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Introdução: Assim como qualquer outro equipamento mecânico a manutenção é
fundamental para um bom funcionamento, desta forma em sistemas hidráulicos, além
de cuidados especiais no sistema como um todo. Porém alguns componentes devem ter
atenção especial, são o caso dos componentes de conversão de energia: bombas e
atuadores, que em casos extremos devem ser retirados do sistema para realização de
reparos. Este trabalho apresenta os atuadores lineares, cilindros, que são componentes
de saída do sistema hidráulico e que assumem diversas funções na planta, convertem a
energia hidráulica na forma de pressão em energia mecânica na forma de movimento
linear e força. Objetivo: Compreender de forma abrangente o funcionamento e as
aplicações, parâmetros que influenciam um atuador hidráulico, estabelecer uma
metodologia teórica voltada à definição da vida útil de cilindros hidráulicos de um
mesmo padrão construtivo que operam em diferentes funções e condições de trabalho e
 aplicar junto ao plano de manutenção. Metodologia: Através de parâmetros
estipulados em livros, catálogos dos principais fabricantes de cilindros e componentes
e na experiência de colaboradores, em áreas industriais do setor siderúrgicos, foi
possível definir quais são os fatores que interferem direta ou indiretamente em uma
boa condição do cilindro. Definido tais fatores foi criado uma escala numérica, ao qual
chamamos de fator de risco, para cada um dos fatores que influenciam na vida útil do
cilindro e de acordo com o grau de interferência de cada um destes fatores e a variação
de seus parâmetros. Estabelecido os fatores, se converge os dados obtidos em vida útil.
Resultados: Com o intuito de se definir a vida útil de cilindros diante deste cenário foi
preciso compreender de forma abrangente o funcionamento e as aplicações de
cilindros hidráulicos, através de uma extensa pesquisa estudamos os conceitos da
hidráulica e de sistemas hidráulicos antes de aprofundarmos no estudo das
características e funções dos diferentes tipos construtivos de cilindros, além de um
estudo minucioso de cada componente do cilindro, para entender de forma mais clara
os problemas que podem ocorrer em diferentes setores do cilindro além uma visão
sobre a recuperação de cilindros, sendo assim existe uma  grande importância de se
conhecer a vida útil dos equipamentos, para que se tenha um maior controle do
planejamento de manutenção de uma planta industrial podendo então diminuir
estoques sem correr riscos de comprometer o processo. E mediante a essa enorme
possibilidade em que um cilindro hidráulico pode trabalhar, existe uma dificuldade na
definição da sua vida útil, devido as diferentes funções e condições de operação, que
cilindros com o mesmo padrão construtivo podem exercer. Após os dados serem
analisados, foram se feitos os cálculos e o resultado obtido convertido em vida útil se
aproximando do valor usual na manutenção desses cilindros na siderurgia. Conclusão:
A importância de se conhecer a vida útil dos equipamentos é essencial para que se
tenha um maior controle do planejamento de manutenção de uma planta industrial e
devido a ausência de literatura sobre o assunto, se faz necessário uma pesquisa mais
profunda para a aplicação da metodologia.
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