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Introdução: Levando em consideração a importância e o elevado custo dos sistemas
hidráulicos, zelar pela manutenção e pelo bom funcionamento de seu sistema é de
suma importância, já que alguns de seus componentes, como atuadores e bombas,
devem ser retirados do sistema hidráulico durante a manutenção. Dispor de
ferramentas que possam auxiliar nas tomadas de decisões tornam as empresas mais
competitivas e com isso passam a ser mais solidas financeiramente. Objetivo: Este
trabalho propõe oferecer um software capaz de estimar o tempo de vida útil de um
determinado cilindro hidráulico, auxiliando na tomada de decisões dos administradores
da planta industrial, evitando paradas não programadas, emergências, perdas, etc.
Metodologia: Definir as diversas variáveis que influenciam no tempo de vida útil de
cilindros hidráulicos, quantificar cada uma delas de acordo com o risco que oferece ao
equipamento e desenvolver um software, capaz de transformar essas informações em
tempo de vida util. Resultados: O desenvolvimento desse método resultou em um
software online que oferece Flexibilidade quanto ao uso, sua plataforma é aceita em
dispositivos usados atualmente possibilitando a analise ser feita de qualquer lugar com
acesso à internet, a qualquer hora e instante, sem a previa instalação ou autorização de
uso, o que o torna flexível e essencial para inspetores, planejadores de produção e
responsáveis pela manutenção.
 Conclusão: Administrar uma planta industrial requer esforço continuo e com auxílio
de tecnologia capaz de estimar a vida útil dos equipamentos, gera confiança, agilidade
de produção, auxilia no planejamento da gestão de manutenção, e a garante de
funcionamento da planta de produção com eficiência.
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