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“MANUTENÇÃO é isso: 

 

 quando vai bem ninguém lembra que existe. 

 quando algo vai mal, dizem que não existe. 

 quando é para gastar, acham que não é preciso que exista. 

 porém quando realmente não existe.... 

 

TODOS CONCORDAM QUE DEVERIA EXISTIR 

Autor: Sutter  



-Item importante que impacta em custo; 

 

- foco no negócio: atender o paciente 

 

- diferencial: agregar valor (como o usuário e a 

estrutura nos percebe) 

 

- cultura de incentivo à inovação 



Definição 

Manutenção (NBR 5462/1994): combinação de todas as 

ações técnicas e administrativas, inclusive as de 

supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item 

em um estado no qual possa desempenhar uma função 

requerida. 



Eficiência X Eficácia 

...a função da manutenção não é mais fazer o reparo, 

mas manter a funcionalidade do equipamento para a 

produção e reduzir falhas. 

Kardec & Nascif (2001) 



E mais... 

propor e implementar melhorias construtivas e 

funcionais. 

 exemplo: 

apoio para lençol na entrada da calandra 

 



Exemplo: STP (Sistema Toyota de Produção) 

...ou seja, melhoria contínua: 



Algumas ferramentas de gestão já usadas: 

Terceirização 

Reengenharia 

TPM 

GQT 

CCQ, ISSO, PQM...... 



Parque de equipamentos lavanderia HCPA 

Equipamento Quantidade 

Lavadora extratora capacidade 200 Kg 4 

Lavadora extratora capacidade 140 Kg 2 

Lavadora extratora capacidade 50 Kg 1 

Secadora de roupas capacidade 100 Kg 3 

Secadora de roupas capacidade 180 Kg 1 

Calandra multirrolo 4 rolos com dobradeira 2 

Calandra monorrol  1 



Calandra Multirrolo X Calandra Monorrol 

Vantagens: 

 Maior área de contato do tecido (rendimento) 

 Facilidade de retirada do condensado (eficiência térmica) 

 Maior temperatura na calha 

 Facilidade de acesso componentes (manutenção) 



Calandra Multirrolo X Calandra Monorrol 

Vantagens: 

 Dimensões reduzidas (espaço físico) 

 Relativamente mais barata (custo de aquisição) 

 Conjunto com número menor de peças 



Calandra Multirrolo X Calandra Monorrol 

Experiência HCPA 

Fluxo: lavadora extratora  calandra 

Lençol 100% algodão 

 

Clima 

Manutenção 

Temperatura 



Fases da Manutenção 

Avaliação de equipamentos 

 

Periodicidade: anual 

Técnica (Engenharia) 

Operacional (Serv. Processamento de Roupas)  

Consenso 

 



Fases da Manutenção 

Aquisição 

 

 Especificação técnica 

 Necessidade 

 Dimensões do local 

 Infraestrutura (dreno, elétrica, ar comprimido) 



Fases da Manutenção 

Fabricação  

 

 Acompanhamento 

 Relação com a engenharia da fábrica 



Fases da Manutenção 

Instalação   

 

Necessidades logísticas (chegada/acesso/área de 

trabalho) 

Infraestrutura preparada 

Start-up (operação/manutenção/integração com produtos 

químicos) 



Fases da Manutenção 

Manutenção & Operação 

 

- programa de manutenção 

- Software (ferramenta de gestão) 

- Abrangência 

- manutenção preventiva 

- Procedimentos   

-manutenção corretiva 

- Rápida (evitar progressão do problema) 

- Qualidade percebida 

- Feedback 

limpeza  



Fases da Manutenção 

Manutenção & Operação 

Manutenção preventiva programada - roteiro 



Fases da Manutenção 

Manutenção & Operação 

 

 Suprimentos 

 - mercado local (Porto Alegre) 

 - licitação: necessidade de programação 



Fases da Manutenção 

Manutenção & Operação 

 

Fabricantes 

- dificuldade de integração entre a engenharia e o pós-

vendas 

- acessos de manutenção nos equipamentos: impacta na 

disponibilidade para operação 



Gestão de Pessoas 

 Desenvolver a equipe: tempo 

 

 Equipe multiprofissional: mecânica, instrumentação, 

eletrônica, automação, usinagem, soldagem 

 



Gestão de Pessoas 

- Tendência atual:  

 tecnologia digital 

 “one way” 

 ideia de complexidade somente em tecnologias digitais 

 

- Dificuldade em desenvolver outras competências 

 ajustagem mecânica 

 diagnóstico de falha mecânica  

 

- Interdependência entre automação e mecânica: as relações 
entre os sistemas e o impacto na disponibilidade do 
equipamento 



Case: Eficientização Energética 

 Equipamentos: secadoras de roupas 

 

 Situação atual: 

 - alto desgaste de componentes mecânicos: reversão 

de movimento 

 - alta ocorrência de vazamentos de vapor (trocadores 

de calor)  

 - sem controle automatizado de finalização do 

processo 

 - sem visualização do progresso do processo  

 sem relatórios de gestão (produção)  



Case: Eficientização Energética 

 Situação proposta: 

 

- individualização da rede de vapor de alimentação 

- substituição dos trocadores de calor por dispositivos mais 
duráveis (tubulação de aço inoxidável) 

- instalação de dispositivos de partida suave no motor 
elétrico de tração 

- instalação de sistema de monitoração, controle e emissão 
de relatórios de produção 

- controle do processo por medição de umidade no tecido 



Case: Eficientização Energética 

Imagens 

Visão das secadoras 



Case: Eficientização Energética 

Imagens 

Painel de operação centralizado 



Case: Eficientização Energética 

Imagens 

Tela sistema supervisório 



Case: Eficientização Energética 

Imagens 

Relatório de produção 
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Obrigado! 


