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RESUMO

A aplicação da MCC dentro dos programas de manutenção direcionado as unidades de britagem com foco no planejamento, monitoramento e 
execução dos planos de manutenção preventivos, garantem o desempenho contínuo e confiável. O presente trabalho tem como objetivo 
principal, analisar os indicadores e os processos de manutenção atuais, visando desenvolver um modelo conceitual mais efetivo de manutenção 
aplicado aos conjuntos de britagens móveis, de forma a contribuir para o aumento da disponibilidade. Dentre os objetivos específicos: do estudo 
pode-se destacar a analise do histórico de manutenção como objeto de estudo, visando a identificação dos pontos críticos do processo. A 
empresa em estudo foi fundada em 1991, e está sediada em Recife, possuindo três filiais nos Estados do Rio Grande do Norte, Sergipe e 
Maranhão, tendo seu ramo de atividade principal voltada aos serviços de engenharia rodoviária, aeroviária e vias urbanas. Pesquisas foram 
realizadas no sentido de minimizar os elevados custos do investimento inicial com a aquisição de uma planta de estratificação, processamento e 
venda através de máquinas e equipamentos. À planta industrial de produção mineral tipo Lokotrack, detentora do maior investimento do projeto 
é o principal equipamento da linha de produção e responsável por gerar recursos e capital para manter a continuidade desta atividade. Com o 
auxílio do diagrama de Ishikawa, verificou-se que as falhas estavam relacionadas a falta de padronização dos métodos aplicados a produção e 
manutenção, a falta de treinamento para equipamentos dotados de muita tecnologia e a ocorrência de temperaturas acima da especificada no 
projeto do equipamento. Constatou-se que as avarias em rolamentos configura-se como a causa de maior frequência (24%), seguida pelos 
desgastes das chapas (19%) e pelas falhas em sensores (18%). Em função da relevância das avarias em rolamentos, chegando a representar cerca 
de 50 % dos custos de toda manutenção corretiva, este estudo buscou a compreensão dos fatos relacionados à causa desta falha. Durante a 
análise, verificou-se o indício de deficiência na lubrificação e a deficiência na orientação do procedimento de lubrificação. A partir de estudos 
realizados, foi possível identificar o tipo de graxa e especificar a quantidade adequada a ser aplicada de acordo com as dimensões do rolamento. 
Implementou-se também o monitoramento da temperatura através de termômetro digital, nos rolamentos mais caros, propiciando a 
identificação de eventuais falhas e permitindo a correção programada, com baixo custo de manutenção preventiva e sem interferência na 
produção. Após a implementação dos procedimentos fundamentados na MCC, verificou-se que os rolamentos de baixa vida útil obtiveram um 
aumento no tempo médio entre falhas (TMEF) de 59,7 %. Esta melhora de desempenho também foi verificada para os rolamentos com vida útil 
mais elevadas, uma vez que até o final desta pesquisa os rolamentos apresentavam 5.900 h de trabalho sem nenhuma ocorrência de falha. No 
aspecto financeiro, os resultados analisados demonstram uma redução de 71% no custo médio anual gasto com rolamentos, em relação ao ano 
anterior. A pesquisa revela a existência de lacunas, referentes à falta de procedimentos adequados e inadequações de projeto, que interferiram 
diretamente na realização da manutenção com consequente prejuízo a produção. A implementação das técnicas da MCC propiciou a obtenção de 
resultados que indicam o aumento da vida útil dos componentes classificados como críticos dentro do processo. Os resultados da metodologia 
aplicada, também servirão para a definição da política de manutenção a ser adotada. Desta forma, os resultados encontrados contribuem para 
diagnósticos mais precisos de falhas, sinalizando para uma produção com menos custos e melhores resultados financeiros.
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