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No decorrer da evolução da humanidade a 
manutenção apresentou diversas fases 
distintas, de acordo com o grau de 
desenvolvimento tecnológico e da influência 
das máquinas e equipamentos na economia 
das nações.

As fases de evolução podem ser divididas 
conforme descrição a seguir:

Histórico:
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1ª Fase: Pré Revolução Industrial – Século XVIII: 
Nesta fase não existiam equipes dedicadas à 
atividade de manutenção. O próprio operador, que na 
maioria das vezes era o dono da máquina, também 
era o responsável pela sua construção e manutenção. 
A participação das máquinas na economia era 
relativamente pequena, portanto a parada não 
causava grandes problemas. Além disso, a 
complexidade das máquinas existentes era muito 
pequena, tornando o reparo relativamente simples.
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2ª Fase: Primeiras Equipes – Século XIX: Nesta época 
surgem as grandes invenções que revolucionaram a 

vida da humanidade: eletricidade, máquinas a vapor e 
motores. A complexidade das máquinas começa a 

aumentar, exigindo conhecimentos especiais para a 
operação e consertos. Os equipamentos começam a 

influenciar a vida das pessoas exigindo maior agilidade 
no reparo. Para garantir o funcionamento começa a 
surgir à necessidade de pessoal especializado e a 

disponibilidade de recursos para execução da 
manutenção das máquinas.
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3ª  Fase: Corretiva – 1900 a 1920: A primeira 
guerra mundial  demonstra a grande influência 
das máquinas no poder das nações. Com a  
necessidade de produção em grande escala 

são construídas as primeiras grandes 
indústrias. A parada da máquina necessita  um 
reparo rápido para garantir o nível de produção. 

Dentro das indústrias são constituídas as 
equipes de manutenção corretiva.
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4ª Fase: Preventiva – 1920 a 1950: A segunda 
guerra mundial impulsiona a indústria aeronáutica, 

que torna um fator decisivo para o conflito. Os 
aviões são máquinas que praticamente não admitem 

defeitos, surgindo o conceito de prevenção na 
manutenção. Nesta época surge a eletrônica e o 

primeiro computador. Alguns instrumentos começam 
a ser incorporados às máquinas auxiliando na 

operação e programação da manutenção.
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5ª Fase: Racionalização – 1950 a 1970: A crise do 

petróleo, matéria prima fundamental para os 
processos industriais, gera grande impacto nos custos 
de produção. As indústrias já representam a principal 

atividade econômica, sendo o principal fator de 
classificação das nações. Os custos de manutenção 

precisam ser racionalizados. As indústrias começam a 
utilizar a Engenharia de Manutenção, que promove o 
desenvolvimento das primeiras técnicas aplicadas ao 
monitoramento das condições dos equipamentos. O 

conserto e a prevenção não são suficientes, a atuação 
da manutenção deve ser feita com economia.
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6ª Fase: Produtiva Total – 1970 até hoje: A globalização 
aumenta a concorrência entre as indústrias. Novas técnicas 

de controle de qualidade geram produtos de elevado 
desempenho. As empresas que não acompanham o 

desenvolvimento tecnológico não conseguem sobreviver. A 
manutenção torna-se uma importante ferramenta para a 

melhoria da produtividade, através da análise da causa de 
falha dos equipamentos. As indústrias japonesas e 
americanas conseguem destaque na produtividade, 

utilizando ferramentas administrativas que integram a 
produção com a manutenção melhorando a qualidade dos 

produtos e reduzindo os custos de manutenção.
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EFEITOS DOS PERÍODOS DE 

PARALIZAÇÃO PROVOCAM 

A TENDÊNCIA MUNDIAL DE 

SE UTILIZAR:
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- Sistemas “Just in Time”;
- Pausas na produção - paralisação da 

fábrica;
- Crescimento da manutenção e da 
mecanização indica confiabilidade e 

disponibilidade;
- Enfoque dos pontos chaves: 

 “ saúde, processamento de dados e 
telecomunicações”
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- maior automação pode significar 
falhas mais freqüentes

- falhas em equipamentos: 
conseqüências na segurança e meio 

ambiente;
- aumentam os padrões de segurança 

e controles ambientais;
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-regulamentações legislativas 
podem impedir funcionamento 

de empresas;

-reforça-se o conceito da :
 

MANUTENÇÃO PREDITIVA
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DISPONIBILIDADE 
E  

CONFIABILIDADE

TORNAM-SE  MAIS EVIDENTES
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UNIDADE  DE  ALTA

  PERFORMANCE
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ECONOMIA GLOBALIZADA

Busca nos Sistemas e Unidades de

 Alta Performance:
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•alto nível de confiabilidade
•baixo custo de manutenção,

•automatizadas e com controles avançados
•geração de controles demonstrativos instantâneos

•ecologicamente adequado
•intrinsecamente seguras

•baixa necessidade de intervenções
•atendimento à qualidade futura dos produtos
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flexibilidade operacional para rápido 
atendimento à demanda de mercado,

máxima utilização possível das instalações,

baixo consumo energético,

uso otimizado de água, com utilização de 
circuito fechado,

alto nível de desempenho, com resultados 
otimizados
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uso de referências de excelência         
“BENCHMARKS”

ter um plano de ação, padrões e 
procedimentos que permitam atingir os 

referenciais estabelecidos nas diversas fases.
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GESTÃO ESTRATÉGICA DA      
MANUTENÇÃO

“pensar e agir estrategicamente”-   
Excelência Empresarial

nova postura - novos desafios

cenário mundo globalizado - altamente competitivo

SEM amadorismo

mudanças certeiras e rápidas

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL



Aula 01 – Manutenção Industrial - Evolução da Manutenção

Gerência moderna - maior visão do futuro
relação: Processo Produtivo, Clientes e 

Fornecedores Internos;
prestação de serviço: Qualidade, Exatidão e 

Rapidez ;
Manutenção Corretiva = próximo a zero;

treinamento de pessoal: evitar falhas, não 
corrigi-las;

substituição: “prestação de serviços” pela 
“execução de soluções”
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MUDANÇAS  ESTRATÉGICAS

IMPORTANTES
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      da disponibilidade

      do faturamento e do lucro

     da segurança pessoal e das       
             instalações
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       demanda de serviços

       custos 

       problemas de preservação 
ambiental
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Ao invés de“Mudança de Cultura”,é 

preciso que a gestão implemente 

uma “Cultura de Mudanças”.
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 -missão estratégica gerencial - liderar processo 
de Mudanças

- Ferramentas gerenciais a disposição das 
empresas

- CCQ (Círculo de Controle de Qualidade), 
TPM (Manutenção Produtiva Total), 
PCM (Planejamento e Controle da 

Manutenção), 
PQM (Manutenção da Qualidade do Trabalho) , 

Terceirização, Reengenharia;
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Desperdiçadas por utilização 
incorreta ou “simples modismo”

Gerentes - objetivos de manutenção 
- resultados desastrosos

uso correto = excelentes resultados
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“A manutenção para ser 

estratégica, precisa estar voltada 

para os resultados empresariais 

da organização.”

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL



Aula 01 – Manutenção Industrial - Evolução da Manutenção

“Precisa deixar de ser somente

 Eficiente para se tornar Eficaz.”
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Não basta reparar o equipamento 
ou instalação o mais rápido 

possível; é preciso, principalmente, 
manter a função do equipamento 
reduzindo a probabilidade de uma 

parada não planejada na produção.
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 ESTA É A GRANDE 
MUDANÇA DE PARADIGMA

“Não é mais aceitável que o 
equipamento ou sistema pare 

de maneira não prevista.”
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      Paradigma do Passado

“O homem da manutenção 
sente-se bem quando executa 

um bom reparo.”
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Paradigma Moderno

“ O homem da manutenção 
sente-se bem quando consegue 

evitar falhas.”
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“ O mundo não se divide mais 
entre 

grandes e pequenos, 
esquerda e direita; 

mas sim, entre
rápidos e lentos.”

                                                                 AlvinTofler
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Manutenção: 
 
A manutenção conforme a ABNT, corresponde 
a todas as ações necessárias para que um 
item seja conservado ou restaurado, de modo a 
permanecer de acordo com uma condição 
especificada.
Na prática a manutenção é a conservação 
técnica econômica do ativo fixo da empresa.
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Falha:
 
A Falha corresponde à perda da função de um 
equipamento. A condição de funcionamento de 
um equipamento pode ter critérios 
diferenciados. Por exemplo, na atualidade a 
agressão ao meio ambiente pode impedir o 
funcionamento de um equipamento, sendo uma 
condição de falha.
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Diagnóstico de Falha:
 
O Diagnóstico da Falha consiste na identificação do 
mecanismo que provocou a falha do equipamento. A 
identificação da causa da falha é fundamental para a 
garantia de desempenho. Atualmente existem 
diversas técnicas que podem auxiliar na análise da 
falha de uma máquina. Estas técnicas de manutenção 
envolvem desde o conhecimento básico dos 
equipamentos até a utilização de instrumentos 
sofisticados.  
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Confiabilidade:
 
Confiabilidade é a probabilidade de que um equipamento, 
célula de produção, planta ou qualquer sistema funcionar 
normalmente em condições de projeto, por um determinado 
período de tempo estabelecido . A curva da banheira , 
exemplificada na figura 1, representa o modelo tradicional da 
relação entre o tempo e a taxa de falha de um equipamento ou 
parte dele. As taxas de falhas (λi), que representam o número 
de falhas (Ni) num determinado período de tempo (T), se 
comportam de maneira diferente no decorrer da vida do 
equipamento. Basicamente há três períodos distintos:
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Figura 1: Curva da Banheira
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Manutenibilidade:
 
Manutenibilidade é a probabilidade de se realizar um 
reparo de uma falha dentro de um prazo pré-
estabelecido, tomando-se como base o histórico de 
outros reparos. Porém, para este índice ser calculado 
deve-se ter um tempo para reparo constante ao 
longo do tempo. O cálculo deste índice sofre a 
influência de diversos fatores que alteram o tempo de 
reparo ao longo da vida do equipamento.
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Disponibilidade:
 
A Disponibilidade representa o tempo em que um 
equipamento está disponível para o trabalho. O tempo 
disponível é composto pelo período efetivamente em uso 
e pelo tempo em que o equipamento esta em condições 
operacionais porém não esta em um uso em função de 
outros fatores ou quando esta em reserva (stand by).
O estágio não operacional é o somatório do tempo gasto 
em atividades de reparo (diagnóstico ou conserto) ou 
esperando sobressalentes, procedimentos, etc.
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Prioridade:
 
A Prioridade corresponde à escolha da seqüência das 
atividades de manutenção. A utilização dos recursos  
dentro de uma prioridade correta garante a eficácia da 
manutenção.
 
Para encontrar a Prioridade para as atividades de 
manutenção podem ser utilizadas algumas ferramentas 
simples como a “Curva ABC” ou o “Diagrama de 
Pareto”.

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL



Aula 01 – Manutenção Industrial - Definições

Indicadores de Desempenho:
 
Os indicadores de desempenho são parâmetros utilizados 
para avaliar a eficiência dos trabalhos de manutenção.  Os 
índices mais utilizados são: TMPR, TMEF e a 
Disponibilidade.

Existem ainda os Indicadores de Custos, que avaliam 
os custos diretos e indiretos da manutenção. Normalmente 
os Indicadores de Custo relacionam o custo de manutenção 
com o faturamento total da empresa ou com a unidade de 
produção (Ex. toneladas de produção).
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Terceirização:
 
O processo de terceirização de uma empresa consiste 
na contratação de serviços que não fazem parte da sua 
atividade principal. Esta tendência iniciou na década de 
80 e ampliou cada vez mais nas grandes empresas. A 
Manutenção é um dos setores industriais que 
apresenta elevado grau de terceirização. O principal 
objetivo da terceirização é a criação de empresas 
especialistas com capacidade de reduzir os custos 
finais da produção.
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Análise de Risco:
 
A complexidade das tarefas das equipes de 
manutenção exige uma avaliação completa do 
potencial de risco envolvido. A análise de risco 
envolve o conhecimento de todos os fatores que 
afetam a segurança das atividades de 
manutenção para um determinado serviço e as 
medidas necessárias para evitar acidentes.
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Melhoria Contínua do Meio Ambiente:

 
A degradação do meio ambiente é uma preocupação crescente no 
mundo atual. As atividades de manutenção podem interferir direta 
ou indiretamente no processo de contaminação ambiental. A 
manutenção deve controlar o processo de descarte de produtos 
contaminantes (óleos, graxas, baterias, resíduos químicos, etc) e 
garantir que o equipamento opere nos padrões recomendáveis de 
poluição (controle de vazamentos, níveis de ruído, regulagem de 
filtros, etc).
Atualmente as empresas são submetidas a pocessos de 
certificações para garantir a sua permamência nos mercados mais 
competitivos. As atividades de manutenção são fundamentais na 
obtenção das metas relativas à proteção do meio ambiente.
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A evolução tecnológica crescente dos 
equipamentos de produção exige 
profissionais com elevada capacitação para 
atuar na manutenção das indústrias. A 
atuação da manutenção assume uma 
amplitude cada vez maior, tendo influência 
direta na qualidade, capacidade de 
produção e evolução tecnológica das 
empresas.
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No estágio atual de desenvolvimento, 
fatores como meio ambiente e segurança 
começam a adquirir importância crescente. 
O esgotamento dos recursos naturais, 
níveis de poluição e a qualidade de vida, 
exigem investimentos elevados pois a 
maioria dos processos industriais não 
foram concebidos com esta preocupação.
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Este módulo tem como objetivo facilitar o 
desenvolvimento de um profissional com 
conhecimento técnico, capaz de 
promover a melhoria da qualidade dos 
serviços, aumento da confiabilidade e 
manutenibilidade dos equipamentos, com 
segurança, menor custo e melhoria 
contínua do meio ambiente.
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A figura 2 apresenta os estágios de vida de 
um equipamento. Na fase de projeto deve-se 
preocupar com a confiabilidade que irá 
influenciar o custo inicial, desempenho e custo 
operacional. Durante a fabricação a 
manutenibilidade deve ser analisada, pois 
neste ponto começam a ser reveladas a 
natureza multidisciplinar da maioria dos 
problemas de manutenção.
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A partida não é apenas um período de teste do 
equipamento, esta fase pode revelar as deficiências 
de projeto e fabricação. A fase de operação da 
máquina permite o conhecimento das suas 
verdadeiras características, revelando importantes 
informações para o desenvolvimento do 
equipamento. A análise de substituição da máquina 
deve considerar os diversos fatores que influenciam 
o custo operacional e a possibilidade de 
modernização da instalação com ganhos de 
produtividade através de novos equipamentos.
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Desmontagem
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Lembrando que, a desmontagem completa de uma máquina deve ser evitada 
sempre que possível, porque demanda gasto de tempo com a conseqüente 
elevação dos custos, uma vez que a máquina encontra-se indisponível para a 
produção.

É importante obedecer à orientação da tabela para que o aperto dos 
elementos de fixação seja adequado ao esforço a que eles possam ser 
submetidos. Um aperto além do limite pode causar deformação e 
desalinhamento no conjunto de peças.
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