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Introdução: Em tempos de competitividade, como requisito de sobrevivência de uma
empresa, preocupação com tempo e qualidade são essenciais. A Manutenção Centrada
na Confiabilidade (MCC) é um método estruturado para estabelecer a melhor
estratégia de manutenção. Reunindo de maneira equilibrada as melhores ferramentas
de gestão, busca garantir a disponibilidade de um ativo, aumentando produtividade.
Uma ferramenta utilizada pelo MCC é o FMEA (Failure Mode and Effect Analysis),
um sistema lógico que organiza falhas potenciais e recomenda ações preventivas. Com
estas ações pode-se criar planos de inspeção para evitar ou eliminar o potencial de
falha, reduzindo tempo de manutenção corretiva do equipamento. Objetivo: Criar
planos de inspeção, baseando-se na análise dos modos de falhas dos componentes,
utilizando o FMEA para padronizar as ações de inspeção dos equipamentos. Criar um
histórico do equipamento a partir disto e agir na causa raiz da falha. Metodologia:
Inicialmente foi realizado o mapeamento de toda a planta, tendo como referência uma
norma de taxonomia organizacional de equipamentos. Após esta identificação, através
do conhecimento técnico e manuais dos ativos elaborou-se o FMEA de cada
componente, a fim de identificar os modos de falha. Para cada modo de falha foi
identificada uma ação de inspeção que antecede a perda da função do componente,
seguindo a curva de potencial de falha. Com isso, cada ação foi padronizada,
garantindo ações exercidas com a mesma qualidade em todos ativos similares. E por
fim, os executantes foram treinados para utilização dos planos. Resultados: A
padronização das inspeções fez com que o mesmo método de identificação das
anomalias pudesse ser empregado aos componentes similares de toda a planta, o que
gerou agilidade da implantação do método. O FMEA possibilitou assertividade dos
modos de falhas e direcionou as ações de forma que as falhas em potencial foram
cercadas, ou seja, as anomalias identificadas realmente antecederam falhas prováveis.
Antecedendo falhas os recursos que seriam gastos para reparos em forma manutenção
corretiva, não programada, poderão ser economizados ou investidos em ferramentas de
melhoria, como instrumentos de manutenção preditiva. O conhecimento técnico e
tácito do profissional foi transferido para o papel, através das ações preventivas, sendo
possível sanar os maiores modos de falhas de uma área, e não somente reparar um
equipamento específico. Deste modo gerou-se histórico de equipamento e registrou-se
o conhecimento da planta, o que é necessário para a justificativa de captação de
investimento para projetos da área. Com isso foi reduzido o tempo de inspeção, e
realizada uma análise mais criteriosa acerca da planta e seus ativos. Conclusão: Com a
revisão dos planos de inspeção e utilização das ferramentas de qualidade adequadas, os
ativos tornaram-se mais confiáveis e previsíveis. A criação / revisão dos planos trouxe
alívio de recursos para a organização, gerou ganhos de produtividade devido à
economia de tempo, e ganhos de qualidade devido às padronizações.
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