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RESUMO 
 
 

Melhoria do desempenho de uma Prensa Hidráulica através da utilização da Manutenção 
Preventiva Resumo Conforme a norma NBR 5462-1994, a manutenção é definida como a 
combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a 
manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida, 
já manter significa fazer tudo que for preciso para assegurar que um equipamento continue a 
desempenhar as funções para as quais foi projetado num nível de desempenho exigido. Este 
trabalho tem como objetivo utilizar métodos de Manutenção Preventiva para serem aplicados 
em uma Prensa Hidráulica, com o propósito de manter a disponibilidade máxima da máquina, 
aumentar a produtividade, qualidade do produto, preservação do meio ambiente e aumento da 
vida útil do equipamento. Esta pesquisa e a realização deste trabalho foram divididas em duas 
frentes, sendo: O planejamento da programação, que significa conhecer os trabalhos, os 
recursos para executá-los e tomar decisões e onde a programação foi criada com base na 
elaboração do Diagrama de CPM, e a segunda frente foram às tarefas operacionais, ou seja, a 
execução de todas as tarefas definidas no planejamento da programação. A primeira frente de 
trabalho que foi o planejamento da programação se deu na definição das tarefas, distribuição 
equilibrada das cargas de trabalho, na análise do histórico de manutenção da máquina, na 
influência de sua localização, comparação entre custos de inspeção e reparo e os custos de 
produção. E as tarefas operacionais foram estabelecidas na sequência definida no diagrama de 
CPM, sendo: regulagem do movimento longitudinal da mesa de apoio onde através da 
regulagem de alguns parafusos faz com que a bomba se incline, aumentando a sucção e por 
consequência aumenta o fluxo de óleo que resulta em uma maior velocidade no ciclo de 
avanço da mesa, troca da bomba de comando do reservatório hidráulico inferior, limpeza e 
troca dos filtros de ar dos reservatórios hidráulico superior e inferior, onde foi constatada a 
presença de óleo, reparo dos demais vazamentos do equipamento, filtragem e drenagem de 
todo o óleo do sistema, retorno de todo o óleo aos reservatórios e análise do funcionamento 
operacional da prensa após a manutenção. Os resultados obtidos com este trabalho foram 
satisfatórios e conforme programado, sendo que os principais vazamentos de óleo foram 
sanados, melhorando assim o desperdício e agressão ao meio ambiente, também houve uma 
melhora significativa do tempo de ciclo da mesa, que passou de 360 para 20 segundos de 
atuação, foi criado uma padronização de regulagem do envia de fluxo de óleo nas 6 
motobombas minimizando o tempo de parada em caso de outra manutenção e uma melhora de 
desempenho da prensa devido a troca da bomba de comando Através do que foi definido no 
planejamento e no que foi realizado na função operacional, o equipamento apresentou um 
melhor rendimento com maior segurança e autonomia do que vinha sendo desempenhado. Por 
consequência aumentou sua produtividade e contribuiu com a competitividade da empresa em 
relação aos seus concorrentes Palavras-chaves: Manutenção Preventiva, Manutenção 
Planejada, Prensa Hidráulica. 


