
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

1

Aula 17  – Projetos de Melhorias

Projetos de Melhorias de Equipamentos e 
Instalações:
A competitividade crescente dos últimos anos do 
desenvolvimento industrial foi marcada pela grande 
evolução dos processos produtivos das indústrias. Esta 
evolução exige a atenção constante de todos os setores 
na identificação de oportunidades que garantam a 
sobrevivência da empresa. Normalmente este processo 
exige que todos os setores estejam sempre preparados 
para implementação de mudanças que possam permitir 
a melhoria contínua, adequando a realidade da 
empresa às necessidades e exigências do mercado.
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Considerando esta tendência das indústrias modernas 
o setor de engenharia de manutenção passou a 
assumir um importante papel, que esta diretamente 
relacionado com o processo produtivo da empresa. 
Pelo fato da atividade de manutenção estar em contato 
com o comportamento funcional das máquinas, este 
setor tem maior facilidade de identificar oportunidades 
de mudanças que possam introduzir melhorias de 
equipamentos e instalações para obter melhores 
resultados de desempenho. 
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Além disso, o investimento necessário para grandes 
mudanças e modernizações é muito elevado. Estes 
grandes investimentos somente podem acontecer em 
intervalos maiores.
O engenheiro de manutenção deve  estar sempre 
atualizado com relação às novas tendências de 
desenvolvimento dos equipamentos para avaliar as 
possibilidades de melhorias. As melhorias podem estar 
relacionadas com diversos aspectos da produção, dos 
quais podemos relacionar os principais:
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• Aumento da disponibilidade do equipamento;
• Melhoria da manutenibilidade das máquinas;
• Aumento da capacidade de produção das instalações;
• Redução dos custos de manutenção;
• Melhoria da qualidade do produto;
• Eliminação da poluição ambiental;
• Eliminação dos riscos de acidentes.
A seguir serão analisadas as possibilidades de atuação 
da engenharia de manutenção de acordo com os itens 
descritos acima.
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Aumento da Disponibilidade do Equipamento:
A disponibilidade do equipamento para a produção é 
uma das principais metas da manutenção. Como foi 
demonstrado nos capítulos anteriores inúmeras ações 
da manutenção podem ser aprimoradas para obter este 
aumento; as técnicas preditivas e o treinamento do 
profissional da manutenção estão entre os melhores 
exemplos. 
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As metodologias de aumento de disponibilidade do 
equipamento apresentadas anteriormente podem ter 
algumas limitações para alcançar níveis de exigência que 
podem ser incompatíveis com o projeto original do 
equipamento. Para muitas situações a eliminação de 
falhas repetitivas ou mesmo o aumento de vida útil de um 
determinado equipamento somente podem ser obtidos 
com modificações de suas características originais. Estas 
situações ocorrem tanto por erros na avaliação das 
condições de solicitações reais dos equipamentos como 
também por alterações do processo, para atender 
determinadas necessidades da produção. 
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As melhorias de projeto dos equipamentos podem ser 
obtidas com pequenas modificações de especificação 
de materiais ou componentes, que podem resultar em 
grandes ganhos. O exemplo do rolamento apresentado 
anteriormente, mostra que a simples alteração de 
especificação do rolamento, sem necessidade de 
mudanças do projeto do motor, obteve um aumento de 
vida útil elevado para os mancais do equipamento.
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Algumas situações podem exigir mudanças mais 
significativas para alcançar o aumento da 
disponibilidade do equipamento. Como exemplo 
podemos analisar um equipamento utilizado no sistema 
de compressão de gás de uma instalação de 
preparação de finos de carvão. O equipamento original 
era constituído por rolamentos autocompensadores de 
esferas lubrificados à graxa. O “booster” opera com 
rotação nominal de 3600 rpm, sendo o limite de rotação 
em graxa para o rolamento 2316 utilizado de 3200 rpm 
(ver catálogos de fabricantes). 
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Este equipamento apresentava quebras com intervalos 
médios de 3 meses. Para aumento de disponibilidade 
deste equipamento foi necessária a alteração do 
projeto dos mancais. Neste caso foi adotado um 
mancal monobloco, com lubrificação a óleo. Os novos 
rolamentos utilizados foram o de rolos cilíndricos NU 
316 C3 (3800 rpm) e rígido de esferas 6316 C3 (4500 
rpm). A expectativa mínima de vida para a nova 
construção é de 40.000 horas de operação contínua 
(~4,5 anos).
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Melhoria da Manutenibilidade das Máquinas:
A melhoria da manutenibilidade representa o 
desenvolvimento de facilidades para reduzir o tempo e 
os custos das atividades de manutenção das 
máquinas. O aprimoramento dos procedimentos, o 
treinamento das equipes, o uso de ferramentas mais 
adequadas e dispositivos especiais podem melhorar 
consideravelmente a manutenibilidade das máquinas. 
Porém, determinadas situações de manutenção 
somente podem ser melhoradas com modificações do 
equipamento ou revisão de especificação dos 
componentes, envolvendo alterações de projeto.
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A engenharia de manutenção deve efetuar avaliação 
constante das atividades de reparo das máquinas para 
identificar as necessidades de modificações que 
possam garantir ganhos de manutenibilidade.
Um exemplo de componente que pode trazer grandes 
melhorias de manutenibilidade é o rolamento bi-partido. 
A possibilidade de adaptação do equipamento para 
utilização deste componente pode garantir uma grande 
redução no tempo de intervenção da manutenção. 
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A foto a seguir mostra um rolamento bi-partido que 
possibilitou a manutenção de um equipamento sem a 
necessidade de desmontagem de componentes da 
máquina. Este tipo de solução pode evitar a 
necessidade de desmontagem de componentes do 
equipamento, como por exemplo:  acoplamentos, 
motores e redutores. Esta solução permite aumentar a 
disponibilidade do equipamento e reduzir custos de 
manutenção.
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Rolamento bi-partido para facilitar manutenção
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Aumento da Capacidade de Produção das 
Instalações:
A engenharia de manutenção deve participar de 
processos de identificação de potenciais de aumento 
de capacidade dos equipamentos, analisando os 
equipamentos que possuem reserva de capacidade e 
os pontos que necessitam alteração para possibilitar 
um incremento da produção. Estas possibilidades 
podem garantir o aumento de produção da empresa 
com pequenos custos, representando excelentes 
ganhos de produtividade.
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Este tipo de situação deve ser analisada com muito 
critério pela engenharia de manutenção. O aumento da 
produção requer um profundo conhecimento do projeto 
e do funcionamento do equipamento. Todas as 
alterações devem ser estudadas cuidadosamente para 
evitar prejuízos e não colocar em risco a segurança da 
operação.
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A figura a seguir mostra dois redutores do 
levantamento principal de uma ponte rolante de uma 
instalação que teve a capacidade de produção 
aumentada em aproximadamente 25% em relação à 
capacidade original. Durante os estudos foi identificada 
a necessidade de aumento de capacidade da ponte 
rolante de 200 para 245 toneladas. A principal 
modificação na ponte rolante foi a troca do redutor do 
levantamento principal. As fotos abaixo mostram o 
redutor antigo sendo retirado e o redutor novo 
preparado para a instalação no equipamento.
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Troca de redutor do levantamento principal de ponte 
rolante para aumento de capacidade



MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

18

Aula 17  – Projetos de Melhorias

Redução dos Custos de Manutenção:
A forma direta de atuação na melhoria do projeto do 
equipamento para obter redução de custos 
normalmente esta relacionada com a possibilidade de 
uso de componentes de menor custo de reposição sem 
prejuízos para o desempenho do equipamento, ou na 
utilização de componentes que possibilitem um 
aumento de vida útil. A redução de custo também esta 
relacionada com outras condições de melhoria do 
equipamento que possam facilitar a intervenção para a 
manutenção.
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Durante as atividades de manutenção podem ser 
identificadas as melhorias do equipamento que 
possibilitem a redução dos custos da intervenção. A falha 
repetitiva de componentes ou a vida útil reduzida também 
indicam necessidades de melhorias. Nem sempre o uso 
de componentes de custo elevado garantem o bom 
desempenho do equipamento. A decisão do uso destes 
componentes deve ser feita com base nos estudos de 
custo/benefício.
Um dos aspectos do projeto do equipamento que pode 
ser exemplificado com relação às possibilidades de 
melhorias para redução de custos de manutenção esta 
relacionado com a lubrificação. 
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O projeto adequado do sistema de lubrificação pode 
resultar em redução de custo de manutenção. 
Atualmente existem inúmeras soluções nesta área que 
podem garantir bons resultados. O uso de rolamentos 
vedados, lubrificantes sólidos, lubrificadores 
automáticos, niveladores de óleo e outros itens 
relacionados com a lubrificação podem garantir 
importantes benefícios. Alguns detalhes destas 
aplicações serão abordados nos itens relacionados 
com as novas tecnologias.
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Melhoria da Qualidade do Produto:
Diversas situações relacionadas com a manutenção 
do equipamento podem afetar a qualidade do produto. 
Grande parte dos problemas estão relacionados com 
as práticas de manutenção, podendo ser resolvidos 
com a aplicação dos procedimentos adequados. 
Na maioria das vezes a possibilidade de melhorias de 
projeto do equipamento para alcançar melhoria de 
qualidade não é muito simples de ser alcançada. 
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Este tipo de atuação envolve um profundo 
conhecimento do equipamento e das condições 
operacionais da instalação. A implementação destas 
mudanças normalmente são conduzidas em conjunto 
com a engenharia de manutenção e as equipes 
responsáveis pela produção. 
Nos processos industriais que envolvem vários 
estágios de produção para a obtenção do produto final, 
a introdução de melhorias nas fases intermediárias 
normalmente exigem implementação de novos 
equipamentos que devem ser adaptados ao processo 
original. 
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Nesta fase a engenharia de manutenção pode ter 
importante participação para eliminação de 
interferências que possibilitem a montagem dos novos 
equipamentos.
Esta situação é específica para cada tipo de indústria, 
podendo envolver os princípios físicos, químicos, 
metalúrgicos, térmicos e mecânicos. 
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Eliminação da Poluição Ambiental:
As novas exigências de controle ambiental resultaram 
na necessidade de modificação das instalações 
industriais. Para muitos casos foram adaptadas 
unidades completas de sistemas de controle de 
poluição. O fato de grande parte dos equipamentos e 
processos industriais terem sido desenvolvidos sem 
grandes preocupações com o meio ambiente,  torna 
muito difícil atingir níveis toleráveis de poluição. 
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Os órgãos de fiscalização ambiental estabelecem 
condições de controle que tornam essenciais a 
melhoria dos equipamentos existentes, sendo na 
maioria das vezes responsabilidade da engenharia de 
manutenção.
As exigências de manutenção dos equipamentos 
também passaram a sofrer influência das legislações 
ambientais. Os vazamentos de diversos produtos 
durante as fases de produção dependem em grande 
parte do estado de conservação dos equipamentos. 
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Os elementos de vedação que normalmente não 
causavam riscos de parada da produção passaram a 
ser fundamentais.
A implementação de equipamentos de controle da 
poluição em unidades da produção e o 
desenvolvimento de técnicas para eliminar os riscos de 
poluição dos equipamentos passou a ser um dos 
objetivos das equipes de engenharia de manutenção.
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Eliminação dos Riscos de Acidentes:
A necessidade de eliminar os acidentes industriais é 
fundamental para o bom resultado das empresas. As 
instalações existentes nem sempre foram projetadas 
para garantir os padrões atuais de segurança. As 
normas regulamentadoras do ministério do trabalho 
são exigências legais, que devem ser cumpridas pelas 
empresas.



Os novos equipamentos devem atender os requisitos 
de segurança legais, porém é muito importante verificar 
estas condições na fase de especificação e aquisição. 
As máquinas de transportes e elevação, caldeiras, 
vasos de pressão, vias de acesso das instalações 
prediais, equipamentos de combate a incêndio estão 
entre os principais equipamentos controlados por estas 
legislações.
Muitas instalações existentes não foram projetadas 
dentro dos requisitos de segurança exigidos pelas 
regulamentações atuais. Esta situação requer projeto 
de melhoria para a adequação dos equipamentos. Além 
disso, é muito importante que todos os novos projetos 
sejam desenvolvidos de acordo com as necessidades 
de segurança.
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Inspeção e Recuperação de Componentes:
A maioria dos componentes mecânicos utilizados na 
construção dos equipamentos manifestam sinais que 
definem as suas características de utilização. O 
aprimoramento das técnicas de projeto e construção 
das máquinas, introduz cada vez mais equipamentos 
com elevados níveis de confiabilidade. Por outro lado, 
novas exigências de produção introduzem novos 
equipamentos que exigem aperfeiçoamentos para 
atingir  os níveis exigidos de confiabilidade.
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Nos capítulos anteriores foram apresentadas diversas 
técnicas de inspeção que podem avaliar as condições 
do equipamento e definir o momento adequado para a 
manutenção. A maioria das técnicas preditivas tem 
como objetivo a inspeção do equipamento em 
operação. Diversos componentes mecânicos são 
inspecionados durante as paradas preventivas do 
equipamento, ou até mesmo durante paradas de rotina 
da instalação industrial. 
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Nesta situação muitas vezes é necessário definir a  
troca, possibilidade de recuperação ou 
reaproveitamento dos componentes. Esta decisão é de 
grande importância pois está diretamente relacionada 
com os custos de manutenção e a garantia de 
confiabilidade dos serviços. Nem sempre os recursos e 
conhecimentos necessários para este tipo de decisão 
são os mais adequados.
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Critérios de Inspeção para os Componentes 
Mecânicos:
Atualmente existem inúmeros critérios de inspeção que 
foram desenvolvidos para as atividades de manutenção 
da maioria dos componentes mecânicos aplicados na 
construção dos equipamentos industriais. A utilização 
destes critérios de uma forma generalizada nem 
sempre é possível. As características próprias de cada 
aplicação dos componentes pode definir condições 
diferenciadas de uso, exigindo critérios específicos. 
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Além disso, a inspeção de muitos componentes nem 
sempre é uma atividade de fácil execução. As 
necessidades de produção, dificuldade de acesso, 
necessidade de desmontagem, exigência de recursos 
especiais, necessidade de experiência e qualificação 
dos inspetores podem criar dificuldades para obter uma 
inspeção com qualidade.
A engenharia de manutenção muitas vezes é 
responsável em estabelecer os critérios apropriados 
para a execução da inspeção, com base em padrões e 
normas existentes e levando em consideração a 
experiência na utilização do equipamento. 
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Estes critérios são muito importantes para definir as 
condições de segurança para o equipamento e os 
custos das atividades de manutenção.
A tabela entregue pelo professor apresenta o 
programa de inspeção recomendado por um fabricante 
de ponte rolante para os componentes mecânicos do 
equipamento. Este critério estabelece a frequência, 
padrão de inspeção e providência. Para 
complementação deste programa devem ser utilizadas 
as técnicas de inspeção, conforme necessidade do 
item de inspeção.



Recuperação de Componentes Mecânicos.
A recuperação de componentes mecânicos na indústria 
pode ocorrer em diferentes situações. Este tipo de 
procedimento de manutenção pode ser uma atividade 
de rotina para determinados componentes que estão 
sujeitos ao desgaste nas condições de serviço, 
possibilitando o uso do mesmo componente várias 
vezes através da reposição de camadas de desgaste. 
Em determinadas situações a recuperação do 
componente mecânico pode ser a única solução para a 
continuidade da produção de uma determinada 
instalação, em função de uma quebra ou mesmo 
devido à trinca em uma situação de emergência.
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Os procedimentos de reparo utilizados na indústria 
podem ser de diversos tipos, dependendo da situação 
e do componente. A definição do método a ser utilizado 
depende na maioria das vezes da participação de 
pessoal especializado, que conheça o projeto do 
equipamento e os métodos de reparo mais adequados 
para a situação. A seguir são apresentados alguns 
exemplos para mostrar diferentes situações 
encontradas no dia a dia da manutenção.
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As figuras a seguir apresenta o problema e o reparo 
efetuado no impelidor de um compressor de ar 
centrífugo. O impelidor apresentou trincas na junção 
das palhetas com o cubo. A utilização de solda nesta 
região é bastante crítica, exigindo um processo de 
reparo relativamente longo devido à necessidade de 
tratamento térmico. Além disso, o aquecimento pode 
alterar as características de montagem do rotor.
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Reparo com retífica manual em trincas de impelidor
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Reparo com retífica manual em trincas de impelidor
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Neste caso foi utilizado um procedimento de retífica 
manual para eliminar as trincas existentes. O 
procedimento foi acompanhado com ensaios por 
líquido penetrante para confirmar a eliminação das 
trincas. O resultado final deste trabalhou atendeu as 
necessidades de operação.
A figura anterior apresenta a recuperação de um 
impelidor de compressor durante a fase de fabricação, 
devido a ocorrência de trincas por deficiência do 
projeto da solda. O projeto da solda de fabricação foi 
modificado e o equipamento foi aprovado em novo 
teste de sobrevelocidade.
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Para determinadas situações de trincas, principalmente 
em carcaça de equipamentos, pode ser utilizado o 
procedimento preliminar de reduzir as concentrações 
de tensões nas extremidades da trinca através de 
furos. Posteriormente, em condições mais favoráveis 
de planejamento, pode ser efetuado o reparo final.
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O reparo por solda é um dos procedimentos mais 
utilizado pela manutenção. Situações críticas de 
produção podem ser amenizadas através da 
recuperação do equipamento através da solda de 
manutenção. Porém, é muito importante ressaltar que a 
solda de manutenção tem características diferentes em 
relação à solda de produção. Para a execução do 
reparo por solda devem ser observadas as seguintes 
etapas:
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1. Análise de falha: 
a. Analisar o local da falha;
b. Determinar a causa da falha: fratura, desgaste ou 
corrosão;
c. Determinar condições de funcionamento: 
solicitações, meios envolvidos, temperaturas;
d. Análise de materiais: análise química, dureza;
e. Determinação do estado do material: encruado, 
recozido, temperado e revenido, cementado.
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2. Planejamento da execução: após definição do 
método e material de deposição é necessário verificar 
os seguintes fatores: 
a. Pré-usinagem;
b. Deformação;
c. Sequência de soldagem;
d. Pré e pós aquecimento;
e. Tratamento térmico pós soldagem;
f. Desempeno;
g. Pós usinagem. 
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3. Procedimentos: considerando as diferentes situações 
para recuperação, as informações mínimas para um 
procedimento de soldagem são:
a. Fratura ou Trinca: 
O primeiro passo é localizar de forma precisa o início e 
o fim da fratura/trinca, utilizando normalmente o líquido 
penetrante. Deve ser identificada a composição química 
e a dureza do material a ser recuperado. A região a ser 
soldada deve ser devidamente preparada para permitir 
o acesso do eletrodo, tocha ou maçarico; as junções 
devem ser chanfradas conforme padrões 
recomendados. 
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A região que vai receber a solda deve ser devidamente 
limpa, eliminando a presença de óleo, graxa ou outro 
componente que prejudique a execução da solda. O 
líquido penetrante deve ser utilizado para garantir que 
todas as trincas sejam eliminadas antes do início da 
solda. O material de adição especificado deve garantir 
que as propriedades mecânicas da peça mantenha as 
mesmas condições originais. 
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Especificar os parâmetros de soldagem, incluindo 
quando necessário, a temperatura de pré e pós 
aquecimento e o tratamento térmico pós soldagem. 
Especificar uma adequada sequência de soldagem 
para se obter o mínimo de tensões internas e 
deformações da peça/componente que esta sendo 
recuperada. Dependendo das características da 
aplicação pode ser necessário o alívio de tensões e/ou 
tratamento térmico. 
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Especificar os procedimentos de inspeção das soldas 
em função das características da aplicação. Neste caso 
além do líquido penetrante podem ser necessários 
ensaios por ultra-som, partículas magnéticas ou raio X. 
Deve ser verificado o sobremetal necessário para o 
acabamento final da peça.
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b. Desgaste ou Corrosão: 
 A região a ser recuperada deve ser identificada, sendo 
esmerilha ou usinada. A região que vai receber a solda 
deve ser devidamente limpa, eliminando a presença de 
óleo, graxa ou outro componente que prejudique a 
execução da solda. Deve ser efetuado ensaio com 
líquido penetrante para identificar a presença de solda. 
O material de adição deve ser selecionado para 
suportar as condições máximas de solicitação da peça, 
no caso de corrosão deve ser escolhido material para 
resistir ao meio agressivo. 
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Os parâmetros de soldagem devem ser devidamente 
especificado, pré e pós aquecimento e o tratamento 
para alívio de tensões. A sequência de soldagem deve 
ser especificada para garantir as mínimas tensões 
internas e deformações. A solda deve ser inspecionado 
através de um ensaio adequado. Deve ser verificado o 
sobremetal necessário para o acabamento final da 
peça.
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As figuras a seguir mostram uma sequência de 
operações para a recuperação do munhão de um carro 
de transporte de gusa. Na primeira foto observa-se a 
região fraturada, na foto seguinte esta sendo feita a 
usinagem do corpo do carro para receber a peça 
recuperada que pode ser vista nas duas fotos 
seguintes. A execução de um serviço de recuperação 
deste tipo requer o cumprimento de todas as etapas do 
procedimento descrito acima. Devido as dimensões da 
peça o tratamento térmico é feito no campo, utilizando 
resistências elétricas para o aquecimento.
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Para a execução deste tipo de trabalho é necessário o 
desenvolvimento de um projeto específico, pois a 
recuperação do munhão conforme medidas originais 
exigiu a inserção de um trecho novo. A fundição de 
uma peça com as dimensões originais exigiria um 
tempo bastante elevado. A recuperação conseguiu 
eliminar todos os defeitos do material original e 
melhorou as condições de resistência do munhão 
recuperado em um  tempo reduzido.



Recuperação com solda de munhão de carro torpedo.



Recuperação com solda de munhão de carro torpedo.



Recuperação com solda de munhão de carro torpedo.



Recuperação com solda de munhão de carro torpedo.
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Existem muitos exemplos de recuperação de 
componentes mecânicos aplicados nos mais diversos 
setores da indústria. As técnicas empregadas também 
podem apresentar inúmeras variações. Estes 
procedimentos de manutenção estão em constante 
desenvolvimento, através do aprimoramento de 
tecnologias que visam reduzir o tempo e os custos dos 
reparos. Mesmo durante a fabricação de muitas peças 
utilizadas nos mais diversos equipamentos pode ser 
necessária a recuperação, devido a identificação de 
defeitos durante as inspeções de qualidade. 
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