Sistemas Electrónicos e de Telecomunicações



Indice

Actos de Engenharia cada vez mais exigentes 

aplicáveis a produtos e sistemas:

Directivas europeias e marcação CE, 

declaração de conformidade, normas 

harmonizadas

Requisitos avançados : ex. Norma IRIS

RAMS : fiabilidade

DRA : design risk assessment

SIL : safety integrity level

Gestão de requisitos



Directivas Europeias

Garantem que, para cada tipo de produto, produzido por 

fabricantes Europeus ou não e utilizados no Espaço 

Europeu (compreendendo os países da União Europeia e 

alguns outros que aderiram às mesmas regras), se 

cumprem requisitos mínimos ao estabelecerem o que 

cada produto, que seja abrangido pelas Directivas, deve 

obedecer para ser possível, legalmente, colocá-lo no 

mercado Europeu.



Directivas Europeias



Directivas Europeias

Directiva de Baixa Tensão

(2006/95/CE)

No artigo 1º refere-se o “material eléctrico” que está no 

âmbito da aplicação desta Directiva que, com excepção 

do referido no Anexo II, é todo aquele que é utilizado 

para tensão nominal entre 50V e 1000V (corrente 

alternada) e entre 75V e 1500V (corrente contínua).



Directiva de Baixa Tensão
(2006/95/CE)



Directiva de Compatibilidade electromagnética
(2004/108/CE)



Marcação CE – Directiva 93/68/CEE

A Marcação CE, que os equipamentos abrangidos devem 

exibir obrigatoriamente, de forma indelével, é a maneira 

visível para todos os que tenham, de alguma forma, 

contacto com esses equipamentos de se aperceberem 

que obedecem a Requisitos no âmbito das Directivas 

aplicáveis que exijam tal Marcação CE.



Declaração de Conformidade

O Fabricante ou o Representante do Fabricante exterior 

àUnião Europeia (podendo ser a Entidade que 

comercializa o produto) é obrigado a fazer a avaliação 

da Conformidade onde Garante e Declara a 

Conformidade do Produto (Componente, Equipamento, 

Sistema, etc.) com os Requisitos previstos nas 

Directivas Comunitárias aplicáveis.



Normas Harmonizadas

Norma Harmonizada no contexto da Marcação CE :

deve ser publicada no Jornal Oficial da União Europeia e 
válida no contexto da MARCAÇÃO CE , conferindo, ao 
Produto que a cumpre, a chamada Presunção de 
Conformidade com os Requisitos Essenciais da(s) 
Directiva(s) Comunitária(s) que se aplique(m)

Para os diversos requisitos das Normas há várias 
maneiras previstas para se demonstrar a conformidade:

- Ensaios
- Medições
- Inspecção



Norma IRIS  (International Railway Industry Standard)

- A norma IRIS surge como uma necessidade do sector ferroviário em ter uma norma 
específica para esta actividade, tal como acontece com outras áreas – automóvel, espaço, 
alimentar 

- Esta norma apresenta requisitos com enfoque prático ao nível da qualidade do produto, 
ex:

- Life Cycle Cost (LCC)

- Reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

- Gestão de Configurações

- Gestão de Multi-Projectos

- First Article Inspection

- Gestão do Conhecimento



Requisitos norma IRIS versus ISO 9001 
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RAMS
Reliability, Availability, Maintainability, Safety

Aplicação a
Projectos
ou
Produtos



Reliability - Fiabilidade
Dados utiiizados nos cálculos provêm de: 

Datasheets dos respectivos fornecedores/Fabricantes de componentes

Dados de Campo

Registos de Manutenção

Baseada por exemplo na norma MIL-HDBK-217F, (Reliability Prediction of Electronic Equipment)



FMECA – Failure Mode Effects Criticality Analysis
(Análise Crítica de Modos de Falhas e seus Efeitos)

Técnica de Fiabilidade que permite analisar modos de falha, causas, efeitos (em  diferentes níveis), 
severidade, detecção de falha, probabilidade de ocorrência 

Exemplos



Maintainability

medida pelo índice MTTR (Mean Time To Repair) 

Usual efectuar-se: Manutenção preventiva e Correctiva

Exemplos

Manutenção
Correctiva

Manutenção
Preventiva



Availability

Modelização de sistemas/produtos

Informação inserida nos (blocos):
→ Failure Rate;  Repair Time;  Quantidade, 

redundância

Informação extraída (sistema/produto):
→ MTBF; MTTR; TDT; N. Exp. Failures, Unavailability

RBD

Reliability
Block
Diagram

Este dado tem 
origem:
• Experiência 
owners dos 
projectos
•Dados manutenção



Usando a distribuição de Poisson, com base nos custos, quantidade e Failure Rate, o tempo em 
que o sistema estará sem suporte, indisponibilidade durante o tempo de contrato.

Spare Parts

Output do programa : Qt. Peças reserva e Custos



Safety

FTA 
Fault
Tree
Analysis

Árvores de Falha são usadas na fiabilidade e 
avaliações de risco de segurança para 
representar graficamente as interacções 
lógicas e probabilidades de ocorrência de 
falhas de componentes, e outros eventos no 
sistema 



FRACAS -
Relex

Registo detalhado do processo,  permite recolher, 
quantificar e controlar uma larga gama de reports de 
incidentes, tais como:
• Dados de teste
• Dados de Campo
• Dados de reparação

DRACAS – Data Reporting and
Corrective Action System

FRACAS – Failure Reporting and
Corrective Action System
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necessary
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Authorise, implement 
and assess action

Corrective action 
successful
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Update report

Failure raised & recorded 
Search for related events

N

Os outputs do FRACAS/DRACAS podem ser utilizados como inputs do FMECA 
e RBD



Avaliação de Riscos na Concepção
(Design Risk Assessment)

- metodologia usada para avaliação de riscos na fase da concepção e desenvolvimento de 
uma solução / equipamento / sistema

- principal objectivo é a segurança das pessoas e bens tendo em consideração as fases de 
montagem, operação, manutenção até ao fim do ciclo de vida do equipamento.

- envolvimento das equipas de projecto na identificação das soluções mais adequadas, logo 
na fase inicial de um projecto 

- requisito contratual de grandes projectos, em alguns países (ex. Irlanda) é requisito legal

- “obriga” a pensar nas várias vertentes da segurança



Avaliação de Riscos na Concepção
(Design Risk Assessment)

- critérios usados para avaliação de riscos

Quando o risco é avaliado como “alto” ou “severo” devem ser implementadas alterações no 
projecto



Avaliação de Riscos na Concepção
(Design Risk Assessment)
- exemplo -



Safety Integrity Levels

• Engenharia dos Sistemas Electrónicos
– Caracterização e desafios dos sistemas:

• Omnipresentes na actividade humana (ambientes diversificados e exigentes)

• Desempenho de missões/funções críticas
– Falha dos sistemas acarretam consequências catastróficas:

» Perda de vidas humanas (industria médica, nuclear, química, 
aviónica, ferroviária, militar, automovel, etc.)

» Perdas materiais elevadas (serviços bancários, telecomunicações, 
industria e serviços em geral)

• Complexidade crescente em número de componentes
• Multiplicidade de interfaces

• Resposta em tempo real
• Determinismo na resposta



• Engenharia dos Sistemas Electrónicos
– Respostas da Engenharia:

• Controlo da segurança em todo o ciclo de vida dos sistemas - CEI 61508

– Concepção inicial
– Análise de perigos & Avaliação de riscos

– Estabelecimento dos requisitos de segurança
– Especificação

– Desenho
– Implementação
– Operação

– Manutenção
– Abate 

Safety Integrity Levels



Safety Integrity Levels



• Engenharia dos Sistemas Electrónicos
– Respostas da Engenharia:

• Avaliação e redução de riscos

– Standardização de Metodologias de Análise de Riscos
» CEI 61882 – HAZOP

• Estabelecimento de níveis de integridade de segurança “Safety Integrity
Levels” – SIL baseados no calculo de probabilidades – CEI 61508

Probabilidade de falha 
perigosa por hora 

(sistemas solicitados em 
permanência)

Probabilidade média de 
falha quando solicitado 

Safety Integrity Levels
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• Engenharia dos Sistemas Electrónicos
– Respostas da Engenharia:

• Garantia de integridade das falhas aleatórias

– Utilização de Metodologias de Análise de Falhas
» FMECA (Failure Mode Effect Critical Analysis)
» FTA (Fault Tree Analysis)

» ETA (Event Tree Analysis)
» RBD (Reliability Block Diagram Model)

» Markov Chains Model
• Garantia de integridade das falhas sistemáticas 

– Sistema de Gestão da Qualidade

» Utilização de métodos formais e de simulação na Especificação, 
Verificação e Validação dos sistemas

– Sistema de Gestão da Segurança

» Equipas de Concepção & Implementação independentes das 
Equipas de Verificação & Validação

» Avaliação Independente  

3

4

Safety Integrity Levels



• Engenharia dos Sistemas Electrónicos
– Respostas da Engenharia:

» A gestão da segurança segundo a EN50129 e EN50128 para níveis 
de integridade SIL 3&4 obriga para as tarefas    7 e 8  à separação 
da entidade responsável pela Concepção & Implementação da 
entidade responsável pela Verificação e/ou Validação e uma 
entidade independente das duas na Avaliação

GP = Gestor do Projecto
CI = Responsável Concepção / Implementação
VER = Responsável pela Verificação
VAL = Responsável pela Validação
AVA = Responsável pela Avaliação

= Pode ser a mesma organização

= Pode ser a mesma pessoa
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