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RESUMO 
 
 

MAUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE (MCC) APLICADA NA INDÚSTRIA DE 
RECICLAGEM DE ALUMINIO RESUMO Na economia globalizada dos dias de hoje a 
sobrevivência das organizações depende da sua habilidade e rapidez de inovar e efetuar 
melhorias contínuas. Como resultado as organizações vêm buscando novas formas que as 
levem a uma maior competitividade no mercado através da qualidade e produtividade. Para se 
ter uma produtividade lucrativa, muitas vezes não é suficiente realizar modificações no setor de 
produção, o setor de manutenção gera grande influência na produção de maneira indireta, pois 
os equipamentos necessitam de revisões periódicas para que estes trabalhem com o máximo 
de eficiência. O aumento da diversidade e tecnologia dos equipamentos tem tornado as 
conseqüências das falhas muito sérias, portanto a aplicação da manutenção corretiva como 
meio de solucionar problemas não é o caminho adequado a ser seguido, pois o índice de 
improdutividade do equipamento tende a aumentar devido ao grande número de paradas 
ocasionadas por quebra. Este trabalho tem como objetivo implantar o conceito RCM – 
“Reliability Centered Maintenance” (MCC - manutenção centrada na confiabilidade) dentro de 
uma organização de reciclagem de alumínio, na intenção de aumentar a produtividade 
diminuindo os índices de parada dos equipamentos. Foi realizado um estudo do modelo de 
manutenção atual focalizando os tipos de manutenção tanto mecânica quanto elétrica 
realizadas pela organização, assim será acrescentada nela os conceitos de manutenção 
preventiva na qual a intervenção no equipamento é realizada através de programação sem a 
necessidade de o conjunto estar em avaria, pois esta consiste em evitar a ocorrência de falha 
muitas vezes devido a desgaste natural dos elementos que o compõe, manutenção preditiva 
relaciona-se em realizar análise do equipamento durante a operação é um processo que prediz 
o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições para que 
esse tempo de vida seja bem aproveitado, será acrescentada também a manutenção corretiva 
planejada ou ordens de manutenção que consiste em intervir ao equipamento para substituição 
de uma peça seja ela mecânica ou elétrica em função dos resultados da manutenção preditiva 
e das inspeções conforme a metodologia MCC (manutenção centrada em confiabilidade). A 
manutenção tradicional anteriormente utilizada proporciona gastos altos com peças de 
reposição e tempo de parada muito longo muitas vezes por problemas simples. A aplicação dos 
três níveis de manutenção na organização proporciona menos custos principalmente em 
relação às paradas de produção, pois como o sistema de produção é em linha, quando há um 
equipamento parado todo o processo à frente é comprometido. Este trabalho obteve uma 
redução de 80% nos índices de parada para manutenção corretiva não planejada, aumentando 
de maneira significativa a produtividade da organização. Palavras chave: manutenção centrada 
na confiabilidade, manutenção corretiva, manutenção preventiva.  


