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RESUMO 

 

Historicamente, sabe-se do grande avanço econômico ocorrido nos países 

geradores das inovações tecnológicas da Revolução Industrial. As máquinas 

foram substituindo, aos poucos, a mão-de-obra humana. A poluição 

ambiental, o aumento da poluição sonora, o êxodo rural e o crescimento 

desordenado das cidades.  Mas se por um lado a máquina substituiu o 

homem, agravando a situação dos desempregados, por outro reduziu o 

preço de mercadorias, aumenta a velocidade do ritmo das produções e 

exige mais qualificação de seus empregados . Com esse aumento, a 

competitividade entre as empresas ficaram cada vez mais acirradas. vence 

aquele que adota a melhor estratégia, tem menores perdas, possui uma 

equipe qualificada e motivada, e que entrega o produto com qualidade, 

segurança , menor impacto ambiental e social.. e por fim, disponibilidade 

do produto com preços acessíveis.  

Podemos afirmar que a Revolução Industrial teve um enorme avanço não 

só nas linhas de produção como também em questões sociais e 

tecnológicas, mas temos que reconhecer que devemos viver em constante 

evolução e isso quer dizer estar em busca de melhorias constantes  que 

sejam sempre em comum com os interesses de todos do grupo  . 
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Necessidades de Manutenção. 

 Com os adventos da Revolução Industrial e da Primeira Grande Guerra a Manutenção evolui 

muito. Mas foi na época da Segunda Guerra Mundial que a Manutenção passou a ser uma 

necessidade absoluta, numa guerra cada vez mais  mecanizada a falta de manutenção podia 

levar a grandes derrotas. Então, logo depois da guerra na reconstrução da Itália, da Alemanha, 

da Inglaterra e principalmente do Japão, a Manutenção teve um papel importante, tanto que 

esses países tiveram grande avanço industrial baseado na Engenharia e na Manutenção. A 

evolução da Manutenção teve seu marco após a Segunda Guerra Mundial, quando a indústria 

necessitou se adequar para atender a demanda do mercado. Antes deste período as máquinas 

eram pouco mecanizadas e muitas vezes superdimensionadas, prevalecendo a presença da 

mão-de-obra industrial. A partir deste momento, foi então que surgiram os primeiros conceitos 

de disponibilidade e produtividade que de início estavam relacionados a manutenção 

preventiva. Mundialmente pode-se dizer que a evolução da Manutenção se divide em quatro 

Períodos. O Primeiro Período abrange a Segunda Guerra Mundial, quando a indústria era pouco 

mecanizada, os equipamentos eram simples e, na sua grande maioria, superdimensionados. No 

Segundo Período vai desde a Segunda Guerra Mundial até os anos 60. Nesta época, houve forte 

aumento da mecanização, bem como da complexidade das instalações industriais. Começaram 

então a surgir às necessidades em aumentar a produção em larga escala. Com isso as indústrias 

decidiram criar um departamento de  manutenção, objetivando não só corrigir as avarias, mas 

também em evitá-las. Daí em diante começou-se a pensar em estratégias e de  como  poderiam 

direcionar as atividades de manutenção para que as máquinas pudessem produzir o maior 

volume possível . No Terceiro Período, a partir da década de 70, acelerou-se o processo de 

mudanças nas indústrias. A paralisação da produção era uma preocupação generalizada, já que 

diminui a capacidade de produção, aumenta os custos e afeta a qualidade dos produtos. No 

Quarto Período vai desde 1970 até os dias atuais, com o crescimento da indústria e com a 

evolução da tecnologia. A manutenção começou a fazer parte nos processos mais sofisticados, 

controlando e analisando os equipamentos e ferramentas nos processos fabris. A manutenção 

deixou de utilizar apenas as caixas de ferramentas para fazer os reparos dos equipamentos, e 

começou a antecipar-se às falhas determinando o melhor tempo para a execução da 

intervenção, que na maioria das vezes deixa de ser apenas baseada no tempo. 

Nos dias atuais falam-se do Quinto Período que é a Manutenção Sustentável, onde tem como 

foco alguns critérios como: zero de custos de manutenção, nível máximo de satisfação dos 

colaboradores, nível máximo de trabalho em equipe, condições básicas dos equipamentos 

assegurados, nível máximo de conhecimentos dos mantenedores e zero de acidente. Isso tudo 

visando em fazer uma manutenção de forma sustentável, onde se produza Receita para seus 

gastos , usando a criatividade em melhorias contínuas no processo e nos equipamentos. 

Para isso é necessário o planejamento como uma função administrativa, para determinar 

antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para 



alcança-los. Pode-se dizer que, para as organizações  atingirem o sucesso, faz-se necessário a 

realização antecipada de um bom planejamento e atuação de forma preventiva. 

Das técnicas de manutenção são adotadas as de forma corretiva, preventiva, preditiva e TPM. 

 

 

Manutenção corretiva 

Dano causador de  falha por perda de função ou redução de performasse do equipamento, ou 

seja, ao perceber um sinal de falha, é necessário atuar imediatamente ou planejar a intervenção 

o mais rápido possível. 

 

Manutenção Preventiva: 

 Segundo a NBR-5462 é: Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo 

com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do 

funcionamento de um item.  

Probabilidade de Falha: Existe uma falsa crença de que os componentes falham com o passar do 

tempo. Ou seja, associam a taxa de falha de um componente com a sua idade. Basta olhar as 

curvas dos padrões de falha para perceber que isso acontece em apenas uma porcentagem dos 

equipamentos. A taxa de falha de um componente não está ligada à sua idade e sim ao ambiente 

a qual é exposto e a forma como é operado e mantido 

Degradação : não é possível definir a degradação de um componente com base na sua idade. 

Mas é possível definir essa degradação através de um acompanhamento preditivo e identificar 

as falhas em estágio inicial ou falhas potenciais. Falhas Potenciais são aquelas que não 

interrompem o funcionamento do componente, mas indicam que algo está e errado. Podemos 

chamar também de modos de falha ou sintomas. Na Curva PF, a Falha Potencial é representada 

pelo ponto onde a performance do equipamento começa a cair em direção a falha funcional. 

Falhas Funcionais são aquelas que quando ocorrem perda de função. A Curva PF é uma 

representação gráfica da vida útil do equipamento. 



O objetivo da curva é ilustrar o intervalo entre o “ponto P” e o “ponto F”, e mostrar quais são as técnicas 

que conseguem evidenciar as falhas potenciais antes que se tornem falha funcionais. 

 
Todo profissional  de manutenção deveria conhecer e entender o conceito da Curva PF aplicando-as nos 

equipamentos sob sua responsabilidade. 

 

Manutenção preditiva 

A manutenção preditiva, por sua vez, traz o mesmo objetivo da manutenção preventiva, se 

antecipar às falhas evitando quebras e paradas não planejadas, porém, através de métodos de 

trabalho diferentes. Por meio de inspeções regulares que avaliam as condições atuais do 



equipamento, é possível identificar irregularidades para que sejam programadas as correções 

necessárias.  

Manutenção produtiva total 

 

Total Productive Maintenance, TPM, ou Manutenção Produtiva Total. O seu objetivo, é engajar 

toda a empresa, além do próprio time de manutenção de ativos, para contribuir diretamente para 

o aumento dos índices de disponibilidade, eficiência e qualidade de todo o conjunto de máquinas 

e equipamentos, e da produção. A sigla foi registrada pelo JIPM, Instituto Japonês de Manutenção 

de Planta, e a letra “T”, de “Total”, significa então, o envolvimento de todos os empregados. 

Como foco de melhoria, ou seja, já utilizando novas técnicas,  o conceito e a prática de TPM 

precisam ser absorvidos pela administração maior da empresa, assim como o RCM. Em se 

tratando de revisão, a filosofia que deve nortear a determinação da manutenção é a de que 

“manutenção é um negócio” e não deve ser ignorado. Se o cliente a paga, também quer retorno 

sobre tais gastos.  

O retorno dado aos proprietários varia em função do uso do investimento na planta. Desde o 

planejamento, pesquisa e escolha do equipamento e da política, produção e manutenção 

influenciarão a análise e o resultado do custo do ciclo de vida do equipamento ou planta. Quanto 

maior o avanço, em uso de técnicas de gestão da planta, mais próxima estará a empresa da 

chamada Empresa de Classe Mundial (World-Class Company) 

 A Efetividade Global dos Equipamentos (Overall Equipment Efectiviness – OEE), será 

consequência e também agregação de valor aos investidores e aumento de valor de mercado 

da empresa. Isso será possível com a filosofia da Manutenção Preventiva Total (Total Preventive 

Maintenance – TPM), combinada com a Manutenção Centrada em Confiabilidade (Reliability-

Centred Maintenance – RCM) e com a Gestão de Ativos Empresariais (Enterprise Asset 

Mannagement – EAM). Pode-se afirmar a existência de correlação entre o nível e o ciclo de 

utilização dessas técnicas, com o impacto. “O maior desafio das organizações é descobrir, atrair 

e reter pessoas talentosas.” (MALSCHITZKY, 2002, p. 33).   Do que adianta dispor das 

melhores ferramentas e não saber usa-las? 

No ambiente organizacional é importante que, não só o profissional busque o aperfeiçoamento 

de suas habilidades, mas que as empresas despertem para a necessidade de desenvolver seus 

talentos permitindo o desenvolvimento do trabalhador investindo em qualificação. O 

investimento em qualificação busca ressaltar a importância do desenvolvimento e crescimento 

profissional das pessoas que atuam em uma  organização, para proporcionar melhor qualidade 

de vida de seus colaboradores, neste caso o investimento é no ambiente de trabalho. O 

investimento em pessoas reduz o número de falhas, que quanto mais capacitadas e seguras no 

momento de realizar suas atividades, assim as pessoas acabam tendo maior grau de 

discernimento para tomada de decisões sobre o retorno esperado pelos proprietários da 

organização. 

Sendo assim.. com a estratégia incorporada à técnica e equipes treinadas e motivadas... a 

longevidade dos equipamentos será duradoura. Garantirá resultados satisfatórios com, maior 

redução de custos, menor riscos de acidentes, maior confiabilidade dos equipamentos, redução 

de resíduos e excelência na qualidade do produto final. 
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