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RESUMO
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Custos de manutenção elevados por uma 
combinação de métodos de gestão ine�cazes e  falta 
de conhecimento da condição dos ativos 
representam um oportunidade substancial para 
quase todas as instalações industriais no mundo. O 
uso e�caz de tecnologias preditivas fornece os 
meios para aproveitar esta oportunidade. Se 
Utilizada corretamente, de 33% a 50% de 
desperdício das despesas de manutenção podem 
ser eliminadas e a utilização e�caz dos recursos da 
planta pode ser alcançada e mantida.



Introdução

Os custos de manutenção, conforme de�nidos 
pelos procedimentos contábeis da indústria, são 
normalmente uma grande parte do total dos custos 
operacionais na maioria das plantas. Os custos de 
manutenção (ou seja, trabalho e materiais) nos EUA 
têm aumentado a um ritmo tremendo nos últimos 
10 anos. Em 1981, a indústria gastava mais de US $ 
600 bilhões para manter os seus sistemas críticos. 
Em 1991, estes custos aumentaram para mais de US 
$ 800 bilhões e chegou a US $ 1,2 trilhão em 2000. 
Estas avaliações indicam que entre um terço e 
metade destes dólares de manutenção são 
desperdiçados através de métodos ine�cazes de 
gestão de manutenção. A Indústria não pode mais 
absorver este nível de ine�ciência. Dados similares 
para outros países é escassa, mas acreditamos que 
a situação é praticamente a mesma.
O motivo dominante para o uso ine�caz dos gastos 
de manutenção é a falta de dados reais que 
quanti�cam quando e que tipo de manutenção é 
necessária para manter, reparar ou substituir 
máquinas críticas, equipamentos e sistemas dentro 
de uma planta ou instalação. Normalmente, a 
manutenção  não acompanha o desempenho do 
equipamento, as tarefas de manutenção realizadas, 
o histórico de falhas ou qualquer outro dado que 
poderia ser usado para planejar e agendar tarefas 
que impediriam falhas prematuras, estenderia a 
vida útil dos ativos críticos, e reduziria o seu custo 

durante o ciclo de vida. Pelo contrário, a 
programação da manutenção tem sido, e em 
muitos casos continua a ser,  determinada pelas 
falhas nos equipamentos ou nas percepções do 
pessoal de manutenção que arbitrariamente 
determinam o tipo e a freqüência da manutenção 
de rotina. Por exemplo, a maioria das instalações 
que empregam inspeções termográ�cas o fazem 
uma vez por ano ou a cada 6 meses. Esta é uma 
decisão puramente arbitrária, não suportada por 
qualquer tipo de dado real.

Além disso, a gestão de nível médio e corporativo 
ignorara o impacto da manutenção na qualidade 
do produto, nos custos operacionais gerais e no 
mais importante, o lucro da empresa. A opinião 
geral é de que  "A manutenção é um mal necessário 
"ou" Nada pode ser feito para melhorar os custos de 
manutenção ". Talvez estas fossem a�rmações 
verdadeiras 10 ou 20 anos atrás. No entanto, o 
desenvolvimento de uma instrumentação baseada 
em computador e de sistemas de gestão da 
manutenção fornecem os meios para otimizar a 
e�cácia da manutenção. 

Instrumentação baseado em microprocessador, 
como no monitoramento de vibração e de 
infravermelho, pode ser utilizada para monitorar o 
estado de funcionamento das máquinas,  sistemas 
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Manutenção Corretiva

e equipamentos críticos da planta. O conhecimento 
adquirido a partir desses instrumentos proporciona 
gerir e�cazmente a operação de manutenção. No 
mínimo, eles fornecem os meios para reduzir ou 
eliminar reparações desnecessárias, prevenir falhas 
catastró�cas de máquinas e reduzir o impacto 
negativo da operação de manutenção na 
rentabilidade das plantas industriais. Quando a sua 
capacidade total é usada, estes instrumentos 
fornecem os meios para otimizar o desempenho 
total da planta, a vida útil  dos equipamentos e os 
custos do ciclo de vida da instalação e dos seus 
ativos. Sistemas de gestão de manutenção 
fornecem os dados históricos e usam os dados 
destes instrumentos para realização de 
manutenção preditiva. 

Normalmente as plantas industriais usam os 
seguintes modelos de gestão de manutenção: 

sistema pare de funcionar. A manutenção corretiva 
é uma técnica de gestão reativa que espera por 
uma falha da máquina ou equipamento antes que 
qualquer ação de manutenção seja tomada. Na 
verdade é uma abordagem baseada na 
“não-manutenção”. Além disso, é o método de 
gerenciamento de manutenção que possui maior 
custo.

No entanto, importante dizer que poucas plantas 
usam a �loso�a de gestão corretiva de forma pura. 
Em quase todos os casos, as plantas executam 
tarefas básicas de prevenção, como lubri�cação e 
ajustes de máquinas. No entanto, neste tipo de 
gestão, máquinas e outros equipamentos não são 
reconstruídos nem existem quaisquer grandes 
reparos até que o equipamento deixe de operar.

As principais despesas associadas com este tipo de 
gestão de manutenção são:

º Custo elevado de estoque de peças 
sobressalentes 

º  Altos custos trabalhistas associado a horas extras

º  Altas taxas de inatividade das máquinas 
(downtime)
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A lógica da gestão baseada em manutenção 
corretiva é simples e direta. Quando um máquina 
quebrar, conserte. Esta metodologia de 
manutenção baseada no conceito de "Se não está 
quebrado, não conserte"  tem sido utilizada por 
uma grande parte das operações de manutenção 
desde que os primórdios industriais e analisada 
super�cialmente parece razoável. Uma planta 
usando manutenção corretiva não gasta dinheiro 
algum em manutenção até que uma máquina ou 



Como não há nenhuma tentativa de antecipar os 
requisitos de manutenção, uma planta que tem a 
gestão de manutenção baseada em manutenção 
corretiva deve ser capaz de reagir a todas as falhas 
possíveis dentro da planta. Este método de gestão 
reativo força o departamento de manutenção a 
manter amplos estoques de peças sobressalentes, 
que incluem máquinas e peças ou, pelo menos, 
todos os componentes principais para todo  
equipamento crítico da planta. A alternativa é  
invocar fornecedores de equipamentos que 
possam fornecer  entrega imediata de todas as 
peças de reposição necessárias. Mesmo que isto 
seja possível, o custo associado a uma entrega 
acelerada aumenta substancialmente o custo de 
reparo para corrigir falhas nos equipamentos. Para 
minimizar o impacto sobre a produção criada por 
falhas inesperadas, o pessoal de manutenção 
também deve ser capaz de reagir imediatamente a 
todas as falhas de equipamentos.

O resultado prático desta gestão de manutenção  
reativa é maior custo de manutenção e menor 
disponibilidade de máquinas de processo. Análise 
dos custos de manutenção indicam que uma 
reparação efetuada de forma reativa, em média, 
tem um custo cerca de três vezes maior do que o 
mesmo reparo feito de forma planejada. O 
planejamento da reparação  possibilita minimizar 
os custos  de trabalho associados e também 
permite reduzir o impacto negativo da perda de 
produção.
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Existem muitas de�nições para manutenção preventiva, mas todas elas são baseados no tempo. Em outras 
palavras, as tarefas de manutenção são baseadas no tempo decorrido ou horas de operação de um tipo 
especí�co de equipamento, tendo como base  os dados estatísticos ou históricos deste equipamento. A Figura 
abaixo ilustra a curva típica de falhas segundo Lafraia. Segundo Lafraia, a grande maioria dos componentes de 
um equipamento ou sistema apresentam um comportamento diferente em várias etapas de sua vida útil. Este 
fenômeno é representado pela curva da banheira, onde apresenta a probabilidade da falha ocorrer em função 
do tempo de operação da vida dos equipamentos:
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Manutenção Preventiva

A curva da banheira é válida para componentes individuais, e se divide em três períodos distintos:

º  Mortalidade infantil –  Nesta fase, a taxa de falhas é decrescente e qualquer intervenção provocará seu 
aumento, reduzindo a con�abilidade do equipamento. Estas falhas podem ser originadas pela de�ciência no 
controle de qualidade, falha de mão-de-obra, amaciamento insu�ciente, erros de projetos, contaminação, 
entre outras. 
 
º  Período de vida útil – É estabelecido o período de vida útil do componente. A taxa de falhas é constante, 
ocorrendo de forma aleatória, em função de cargas aleatórias, falhas de manutenção preventiva, erros 
humanos, ou seja, fenômenos naturais imprevisíveis. Nesta fase é muito difícil prever as falhas e, portanto, 
pouco pode ser feito para evitá-las. 
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º  Período de envelhecimento ou desgaste - Inicia-se ao término da vida útil do equipamento e a taxa de 
falhas cresce rapidamente. São causas destas falhas a degradação, desgaste, corrosão, fadiga e a manutenção 
de�ciente dos equipamentos.

Na gestão de manutenção preventiva, inspeções da máquina, lubri�cação, reparações ou reconstruções são 
programados com base na estatística de  MTTF.

A implementação real da manutenção preventiva varia bastante. Alguns programas são extremamente 
limitados e consistem de lubri�cação e ajustes menores. Programas de manutenção preventiva mais 
abrangentes agendam reparos, lubri�cações, ajustes e remanufaturas de todas as máquinas críticas da planta. 
O denominador  comum para todos esses programas de manutenção preventiva é a diretriz para o 
planejamento. Todos os programas preventivos de gestão de manutenção assumem que as máquinas irão se 
degradar dentro de um prazo previsto de acordo com a sua classi�cação particular. Por exemplo, um bomba 
centrífuga  horizontal de  estágio único irá funcionar normalmente 18 meses antes de suas peças se 
desgastarem. Usando técnicas de gestão preventiva, a bomba seria retirada de serviço e reconstruída após 17 
meses de operação.

O problema com esta abordagem é que o modo de funcionamento e as variáveis especí�cas da planta afetam 
diretamente a vida útil das máquinas. O tempo médio entre falhas (MTBF) não será o mesmo para uma bomba 
que trabalha com água e outra com manipulação de pastas abrasivas. O resultado normal do uso de estatísticas 
de MTBF para manutenção programada é: ou reparos desnecessários ou falhas catastró�cas. Neste exemplo, a 
bomba pode não precisar de reparo depois de 17 meses. Portanto, o trabalho e material usado para fazer o 
reparo foi desperdiçado. A segunda opção usando a manutenção preventiva é ainda mais caro. Se a bomba 
falhar antes de 17 meses, somos forçados a reparar utilizando técnicas de corretiva. Análise dos custos de 
manutenção mostraram que uma reparação feita de forma reativa, ou seja, depois da falha ocorrer, será 
normalmente três vezes maior que o mesmo reparo feito em uma base programada.
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Manutenção Preditiva
A manutenção preditiva é um programa de 
manutenção baseada na condição do 
equipamento. Ao invés de con�ar em estatísticas 
do tempo médio entre falhas para programar as 
atividades de manutenção, a manutenção preditiva 
monitora diretamente a condição operacional, 
e�ciência, distribuição de calor e outros 
indicadores de todos os sistemas críticos da planta 
para determinar o tempo médio real para falha ou 
perda de e�ciência que seria prejudicial para as 
operações da planta. Na melhor das hipóteses, o 
método de manutenção planejada por tempo 
tradicional fornece uma diretriz para a vida útil de 
um determinado equipamento. A decisão �nal, na 
manutenção preventiva, em reparar ou replanejar a 
manutenção é sempre feita com base na intuição e 
na experiência pessoal dos pro�ssionais 
envolvidos.

A utilização de um programa de manutenção 
preditiva abrangente irá fornecer dados reais sobre 
a condição de operação de ativos críticos, incluindo 
a sua e�ciência, bem como o estado mecânico de 
cada máquina e a e�ciência de operação de cada 
processo. Esses dados fornecem à gestão da 
manutenção dados reais necessários para o 
planejamento e�caz das atividades de 
manutenção.

A manutenção preditiva na verdade é muito mais. É 
uma forma de melhorar a produtividade, qualidade 
do produto e e�cácia geral das plantas de 

fabricação e produção. A manutenção preditiva 
não é apenas o monitoramento de vibração, 
imagem térmica, ou análise de óleo ou quaisquer 
outras técnicas de ensaios não destrutivos que são 
comercializados como ferramentas de manutenção 
preditiva. Pelo contrário, é uma �loso�a ou atitude 
que simplesmente usa a condição real de 
funcionamento dos equipamentos e dos sistemas 
para otimizar a operação total da planta. Uma 
gestão da manutenção preditiva abrangente utiliza 
uma combinação das melhores ferramentas, ou 
seja, monitoramento de vibração,  imagens 
térmicas, temperatura etc, para obter a condição 
real de operação dos equipamentos críticos e desta 
forma  planejar a manutenção de acordo com as 
reais necessidades.

Incluir a manutenção preditiva em um  programa 
de gestão de manutenção abrangente 
proporcionará a capacidade de otimizar a 
disponibilidade de processos e máquinas e reduzir 
signi�cativamente o custo de manutenção. 
Também irá fornecer os meios para melhorar a 
qualidade do produto, produtividade e 
rentabilidade.

Um programa de manutenção preditiva pode 
minimizar quebras não programadas de todo 
equipamento elétrico e mecânico da planta e 
garantir que o equipamento reparado esteja em 
condições aceitáveis. O programa também pode 
identi�car problemas antes que se tornem graves. 
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A maioria dos problemas podem ser minimizados, 
se forem detectados e reparados precocemente. 
Normalmente, falhas mecânicas degradam a uma 
velocidade diretamente proporcional à sua 
severidade. Se o problema for detectado no início, 
grandes reparos podem ser evitados  na maioria 
dos casos.

Benefícios

O uso efetivo da manutenção preditiva irá eliminar 
de 33% a 50% das despesas de manutenção que 
são gastas pela maioria das indústrias. Com base 
em dados históricos nos EUA, a economia gerada 
pela manutenção preditiva vem das seguintes 
áreas:

1. Eliminação de paradas não programadas 
causadas por falhas de equipamentos ou 
sistema - Tipicamente, reduções de 40% a 60% são 
conseguidas nos dois primeiros anos e até 90% de 
redução são alcançadas e mantidas dentro de cinco 
anos.

2. O aumento na utilização de recursos humanos 
- Estatisticamente, a média de "trabalho útil" de um 
pro�ssional de manutenção é de 24,5%, ou cerca de 
2 horas por turno. Ao identi�car a tarefa de 
reparação necessária para corrigir os problemas 
dentro de uma planta, bem como as peças e as 
ferramentas necessárias para corrigir o problema, a 
manutenção preditiva pode aumentar 

dramaticamente o "trabalho útil". A maioria das 
plantas têm sido capaz de alcançar e manter 75% a 
85% de utilização e�caz.

3. Aumento da capacidade - O principal benefício 
de um programa de manutenção preditiva é um 
aumento da capacidade de processamento ou de 
produção da planta. No curto prazo, ou seja, de 1 a 
3 anos, os aumentos de capacidade sustentável 
variaram entre 15% e 40%. No longo prazo este 
percentual aumenta para 75% a 80%.

4. Redução de despesas de manutenção - Em 
alguns casos, os gastos de manutenção podem 
aumentar durante o primeiro ano após a 
implementação de um programa de manutenção 
preditiva. Este aumento, tipicamente de 10% a 15%, 
é causado pelos problemas inerentes descobertos 
através do uso de tecnologias preditivas. Quando 
estes problemas são eliminados, o resultado é uma 
redução típica no custo do trabalho e no custo do 
material de 35% a 60%.

5. Aumento da vida útil - Normalmente, a vida 
operacional útil dos ativos das plantas será 
estendida por 33% a 60%. Este benefício deriva da 
capacidade de detectar problemas incipientes ou 
desvios  das condições ótimas, antes  da ocorrência 
de danos ao equipamento. Fazer pequenos ajustes 
ou reparos e não permitir  que um problema menor 
se torne um problema grave pode estender a vida 
útil efetiva quase inde�nidamente.
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