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RESUMO

A manutenção é uma atividade de importância estratégica nas empresas, devendo garantir o funcionamento dos equipamentos e instalações com 
confiabilidade, segurança e custos adequados. Programas consistentes devem ser empregados para atingir esses objetivos. Há alguns anos a 
manutenção vem sendo pensada de forma mais ordenada e estruturada, com foco não só em manter a funcionalidade dos equipamentos, mas 
também em aumentar a sua disponibilidade e com o menor custo possível. Dentre as metodologias empregadas com este propósito, está a 
Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC), que aborda um planejamento sistemático e criterioso quanto à alocação de recursos e a 
organização dos planos de manutenção. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de aprimoramento do atual programa de 
manutenção elétrica adotado para o subsistema de água gelada de uma máquina Extrusora, em uma fábrica de tubos flexíveis situada no Porto do 
Açu-RJ, aplicando-se a lógica MCC como metodologia de análise. Primeiramente, será apresentada uma breve descrição sobre a função da 
máquina Extrusora, bem como do funcionamento do subsistema de água gelada. Na sequência, será apresentado o programa de manutenção 
utilizado atualmente pela empresa, com detalhamento das atividades aplicadas e o número de homem/horas/ano (H/h/a) gasto em cada uma. A 
abordagem foi feita na forma de uma análise de caso, apresentando as atividades de manutenção hoje realizadas em cada equipamento do 
subsistema. Foi apresentado o programa alternativo, utilizando a sequência de passos e as ferramentas para a implementação da metodologia 
MCC.  Os dados mostraram uma redução expressiva do número total de homens/hora/ano necessários para as atividades de manutenção do 
subsistema analisado, com ganhos que podem variar entre 12,5 e 31%, deixando clara a vantagem da MCC em relação ao plano de manutenção 
atual. Conforme é característico da metodologia MCC, não é possível garantir o sucesso do modelo proposto logo na sua implementação. No 
entanto, destaca -se que iniciativas como o treinamento do pessoal envolvido,  para  incorporar as mudanças de  comportamento necessárias,  
bem como a efetiva integração das equipes, coordenadas pelos gestores, aumentarão as chances de êxito do programa.
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