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RESUMO 
 
 

PLANO DE LUBRIFICAÇÃO PREVENTIVA EM INDÚSTRIA PAPELEIRA RESUMO O seguinte 
trabalho tem por objetivo, apresentar um plano de lubrificação otimizado para a indústria 
papeleira considerando máquinas de papel Tissue (Papéis específicos para higiene) e Offset 
(Papéis específicos para escrever e imprimir). Foram estudados os diversos pontos que 
necessitam de lubrificação e as suas particularidades inerentes aos processos. Duas máquinas 
para produção de papel Tissue e uma máquina para produção de papel Offset foram avaliadas 
na busca pela otimização desta prática de manutenção e a na melhor alternativa para obter-se 
o maior rendimento reduzindo as necessidades de intervenções de manutenções, o tempo de 
manutenção destas e consequentemente proporcionando o aumento de disponibilidade de 
operação das máquinas tornando assim a lubrificação uma ferramenta eficiente para a 
competitividade da empresa. O estudo apresentará a importância desta matéria na manutenção 
industrial que por sua vez proporciona o aumento de confiabilidade do setor apresentado. 
Elementos de máquinas têm suas superfícies em relativo movimento durante sua operação. 
Estes sofrem com o atrito sendo ele o principal responsável pelo desgaste de componentes 
mecânicos reduzindo o desempenho das máquinas levando-os a paradas para manutenção e 
consequentemente a interrupção do processo produtivo. Os lubrificantes, óleos e graxas, tem 
por principal função, criar um filme sobre os elementos mecânicos, controlando o atrito e 
prevenindo o desgaste precoce de componentes mecânicos. A consequência disto é a 
melhoria do desempenho e a maior disponibilidade de máquina para a operação. Vale ressaltar 
que a lubrificação realizada de forma inadequada trás os mesmos prejuízos do que não realiza-
la. A lubrificação é uma forma primitiva de manutenção que quando administrada de forma 
correta aumenta os rendimentos das máquinas, definindo-se assim como uma para a redução 
de custos e aumento de produtividade. Ela surge como forma de controle de atrito, pois 
consiste na interposição de uma substância fluida entre duas superfícies evitando assim o 
contato sólido com sólido, produzindo o atrito fluido. Como qualquer empresa do ramo 
industrial, o ramo papeleiro busca elevar cada vez mais o desempenho de suas máquinas e 
equipamentos a fim de aumentar a produtividade buscando cada vez mais a redução das 
necessidades de manutenções envolvendo paradas de máquinas e equipamentos. Uma das 
formas para a obtenção disto é através de um plano de gerenciamento de lubrificação que 
integrada a manutenção preventiva proporciona a elevação dos rendimentos de suas 
máquinas. A prática desta manutenção, através do plano de lubrificação preventiva, vem a 
reduzir e até mesmo eliminar problemas de quebras e desgastes de componentes que na 
maioria das vezes necessitam ser permutados antes de sua real necessidade, levando em 
consideração o tempo de vida útil dos componentes de máquinas e equipamentos. Utilizar a 
lubrificação como ferramenta para redução de custos e maximização da produção é essencial 
para a saúde financeira da empresa. Palavras-chave: Lubrificação, Manutenção Preventiva, 
Produção de Papel.  


