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Com a quebra de barreiras da economia, as empresas devem sempre buscar novos estudos de 
mercado, pois com as variações e mudanças das tecnologias constantes os requisitos de qualidade 
passam a ser um grande diferencial de venda. Como consequência, as empresas vêm realizando 
estudos e buscando novas ferramentas de gerenciamento e organização, que as levem a uma 
maior competitividade por meio das ferramentas de qualidade, confiabilidade e sempre buscando 
eficiências de produtividade  O principal objetivo deste trabalho é propor um estudo aplicativo 
que facilite e mostre que com a implantação de um sistema de Manutenção Preditiva consegue-se 
prevenir falhas e quebras nos equipamentos, analisado os tipos de manutenções aplicadas nas 
empresas sucroalcooleiras; verificando o conceito de vibração geral dos equipamentos e 
recomendando para um bom funcionamento dos equipamentos, sem paradas no setor de moenda 
não atendendo as recomendações de manutenção. O experimento foi realizado em uma Usina do 
Setor Sucroalcooleiro no período de safra nos anos que compreenderam 2010, 2011, 2012. A 
empresa responsável pelo serviço prestado a usina e a Engefaz Gestão de Resultados Empresarial, 
os parâmetro de avaliação soa desalinhamento, fixação do equipamento, lubrificação folgas de 
mancais acoplagem dos equipamento, isso tudo e realizado com a monitoração de uma 
equipamento chamado IOMVIB 2I - VIBRATION ANALYZER.  O desenvolvimento de um 
departamento de manutenção que possibilite que equipamentos atuem com suas funções 
requeridas no processo, de modo seguro e por mais tempo, sendo indispensável para uma 
instalação industrial que deseja organizar-se. Com tudo podemos resumir que o gerenciamento da 
Manutenção está adquirindo uma grande importância no sentido que esta função tenha 
relevância nas tomadas de decisões dentro de uma empresa, reduzindo custo e paradas na 
indústria. Na manutenção preditiva demostrou considerado redução custos com características de 
gerar Lucros, quando adotados corretamente as recomendações de manutenção. Com a redução 
de tempo e mão de obra, podendo agir assim diretamente no problema e ficar prevenido se 
ocorre o problema antes da parada programada.         

 


