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A MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE COMO 

FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS MÓVEIS PESADOS: UM ESTUDO DE CASO 

Resumo 

O maior desafio nos dias de hoje na manutenção industrial é aliar custo relativamente 

baixo com máximo desempenho, sempre focando os esforços na máxima 

operacionalização dos equipamentos, isto é, garantir ao processo, a plena 

disponibilidade operacional. Este trabalho visa adequar a metodologia da Manutenção 

Centrada em Confiabilidade a máquinas e equipamentos móveis pesados. A MCC, 

método amplamente aplicado em diversos modelos de industrias, com grandes 

resultados, vem sendo cada vez mais aplicados em diversos outros modelos industriais, 

em diferentes tipos de equipamentos. Seus benefícios são inúmeros, como: aumento da 

disponibilidade operacionais, redução da carga de trabalho da equipe de manutenção, 

redução dos custos operacionais de manutenção, e por fim, previsibilidade e 

confiabilidade dos equipamentos. A área de manutenção das industriais de construção 

civil, mineração e de terraplenagem, possuindo equipamentos de grande porte e de 

custos relativamente altos, e ainda com o agravante de serem móveis (altamente 

perecíveis e de complexidade técnica) necessita de um modelo de manutenção de alto 

nível, visando maior confiabilidade operacional e significativa previsibilidade. A 

Manutenção Centrada em Confiabilidade é um ótimo meio de conferir a estas 

industriais, e a seus equipamentos, uma ótica de tal magnitude. 

 

Palavras-chave: Manutenção Centrada na Confiabilidade, Planejamento e Controle de 

Manutenção, Manutenção Planejada. 

 

 

THE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE AS A TOOL IN PLANNING 

MOBILE HEAVY EQUIPMENT MAINTENANCE: A CASE STUDY 

Abstract 

The biggest challenge today in industrial maintenance is to combine relatively low cost 

with maximum performance, always focusing efforts on maximum operation of the 

equipment, ie, to ensure the process, the full operational availability. This work aims to 

adapt the methodology of Reliability Centered Maintenance of machines and heavy 

mobile equipment. The RCM, method widely applied in many industries, with great 

results, is being increasingly applied in many other industrial models, different types of 

equipment. Its benefits are numerous, such as: increased operational availability, 

reduced workload of the maintenance staff, reduce operating costs, maintenance and 

finally, predictability and reliability of equipment. The maintenance area of industrial 

construction, mining and earthmoving, possessing large and relatively high equipment 

costs, and with the aggravation of being mobile (highly perishable and technical 

complexity) needs a model of maintaining high level to higher operational reliability 

and significant predictability. The Reliability Centered Maintenance is a great way to 

give to these manufacturers, and their equipment, optics with such magnitude.  

 

Keywords: Reliability Centered Maintenance, Maintenance Planning & Control, RCM, 

Planned Maintenance. 



 

1. INTRODUÇÃO  

 

Um mercado imobiliário altamente competitivo, e em plena fase crescente de obras 

civis em geral – muito em função aos diversos eventos de grande proporção (esportivos, 

sociais e culturais) em acontecimento no Brasil (Copa do Mundo da FIFA, Olimpíadas 

Mundiais, Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, entre outros) vê-se 

uma intensa corrida industrial para com o suprimento dos materiais de construção, 

empregados nestas obras civis. Esta necessidade se faz em todos os pontos e fases de 

uma obra de construção civil, indo desde o aço aplicado nas estruturas metálicas e em 

armaduras, passando pelo concreto para fabricação de estruturas bases e pré-moldados, 

ao final, com os diversos itens de acabamento e finalização (ladrilhos, ferragens, 

cerâmicas, etc.). O concreto é o mais crítico no que se diz a necessidade e 

disponibilidade, já que este material é de suma importância, e é, sem sombra de dúvidas, 

a base fundamental em obras de construção civil em geral (construções hidráulicas, 

pavimentação, edificações, etc.).  

A manutenção, setor este de grande influência e de grande importância frente aos 

processos de produção em geral, torna-se um aliado fiel à disponibilidade operacional, 

se posicionando como uma área chave na gestão industrial, e assim por dizer, um 

coadjuvante na gestão e planejamento da produção. Manutenção esta que já fora 

considerada apenas um setor de apoio, uma área auxiliar na cadeia produtiva, hoje passa 

a ser vista como uma ferramenta poderosa na estratégia corporativa, contribuindo 

efetivamente na redução de custos produtivos, garantia da disponibilidade operacional, 

aumento da confiabilidade de processo, e ainda na conferência e manutenção da política 

da qualidade total (no fator maquinário e recursos).  

A manutenção industrial hoje passa a ter um papel de importância ímpar, e com um 

desafio nato: aliar custo relativamente baixo com máximo desempenho, sempre focando 

os esforços na máxima operacionalização dos equipamentos. Uma garantia ao processo, 

de plena disponibilidade operacional, e previsibilidade orçamentaria e de intervenção.  

Conforme analisado por Oliveira, Maciel & Semitan (2008), as empresas se vêm 

cercada de alguns problemas, sendo estes as causas principais de suas ineficiências, e 

destes, muitos são os mais já conhecidos pelas equipes de manutenção. 

Meio a esta necessidade deparada por estas empresas de construção civil e mineração, e 

do apelo do mercado ao atendimento de sua demanda, a Manutenção Centrada na 

Confiabilidade, ferramenta esta, de consagrada e comprovada reputação, com resultados 

satisfatoriamente comprovados em industrias de processo em geral, e em diversas áreas 

fabris, passa ser considerada uma ferramenta de grande aplicabilidade, mesmo para 

equipamentos móveis, neste tipo de industrias.  

E como avaliado por Lucatelli & Ojeda (s/d), a adoção dos preceitos da MCC tem 

revertido em diversos benefícios, que, de maneira genérica, resultam no aumento da 

disponibilidade dos itens físicos, da segurança, tanto ambiental como de operadores, 

além da redução significativa de estoques de peças sobressalentes e do número de horas 

trabalhadas. 

O objetivo deste trabalho é de propor um estudo de viabilidade de aplicação da 

metodologia da Manutenção Centrada na Confiabilidade, como chave para a 

disponibilidade operacional plena para com este grupo de equipamentos, e em 

contrapartida, estudar uma forma efetiva de prolongamento da vida útil destes 

equipamentos, ou mesmo de seus conjuntos e subconjuntos. O equipamento a ser 

utilizado como referência ao estudo será as autobetoneiras hidráulicas, utilizados no 

fabrico e logística de concreto. 



 

 

 

 

2. MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE (MCC) 

  

2.1 Confiabilidade  

Confiabilidade pode ser entendida como a probabilidade de um equipamento, conjunto 

ou uma peça, desempenhar adequadamente seu propósito ora projetado, e devidamente 

especificado, por um determinado período de tempo e sob condições ambientais pré-

determinadas.  

A confiabilidade de um item pode ser descrita matematicamente como a probabilidade 

do mesmo cumprir sua função com sucesso, podendo assumir valores entre zero e um, e 

podendo ser calculada por axiomas da probabilidade (SILVA & RIBEIRO, 2009).  

A confiabilidade de um determinado equipamento, ou um conjunto, ou ainda uma 

determinada peça, está diretamente relacionada com:  

a) A saúde e condição do referido item; 

b) O meio que se insere; 

c) A atividade fim desempenhada; 

d) Parte integrante junto ao processo; 

e) Regime operacional. 

 

2.2 Definição da Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) 

A Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC), ou ainda como conhecido em inglês 

também, o Reability Centered Maintenance (RCM), é uma técnica de gerenciamento da 

manutenção, que atua desde o planejamento e controle à engenharia de manutenção, que 

na simples tradução para o português baseada na exploração e investigação de falhas 

potenciais de máquinas, conjuntos e sistemas, com as corretas tratativas, corretivas ou 

preventivas, de modo a atenuar ou anular os efeitos e impactos por estas ocorridas 

(SOUZA & MARÇAL, 2009). 

Já segundo Seixas (s/d), o RCM pode ser definido como um método estruturado para 

estabelecer a melhor estratégia de manutenção para um dado equipamento. Esta começa 

identificando a funcionalidade ou desempenho requerido pelo equipamento no seu 

contexto operacional, identifica os modos de falha e as causas prováveis e então detalha 

os efeitos e consequências da falha. Isto permite avaliar a criticidade das falhas e onde 

podemos identificar consequências significantes que afetam a segurança, a 

disponibilidade ou custo. A metodologia permite selecionar as tarefas adequadas de 

manutenção direcionadas para os modos de falha identificados. 

O objetivo de se implantar o Reability Centered Maintenance (RCM), ou Manutenção 

Centrada na Confiabilidade (MCC), é trazer ao referido equipamento, conjunto ou item-

peça, as melhores práticas e condições técnicas para se planejar e gerir as funções dos 

ativos e a consequência de suas falhas, ou seja, o foco do programa são as funções mais 

importantes do equipamento e o que os usuários esperam que ele faça. A manutenção 

passa então por uma transição efetiva, e para combater os altos custos passou-se a 

planejar e controlar as atividades de manutenção a fim de aumentar a vida útil dos 

equipamentos e garantir a confiabilidade e a segurança operacional (ALAS, 2012). 

Sob uma análise de Oliveira, Maciel & Semitan (2008), Reability Centered 

Maintenance (RCM), ou MCC, pode ser encarado como uma estratégia não só para 

redução de custos ou aumento da disponibilidade operacional, mas ainda para alcançar a 

excelência na manutenção, e alcançar um patamar de destaque frente a outras empresas: 



 
“E para alcançar o que chamamos de WCM (World Class 

Maintenance) - manutenção de classe mundial, faz-se 

necessário a melhoria dos processos de manutenção ora 

adotados, não de forma relativa, mas fazendo com que as 

etapas adotadas como preventivas sejam revitalizadas por meio 
do uso da técnica de RCM (Reability Centered Maintenance)”. 

 

E ainda sob a ótica de definição de Oliveira, Maciel & Semitan (2008), uma das 

características do RCM (ou MCC) é fornecer um método estruturado para selecionar as 

atividades de manutenção para qualquer processo produtivo.  Este método estruturado, 

como citado, é formado por um conjunto de passos bem definidos, os quais precisam ser 

seguidos em forma sequencial para responder às questões formuladas pela RCM (ou 

MCC) e garantir os resultados desejados. 

 

 
 

Figura 1. Componentes de um Programa de RCM 

Fonte: Seixas (s/d). 

 

2.3 Implantando a Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) 

Segundo Seixas (s/d), as estratégias de manutenção em vez de serem aplicadas 

independentemente são integradas para tirarmos vantagens de seus pontos fortes de 

modo a otimizar a operacionalidade e eficiência da instalação e dos equipamentos, 

enquanto minimizamos o custo do ciclo de vida. 

Sobre a implantação da metodologia MCC, Souza & Marçal (2009) avalia que: 

 
“O estudo analítico da Manutenção Centrada em 

Confiabilidade pode ser entendido como uma sequência de 

fases, mas são interativas já que, à medida que o processo ou 

serviço avança a equipe adquiri mais experiências e pode 

visualizar melhor as funções e corrigirá o processo ou serviço 

fazendo as devidas modificações, eliminação ou até acumular 

mais segurança. Essencialmente, a Manutenção Centrada em 

Confiabilidade pode ser exposta de uma forma bem simples 
enfatizando os seus quatro elementos que a caracterizam da 

prática tradicional, que são: 

a) Preservação da função do sistema; 

b) Identificação das falhas funcionais e dos modos de falha 

dominantes; 

c) Priorização das falhas funcionais de acordo com suas 

consequências; 



d) Seleção de atividades de manutenção aplicáveis e de custo-

eficiente favoráveis, por meio de um diagrama de decisão”. 

 

Sendo ainda de crucial importância ressaltar que a implantação do MCC, nas fases mais 

importantes e de difícil exequilidade, o processo pode ser simplificado pela adoção de 

ferramentas especificas, para registro e análise dos dados, registrando ainda e um, o 

processo de análise da MCC pode ser semi-automatizado as fases, conduzi-las na 

sequência correta, propor soluções e decisões e automatizar os cálculos necessários 

(SOUZA & MARÇAL, 2009).  

 

 
 

Figura 2. Fases na aplicação da Manutenção Centrada em Confiabilidade. 

Fonte: Souza & Marçal (2009). 

 

Para se implantar o MCC, se faz necessário o seguimento de 8 (oito) etapas, também 

denominados de passos. Conforme Alas (2012), estas etapas (ou passos) podem ser 

classificados na seguinte ordem: 

 

1) Etapa 1 – Conhecer o sistema; 

2) Etapa 2 – Destacar (identificar) as funções do sistema; 

3) Etapa 3 – Para cada função, relacionar as possíveis falhas; 

4) Etapa 4 – Para cada falha, avaliar os modos de falha, os efeitos e 

consequências; 



5) Etapa 5 – Relacionar as possíveis atividades de manutenção; 

6) Etapa 6 – Definir a periodicidade das atividades; 

7) Etapa 7 – Avaliar a efetividade das atividades; 

8) Etapa 8 – Estabelecer um plano global de manutenção. 

  

Conforme estudado por Lucatelli & Ojeda (s/d), e ainda mostrado abaixo na figura 3, 

abaixo, a Manutenção Centrada na Confiabilidade tem por princípio agregar conceitos 

diferentes, adaptados de modelos anteriores e clássicos, aos novos modelos no ambiente 

da manutenção. Assim como 

avaliado por Alas (2012), 

Lucatelli & Ojeda (s/d), 

trazem a tona que, através do 

enfoque da preservação das 

funções dos itens, a 

metodologia da Manutenção 

Centrada na Confiabilidade 

proporciona a identificação da 

natureza das falhas, o que 

resulta na redução direta 

de suas consequências.  

A confiabilidade para com cada 

item então, passa a ser a 

consequência frutífera de um 

estudo detalhado e altamente planejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Processo passo-a-passo de aplicação da MCC. 
Fonte: Lucatelli & Ojeda (s/d), 

 

3. MÉTODO 

 

Segundo definem Cervo e Bervian (2002), as pesquisas cientificas classificam-se 

quanto: natureza do estudo, forma de abordagem, pelo caráter dos objetivos e os 

procedimentos técnicos adotados. 

O referido estudo aqui apresentado é uma pesquisa de natureza qualitativa, isto é, da 

referência situacional (antes e depois), com base na aplicação da metodologia. O 



objetivo deste estudo de caso é de cunho exploratório, e com uma abordagem teórica 

acerca dos temas. 

Os procedimentos técnicos para elaboração deste estudo são divididos em 5 (cinco) 

fases distintas: a) Revisão bibliográfica acerca do tema, e estudo de casos já 

implementados; b) Análise da estrutura de gestão da manutenção e variáveis 

de manutenabilidade; c) Coleta de dados em campo; d) Implementação da 

metodologia; e) Análise dos resultados. 

 

3.1 Etapas e fases da pesquisa 

3.1.1. Revisão bibliográfica e estudo de casos já implementados. 

Foi efetuado uma ampla revisão bibliográfica contemplando as áreas de manutenção e 

operação de equipamentos pesados, utilizando fontes como: manuais técnicos dos 

fabricantes, artigos acadêmicos e dissertações, acerca do tema em questão. 

 

3.1.2. Análise da estrutura de gestão da manutenção e variáveis de 

manutenabilidade 

Foi elaborado uma minuciosa análise da estrutura operativa da manutenção da empresa 

“X”, e a manutenabilidade do seu parque de máquina, com acentuada atenção aos 

equipamentos da família aqui escolhida, assim como os impactos da aplicação do MCC 

para com as intervenções desses equipamentos, como meio de obtenção de uma 

disponibilidade operacional, guiada pelas referências de indicadores da área.  

 

3.1.3. Coleta de dados em campo 

Fora feito uma coleta de dados em campo, junto às áreas operacionais de manutenção e 

produção, em uma empresa do segmento de construção civil e mineração, multinacional 

de origem suíça, que produz e comercializa agregados miúdos e graúdos, e fabrica e 

distribui concreto usinado.  

A análise será feita mediante estudo da integridade física dos equipamentos (conjuntos e 

subconjuntos), as condições de operações e a visibilidade da manutenção atual, e pós 

implantação da metodologia. 

Os dados foram extraídos do Sistema de Gerenciamento da Manutenção (SIGM), do 

tipo Enterprise Resourse Planning (ERP), qual a empresa adota sob a marca SAP/R3 – 

mod. PM (Plant Maintenance). Seus dados são estratificados em planilha eletrônica, 

gerada instantaneamente por meio de seu banco de dados. 

 

3.2 Descrição da empresa 

O estudo fora realizado em uma empresa de concretos e agregados, multinacional de 

origem suíça, denominada simplesmente como “X” neste estudo, com operações nas 

áreas de construção civil e mineração, onde seus produtos são: fabricação e 

beneficiamento de concreto usinado, e produção e beneficiamento de agregados miúdos 

e graúdos, com operação em mais de 15 países. No Brasil, a empresa “X” conta com 35 

centrais de concreto e 3 pedreiras. 

Na estrutura de mineração, nas pedreiras, a operação conta com oficinas centralizadas, 

responsáveis pela manutenção preventiva e corretiva dos mais diversos equipamentos, e 

algumas reformas de pequeno porte, em caldeiraria e lanternagem. 

Na estrutura de concreto, nas centrais, a operação conta com oficina centralizada em 

cada sub-célula, isto é uma oficina por cada regional, responsável pelas manutenções 

preventivas avançadas e pequenas reformas. Em cada uma das centrais, conta com uma 

pequena oficina de apoio, para manutenções corretivas de baixa complexidade, e 

manutenções preventivas e lubrificações básicas. 



Em ambas as estruturas, tanto nas centrais de concreto quanto nas pedreiras, 

centralizadas ou não, estas poderão contar com serviços terceirizados de manutenção 

preventiva e corretiva, junto a parceiros e ou em especializados, como: retificadores de 

motores, empresas de funilaria e pintura e empresas de reparos de conjuntos hidráulicos. 

 

3.3 O (s) equipamento (s) 

O equipamento qual fora escolhido para submissão ao estudo, como piloto para 

aplicação da metodologia da Manutenção Centrada na Confiabilidade foi a 

autobetoneira hidráulica.  

As autobetoneiras hidráulicas são equipamentos mecânicos-hidráulicos, montados sobre 

caminhões (pesados ou superpesados), também chamado de caminhão betoneira. A 

mesma é montada sobre o chassi do caminhão, e é acionado por meio de um sistema 

hidráulico, que por sua vez, é acionado pelo motor diesel do caminhão. Estes 

equipamentos possuem capacidades de 6 a 12 m³, sendo mais comumente utilizadas as 

de 7 e 8 m³. São utilizados tanto para a mistura quanto o transporte do concreto da 

central de concreto à obra, de longas a médias distâncias (SIMEI, 2012). 

Segundo Simei (2012), tais equipamentos além de promoverem a mistura e 

homogeneização dos concretos, são ainda responsáveis pelo transporte e descarga 

destes, junto às obras consumidoras, promovendo logística da central X cliente final. 

Foram selecionadas 2 (duas) betoneiras de concreto, dos modelos: 1) HTM804 – 

LIEBHERR, e 2) AM8FHC – SCHWING STETTER, ambas montas sobre caminhões 

de 26 T e 260 CV, e ambos equipamentos com capacidades volumétricas de 8 m³. 

 

3.4 Item (s) submetido (s) a estudo 

Mediante um estudo detalho das funcionalidade e aplicação do equipamento em 

questão, as funcionalidades de cada sistema e subsistema, um grupo de especialistas 

submeteram-se a um brainstorming, para avaliar quais são os itens responsáveis pelos 

maiores impactos na manutenção corretiva, e maiores responsáveis pelas paradas não 

programadas dos equipamentos. Este grupo definiu, mediante este brainstorming, e 

análise do histórico de ocorrências de manutenção do Sistema Informatizado de 

Gerenciamento da Manutenção (SIGM), num intervalo de 12 meses, que os itens 

definidos como de maiores impactos seriam os elementos de motorização do sistema 

betoneira. Tais elementos são responsável pelo carregamento, mistura e 

descarregamento do concreto, também chamados de “trem de força”. Este sistema de 

motorização é composto por: bomba hidráulica do tipo SPV (pistões axiais, de 

deslocamento variável), motor hidráulico de pistões axiais e redutor planetário. 

 

3.5 Seleção do (s) item (s) a ser implementado o MCC 

Um corpo técnico, composto por manutencistas e técnicos de manutenção (5 membros), 

foi formado para avaliação detalhada de qual (ais) item (s) tem (riam) maior impacto 

junto a manutenção (preventiva e corretiva) e ao pleno e correto funcionamento do 

equipamento macro, isto é, a autobetoneira hidráulica. Este grupo foi submetido a um 

brainstorming, avaliando, com auxílio do histórico das principais ocorrências 

registradas no Sistema Informatizado de Gerenciamento da Manutenção (SIGM), num 

intervalo de 12 meses, evidenciando assim os maiores responsáveis pelas ocorrências de 

paradas não-programadas.  

Este grupo definiu, mediante uma matriz de priorização do braisntorming e dados do 

SIGM, que os itens mais impactantes era o grupo de motorização do conjunto betoneira, 

isto é, responsável pela motorização do balão de betoneira. Vale lembrar que este estudo 



não levou em conta informações como custo de manutenção e nem recorrências de 

intervenção, também chamado de resserviços. 

 

3.6 A estrutura e sistemática de manutenção da empresa “X” 

A empresa “X”, ambiente qual se insere neste estudo, já dispunha de um sistema de 

manutenção implantado há mais 15 anos. Este sistema abrange todo o parque de 

equipamentos (móveis e estáticos industriais) de suas usinas de concreto e suas 

pedreiras, contando com um SIGM, isto é, um software de gestão da manutenção. Este 

SIGM está estruturado para o aporte de uma sistemática de manutenção abrangente, 

baseada em planos de manutenção; muito destes com informações técnicas diversas, e 

periodicidades variadas, todas tomadas com base nos fornecedores dos equipamentos, 

conjuntos e lubrificantes.  

Os planos, para o caso das unidades das centrais de concreto, estão divididos em 5 

(cinco) grupos: 

1. Planos de manutenção preventiva não condicionais, para os caminhões e 

seus sistemas (caminhão este, sobre qual os equipamentos: betoneira 

hidráulica, bomba de concreto e prancha de transporte são montados); 

2. Planos de manutenção preventiva não condicionais, para os 

equipamentos betoneiras hidráulicas e seus sistemas; 

3. Planos de manutenção preventiva não condicionais, para os 

equipamentos bombas de concreto e seus sistemas; 

4. Planos de manutenção preditiva (inspeção visual e medição de espessura 

por ultrassom para os itens de caldeiraria das autobetoneiras (balão da 

betoneira, calhas de descarregamento e moega de carga), e tubos de 

passagem de concreto das bombas de concreto; 

5. Planos de manutenção preventiva não condicionais, para os 

equipamentos industriais da central dosadora de concreto e seus sistemas. 

Este sistema ainda conta com o gerenciamento, e arquivamento de dados, de 

manutenção não-programadas, como manutenções corretivas e corretivas programadas, 

para as diversas situações de falhas e quebras, em ambos os tipos de equipamentos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Aplicação e desenvolvimento da metodologia MCC com base nas 8 (oito) 

etapas 

Para o estudo da implementação do MCC, com aplicação nos equipamentos 

selecionados, e os seus itens componentes definidos, foi realizada com base nas 8 (oito) 

etapas da metodologia. 

ETAPA 1 – Para estudo da funcionalidade dos equipamentos macro, e dos seus 

sistemas componentes, foi efetuado uma matriz de funcionalidades básicas. Vale 

lembrar que este equipamento, a autobetoneira hidráulica, e de cada um dos itens, foram 

analisados e definidos pela equipe de manutenção, por meio do braisntorming e análise 

de dados do SIGM. 

ETAPA 2 – Com base na elaboração da matriz de funcionalidades do equipamento, foi 

relacionando com as principais funcionalidades de cada um dos itens, para com as 

principais funções desempenhadas por este equipamento. 

ETAPA 3 – Foi elaborado uma análise qualitativa de funções e falhas funcionais, até 

chegar a análises quantitativas da confiabilidade dos equipamentos em questão, e por 

fim a elaboração de uma relação das principais falhas potencias para cada uma das 

funções previamente definidas 



ETAPA 4 – A partir das falhas potenciais levantadas para com cada uma das funções, 

foi então avaliado os modos de falha, os efeitos e consequências de cada uma destas. 

Informações estas, cruciais para a elaboração dos novos planos, e análise detalhada 

avaliação dos já existentes, de modo a mitigar ou eliminar as falhas. 

 

 
 

Figura 4. Exemplo de matriz de decisão da MCC (RCM). 
Fonte: adaptado autor (2014). 

 

ETAPA 5 – Embora a empresa já adotasse uma tratativa preventiva de manutenção e 

lubrificação, para com estes itens – estipulada pelos fabricantes dos equipamentos – foi 

então reavaliado e elaborado novas estratégias de intervenção com base no estudo 

elaborado com as demais etapas anteriores, com foco principalmente condicional.  

Para os itens selecionados por meio da matriz de decisão, ficou estipulado 2 (dois) 

novos planos de manutenção específicos, ambos preditivos, sendo: 1 (um) deles para a 

bomba hidráulica e o motor hidráulico, e 1 (um) outro para o redutor planetário. Para 

ambos planos preditivos, foram incluídos itens de verificação geral dos conjuntos, 

como: 

 Busca por vazamentos de lubrificantes e entrada de contaminantes 

pulverulentos; 

 No caso dos redutores, medição de torque; 

 No caso dos motores hidráulicos e bombas hidráulica, medição de pressão e 

torque; 

 Medição/avaliação de ruídos advindos dos conjuntos; 

 Avaliação do estado geral dos drenos, vents e indicadores de níveis. 

Foi ainda criado uma rotina, sistematizada também, de Coleta de óleo para análise do 

estado geral (contaminação físico-química, ferrografia). Esta ocorrerá sistematicamente, 

por período de tempo, em 2 meses. 

ETAPA 6 – Nesta próxima etapa, foi então reavaliado o intervalo de manutenção e 

lubrificação para cada item e conjunto submetidos aos planos de manutenção já 

existentes, e os criados na etapa 5, como da adoção da metodologia MCC. 

Para o caso dos novos planos preditivos, os novos planos elaborados, foi definido que a 

periodicidade necessária para cada intervenção nestes conjuntos, seria da quantidade de 

concreto transportado, em valor acumulativo em m³. Esta informação toma como base o 

volume acumulado no sistema de produção, qual é interligado diretamente ao SIGM, 

devido a ser uma ERP. Esta periodicidade é de 10000 m³ 

ETAPA 7 – Nesta etapa, com a definição e revisão dos planos de manutenção, com as 

suas corretas periodicidades de aplicação, foi então inserido no SIGM estes planos, e 



transformados em rotina de manutenção. A cada alimentação das informações, seja de 

diesel consumido (para indicadores baseados em L consumido), seja em horas (para 

equipamentos com períodos baseados em horímetros) ou mesmo volume 

transportado/fabricado (para os casos de indicadores baseados em produtividades); uma 

sistemática será atualizada e uma Ordem de Serviço (OS) gerada com base no plano 

especifico. 

A equipe de manutenção executa então esta intervenção, tomando como base a OS em 

mãos, e atentar para todas as tarefas previamente definidas. 

Como meio de oferecer a capabilidade ao sistema, para a correta execução das 

intervenções com base nos planos, foi elaborado um check-list, anexado a própria OS, 

para trazer a ao manutencista uma visão mais apurada, e instigá-lo a proceder o 

fechamento da intervenção com uma verificação final. 

A empresa “X” já adota em seu modelo de estão uma sistemática de auditoria de 

manutenção, e mesmo que de forma superficial, uma das premissas é checar junto ao 

SIGM a inserção dos dados de manutenções realizadas. Nesta agora passa a verificar 

ainda a efetividade dos check-lists e em campo, junto aos times de manutencistas, a 

correta execução destes. 

ETAPA 8 – Na etapa final, com base nos demais passos já atentados, os demais planos 

foram revisados, com a adoção unificada dos novos planos criados, e estruturado uma 

base maciça, abrangente e focada na saúde total do item. 

Os planos de manutenção preventiva do equipamento betoneira de concreto, ora já 

existente, seguiam numa periodicidade sistematizada a cada 5000L, isto é, a cada 5000L 

de combustível consumido pelo caminhão, fazendo uma comparação média de 1 km = 1 

L, tomando como base uma média de consumo histórico. Foram estendidas as 

periodicidades destes planos para cada 6000 L consumidos, em função da comprovada 

integridade dos mesmos, mediante as análises de lubrificantes sistematicamente 

efetuadas. E para todos os planos de manutenção preventiva, foi adotado tarefas de 

ordem preditiva, isto é, de inspeção e monitoramento, para avaliação das condições 

desses itens. 

 

4.2 Estudo da vida útil de cada item 

Quanto a vida de cada conjunto, o pouco tempo de resposta para com este estudo, não 

foi possível se proceder uma análise detalhada e assertiva. Mas verifica-se que as 

condições de cada conjunto, no intervalo de cada uma das intervenções preventivas e de 

lubrificação, ora ocorridas a cada 5000 L consumidos (consumo de diesel), e corrigidas 

para ocorrer a cada 6000 L, foi notada uma preservação da saúde e integridade 

diferenciada para com o modelo anterior adotado.  

 

4.3 Efeito na equipe de manutenção 

A adoção e implementação da metodologia Manutenção Centrada em Confiabilidade, 

em cada um dos modelos de equipamentos, embora em curto intervalo de tempo, foi 

percebida pela equipe de manutenção envolvida como um novo horizonte de 

planejamento e controle de manutenção, e engenharia de manutenção. Pôde-se verificar 

que as intervenções a ser mais focadas na condição de cada conjunto, e mais 

organizadas, e a tratativa de análise de falhas acaba saindo do âmbito restrito de oficina, 

da responsabilidade única de cada manutencista, para ser entendida como uma tarefa 

compartilhada, tratada agora por uma equipe multidisciplinar de especialistas. Um efeito 

de grande impacto na motivação e satisfação da equipe, já que a nova sistemática traz 

organização e mais tranquilidade no desempenho das atividades, muito em função da 

reduzida quantidade de intervenções não programadas. 



 

5. CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade de aplicação e de implantação de 

uma metodologia de Manutenção Centrada na Confiabilidade, para planejamento de 

manutenção de equipamentos móveis pesados. Este ainda teve como objetivo formular 

um plano de manutenção preventiva, para cada equipamento, neste caso autobetoneiras 

hidráulicas, ou como também conhecidas, caminhões betoneiras, especificando os 

intervalos adequados entre as intervenções de manutenção, respeitando as informações e 

premissas básicas de cada fabricante, e com base num estudo técnico detalhado, 

utilizando-se a metodologia de Manutenção Centrada na Confiabilidade.  

Verifica-se ainda que os planos de manutenção, agora revisados para com a nova 

sistemática adotada, são mais direcionados a tarefas de verificação e análise, tirando o 

rigor da intervenção não condicional, antes trata pelos planos preventivos 

sistematizados e não condicionais, com isso, reduzindo o custo significativamente de 

cada uma intervenção. 

Com a aplicação da Manutenção Centrada em Confiabilidade, mesmo em caráter 

experimental e de estudo, num formato piloto (apenas em cada um modelo de cada 

fabricante  desse equipamento – 2 (dois) modelos), a empresa em questão pode avaliar 

tal metodologia como uma nova forma de gestão avançada de manutenção, tirando 

máximo proveito de cada conjunto, atuando assertivamente em cada intervenção, enfim, 

resumindo este como um forte aliado a produção, levando cada um destes equipamentos 

ao limiar da excelência operacional. 
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