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RESUMO

A competividade de mercado faz com que as organizações busquem pela melhoria contínua. Na indústria siderúrgica, a lubrificação é uma etapa 
sensível a melhorias. Sua função é reduzir o desgaste dos componentes e proporcionar aumento de vida útil, o que gera bons resultados para a 
produção. O estudo foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar a importância da modificação no fluxograma do sistema de lubrificação dos 
segmentos da máquina de lingotamento contínuo de aço em uma siderúrgica localizada na Grande Vitória – ES. Para alcançar o objetivo, a 
pesquisa foi desenvolvida com metodologia mista (quantitativa e qualitativa), descritiva, documental e aplicada. Baseou-se em documentos 
internos da empresa para analisar as ocorrências de manutenção. Foram identificados os registros de manutenção de antes e depois da 
implantação da modificação no fluxograma de lubrificação. Através dos registros, identificou-se uma redução no número de manutenção devido a 
falhas de lubrificação após a implantação da melhoria. Em 2012 ocorreram cinco falhas, enquanto em 2017, uma falha. Também se identificou 
ganhos significativos na disponibilidade anual da máquina, logo no primeiro ano com a melhoria aplicada houve um salto de 7% na 
disponibilidade. Concluiu-se que uma lubrificação eficaz das máquinas e equipamentos é essencial para reduzir o desgaste, possibilitar que eles 
alcancem uma vida útil satisfatória, reduzir a necessidade de manutenção e possibilitar que a produção planejada seja realizada. Por isso, a 
lubrificação é uma atividade sensível à aplicação de melhorias. A metodologia Kaizen mostrou-se eficaz para a melhoria dos processos da 
empresa, com ganhos para a produção. Foi através do princípio de melhoria contínua que se percebeu a necessidade e desenvolveu-se a 
melhoria no fluxograma de lubrificação. Após a modificação no fluxograma do sistema de lubrificação, identificou-se redução no número de 
ocorrências de falhas. Essas falhas ocorriam devido à incapacidade do sistema para lubrificar de maneira satisfatória as regiões de maior esforço 
nos equipamentos da máquina de lingotamento contínuo de aço. A modificação implantada fez com que a lubrificação privilegiasse os mancais 
centrais, que estão submetidas a esforços maiores. Por isso houve a redução no número de ocorrência de falhas, o que fez com que houvesse 
menos manutenção não programada e proporcionou maior disponibilidade das máquinas. A disponibilidade é de suma importância, pois é o 
percentual de tempo que as máquinas estão desimpedidas para operar. Observou-se que a disponibilidade anual da máquina 02 apresentou uma 
tendência crescente a partir do ano de 2012, indicando uma possível influência da melhoria aplicada, que reduziu a necessidade de parada para 
manutenção não programada por falha na lubrificação. Essa redução nas paradas não programadas ocorreu por diminuir a necessidade de troca 
de segmento devido a falhas de lubrificação. Essas falhas refletiam em tempo de aproximadamente 4 horas para a atividade de troca do 
segmento, acarretando em menor produção da máquina. Para estudos futuros, sugere-se que seja avaliado o sistema de lubrificação centralizado 
ar-óleo em máquinas de lingotamento contínuo de aço. E que se comparem os resultados da utilização do sistema de lubrificação centralizado de 
graxa e do sistema de lubrificação centralizado ar-óleo com o objetivo de reduzir ainda mais a ocorrência de falhas.
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