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RESUMO 
 
 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PNEUMÁTICAS: ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA Resumo Este trabalho tem como objetivo o estudo da sistemática de 
conservação de máquinas pneumáticas do processo industrial, visando à conservação do 
sistema maquinário, para ocasionar menos manutenção corretiva. Ao longo do tempo a área de 
manutenção tem mudado significativamente, ganhando mais importância nas indústrias. Uma 
tendência é que a área de manutenção nas empresas passa a ser considerada estratégica 
para os resultados dos negócios das mesmas, pois por meio da manutenção preventiva e 
sistemática é possível antecipar-se e evitar falhas que poderiam ocasionar paradas imprevistas 
dos equipamentos produtivos causando transtornos a empresa. Da mesma forma, é possível 
se detectar uma situação onde haja expectativa de falha e programar-se para uma intervenção 
em oportunidade mais apropriada, sem prejudicar os compromissos de produção assumidos. 
Com o crescimento nas indústrias de máquinas e equipamentos pneumáticos, segundo dados 
da Câmara Setorial de Equipamentos Hidráulicos, Pneumáticos e Automação Industrial. da 
Abimaq, em 2012, a produtividade industrial tem aumentado de forma extraordinária nos 
últimos anos, e este aumento na produtividade é, em grande parte, impulsionado pela presença 
de atuadores pneumáticos. Os elementos pneumáticos de potência – motores e cilindros 
possuem enormes vantagens sobre os acionamentos mecânicos. Com isso há a necessidade 
de se pensar na manutenção destes equipamentos e máquinas, e a elaboração de um plano 
de manutenção para esses equipamentos é indispensável. Criar responsabilidades pelos 
equipamentos, incentivando uma maior participação dos trabalhadores é essencial. Na 
pneumática a potência fornecida aos sistemas é feita através de um fluído, sendo este gasoso. 
Estes sistemas são usados em diversas aplicações, como movimentos lineares e rotativos em 
máquinas com processos robóticos, prensas pneumáticas, martelos pneumáticos, entre outros. 
Esse sistema permite que as máquinas e os equipamentos sejam mais rápidos e seguros. Os 
compressores de ar comprimido, os atuadores e as válvulas são alguns equipamentos que 
formam um sistema pneumático. Na pneumática industrial a energia do ar comprimido é usada 
nos atuadores, nos cilindros e nos motores. São as válvulas que controlam o trabalho e o 
circuito pneumático. É claro que é sempre necessário estar fazendo a manutenção dos 
sistemas de ar comprimido. Eles precisam apresentar vazão e pressão constantes; precisam 
estar limpos, livres de qualquer impureza; não podem estar contaminados por água. Os 
equipamentos pneumáticos em funcionamento necessitam de alguns cuidados para que um 
pequeno defeito não venha prejudica-los seriamente. As principais observações que devem ser 
feitas são as seguintes: *Verificação diária do nível do óleo nos lubrificantes e constatação, 
pelo visor, se os mesmos estão funcionando para que não falte lubrificação; *Observação dos 
equipamentos quanto à sua fixação (cilindros trabalhando soltos passam, geralmente, a 
receber esforços radiais em seu eixo e pode ocasionar sua ruptura, desgaste, irregulares dos 
mancais riscos no tubo); *Eliminação de qualquer vazamento, pois este defeito implica 
consumo de ar desnecessário e queda de pressão; *Drenagem diária dos filtros para evitar a 
sua saturação; *Manter sempre que possível, os equipamentos limpos e protegidos contra 
impurezas, pancadas e elementos corrosivos. Contudo, a manutenção preventiva, em todas as 
áreas, é de extrema importância, pois, evita que futuramente problemas mais sérios ocorram 
pela falta de manutenção, além de ser economicamente mais rentável para a empresa, já que 
os custos da manutenção preventiva são menores que os custos gerados pela manutenção 
corretiva. A manutenção preventiva das máquinas pneumáticas e de todo o circuito pneumático 
é simples e de fácil execução, pois se trata na maioria dos casos de observação e verificação 
dos componentes pneumáticos dos maquinários e do circuito, são atitudes rotineiras que 
evitam problemas futuros causados pela falta da manutenção. Palavras-Chave: Manutenção, 
Máquinas Pneumáticas, Conservação. 


