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RESUMO:  

 

O presente artigo busca analisar os processos de manutenção nas siderúrgicas, sendo estas, indústrias que atuam na produção de aço e ferro 

fundido. Elas são de suma importância para todos os setores não apenas industriais, pois esses metais estão presentes em quase todos os 

objetos da sociedade moderna.  

A manutenção nesse tipo de indústria não é algo simples, pois diversos fatores devem ser analisados para evitar falhas, que 

consequentemente iram afetar o funcionamento do maquinário, gerando assim problemas na produção.  

A empresa que deu a oportunidade para os autores desenvolverem o estudo, contribuindo com dados e informações, foi a Vallourec, uma das 

líderes na produção mundial de tubos sem costura.  
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ABSTRACT: 

 

The present article analyzes the maintenance processes in steel industries, being these, industries that work in the production of steel and cast 

iron. They are of paramount importance to all sectors not just industrial, because these metals are present in almost every object of modern 

society. 

Maintenance in this type of industry is not something simple, because several factors must be analyzed to avoid failures, which consequently 

will affect the functioning of the machine, generating problems in the production. 

The company that gave the authors the opportunity to develop the study, contributing data and information, was Vallourec, one of the leaders in 

the world production of seamless tubes.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Siderurgia é o ramo da Metalurgia 

(produção de metais e de suas ligas) que se 

dedica ao processo de fabricação do aço e 

seu tratamento, ou seja, é o conjunto de 

processos físicos e químicos que levam à 

obtenção do aço. 

 

 Figura 1 – Setor de Aciaria da CSN. 
Fonte: Espocanegocios, 2016. 

 

Sendo assim a siderurgia entra em um dos 

cinco grupos da metalurgia, os outros 

quatro são: produção de ferro-ligas, 

fabricação de tubos, metalurgia de metais 

que não contém ferro e a fundição. As 

siderúrgicas são conhecidas como 

indústrias de base, porque, como o material 

trabalhado é somente utilizado em trabalhos 

simples, a maioria delas produzem chapas 

ou barras metálicas, que servem de matéria 

principal para outras indústrias fabricarem o 

produto final. 

Em um ponto estes dois tipos de indústrias 

(Siderúrgica e Metalúrgica) igualam-se, que 

é no processo de produção, pois em ambas, 

primeiramente o minério passa por um 

tratamento, no qual impurezas são 

eliminadas do mesmo, fundindo a matéria-

prima (BOTELHO,2011).  

Para o perfeito funcionamento das 

máquinas que são utilizadas na indústria 

siderúrgica, é necessário que as mesmas 

passem por um processo de manutenção, 

que segundo o dicionário Aurélio são: “As 

medidas necessárias para a conservação 

ou permanência, de alguma coisa ou 

situação” e ainda “Os cuidados técnicos 

indispensáveis ao funcionamento regular e 

permanente de motores e máquinas”. 

Entretanto, o mais comum é definir a 

manutenção como “o conjunto de atividades 

e recursos aplicados aos sistemas e 

equipamentos, visando garantir a 

continuidade de sua função dentro de 

parâmetros de disponibilidade, de 

qualidade, de prazo, de custos e de vida 

útil, adequados”. Nesta definição, de grande 

abrangência, a manutenção é caracterizada 

como um processo. Um processo que deve 

iniciar antes da aquisição e que tem como 

principal função o prolongamento da vida 

útil do equipamento ou sistema (LIMA, 

CASTILHO, 2006). 

Visto isso à manutenção é de extrema 

importância na indústria em geral, pois:  



Aumenta à confiabilidade, já que a boa 

manutenção gera menos paradas de 

máquinas; 

Melhora a qualidade, pois máquinas e 

equipamentos mal ajustados têm mais 

probabilidade de causar erros ou baixo 

desempenho e podem causar problemas de 

qualidade; 

Diminui os custos, porque quando bem 

cuidados, os equipamentos funcionam com 

maior eficiência; 

Aumenta a vida útil, sendo que cuidados 

simples, como limpeza e lubrificação, 

garantem a durabilidade da máquina, 

reduzindo os pequenos problemas que 

podem causar desgaste ou deterioração; 

Melhora a segurança, no quesito que 

máquinas e equipamentos bem mantidos 

têm menos chance de se comportar de 

forma não previsível ou não padronizada, 

evitando assim, possíveis riscos ao operário 

(KOYANO, 2002). 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Fazer o estudo e levantamento de dados do 

processo de manutenção que ocorre dentro 

de uma empresa siderúrgica. 

2.2 Objetivos Específicos 

Realizar uma visita técnica em uma 

siderúrgica e conhecer os planos de 

manutenção do maquinário em estudo. 

Estudar os problemas mais frequentes em 

extrusoras e laminadoras. 

Reunir dados obtidos e listar as principais 

peças que mais levam essas máquinas a 

apresentar algum defeito. 

Apresentar um custo estimado de 

manutenção das máquinas em estudo.  

Descrever os principais processos de 

reparos nas máquinas. 

3. JUSTIFICATIVA 

A ideia de estudo do tema partiu da 

orientação do professor Ítalo Coutinho de 

Gestão de Manutenção do Centro 

Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH), 

onde foi solicitado aos alunos uma pesquisa 

sobre como era o processo de manutenção 

em diferentes setores, não apenas 

industriais como também em prédios 

públicos e agências bancárias. O estudo em 

questão é a manutenção em maquinário da 

indústria siderúrgica, com mais foco em 

extrusora e laminadora.  

 

Figura 2 – Logo do Uni-BH. 
Fonte: Minhapos, 2017. 

 

 

Essa pesquisa é de suma importância para 

os estudantes de engenharia mecânica, 

pois conhecer as etapas de manutenção e 



os processos envolvidos para a realização 

de reparos em maquinas é essencial para o 

engenheiro mecânico que quer seguir na 

carreira industrial. Um pouco do 

conhecimento que será transmitido nesse 

artigo, irá ajudar os estudantes começarem 

a compreender os processos envolvidos na 

manutenção em máquinas de uma 

siderúrgica.  

Com esse artigo os autores envolvidos 

pretendem reunir os conhecimentos 

buscados em pesquisas e visita técnica, 

para poder transmitir de forma sucinta para 

interessados no assunto exposto.  

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo a dissertação de mestrado de 

GUILHERME ARTHUR BRUNET 

MONTEIRO, “A denominação ‘Manutenção 

Planejada’ aplica-se a pratica da utilização 

de um conjunto de técnicas, métodos e 

recursos nas áreas de planejamento, 

execução e melhoria contínua que visa 

evitar, identificar e remover as anomalias 

dos equipamentos e processos (Nakajima, 

1989). Em geral aplicam-se três abordagens 

mais abrangentes para a manutenção, são 

elas Manutenção Corretiva, Manutenção 

Preventiva e Manutenção Preditiva.  

Manutenção corretiva Segundo Nakajima 

(1989), o trabalho de manutenção somente 

entra em cena após o evento da falha ou 

quebra. Em uma conjuntura atual, 

geralmente as consequências aceitáveis 

são pequenas, embora causem perda. A 

presença deste tipo de manutenção de 

maneira estratégica pode ser vista em 

conjuntos de baixo custo, onde há a 

presença de redundância, fácil reparo, baixa 

criticidade e impacto para o negocio (Slack 

et al, 2002).  

 Manutenção preventiva: A manutenção 

preventiva tem como objetivo a antecipação 

com o intuito de evitar que a falha ocorra, 

ou seja, atua na redução da probabilidade 

de ocorrência da falha ou quebra, 

antecipando-se com ações programadas e 

cíclicas, com intervalos pré-planejados 

(Nakajima, 1989).  

A manutenção preditiva visa realizar 

manutenção somente quando as 

instalações precisarem dela, ou seja, busca 

a partir da realização de inspeção 

instrumentada ou não, o real estado do 

sistema. Após a intervenção de inspeção e 

a constatação do indício de uma possível 

falha, é programada a intervenção de 

manutenção corretiva (Siqueira, 2001). 

 

Figura 3 – Manutenção preditiva. 
Fonte: Manutencaoemfoco, 2017. 



 

Já no estudo de caso de Jaime Barbosa 

Milheiro Professor do Curso de Engenharia 

de Produção Universidade de Ribeirão 

Preto - UNAERP Campus Guarujá diz que, 

“O objetivo da MPT é desenvolver uma 

estrutura organizacional que possibilite 

obter a máxima eficiência global do sistema 

de produção, envolvendo todos os setores 

da empresa, criando mecanismos para a 

eliminação dos desperdícios (as chamadas 

"grandes perdas"), através da busca pelo 

"zero acidente", "zero defeito" e "zero 

quebra/falha", levando em conta todo o ciclo 

de vida do sistema, através do envolvimento 

de todos no processo, desde a alta 

administração até o chamado chão-de-

fábrica (FLEMING, 2000). A MPT em seus 

desenvolvimentos globais, para gestão da 

manutenção ensina sobre técnicas de 

aprimoramento e construção de um 

ambiente coeso e eficiente com relação à 

função estratégica da manutenção dentro 

das empresas (SILVA, 2012). A sigla MPT é 

proveniente do inglês que significa – Total 

Productive Maintenance – que traduzida se 

transforma em Manutenção Produtiva Total. 

Esta tradução direta induz a um erro de 

interpretação do conceito de MPT, pois 

acredita-se que os setores da Produção 

passam a ser responsáveis pela 

manutenção dos equipamentos o que 

acarretaria em uma diminuição do quadro 

da Manutenção e com isso uma redução de 

gastos. Porém, o conceito real de MPT é 

“Manutenção do Sistema de Produção com 

o envolvimento de Todos” desde a 

concepção até o fim da vida útil da 

instalação do equipamento, com a 

finalidade de alcançar a Perda Zero no 

equipamento e o Zero Defeito no produto e 

assim participar na meta global da empresa 

que é a produtividade (VILAS BÔAS, 

2005).” 

 

 
 

Figura 4 – Desenvolvimento do Conceito 
Manutenção. 

Fonte: Yamada, 2010. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Informações sobre a empresa 

visitada 

Através de uma colega de estudo, foi 

possível o grupo conseguir agendar uma 



visita para a empresa Vallourec Soluções 

Tubulares do Brasil que está localizada na 

Avenida Olinto Meireles, número 65, 

Barreiro, Belo Horizonte. 

A Vallourec Soluções Tubulares do Brasil 

(VSB), criada em outubro de 2016, é o 

resultado da junção entre a Vallourec Tubos 

do Brasil (VBR) e a Vallourec & Sumitomo 

Tubos do Brasil (VSB), onde a Vallourec 

detém uma participação de 84,6%, a Nippon 

Steel & Sumitomo Metal Corporation 

(NSSMC) 15% e a Sumitomo Corporation 

0,4%. A Empresa conta com duas usinas de 

produção de tubos de aço sem costura 

(partem dos cilindros do aço que passam 

por um processo de aquecimento para 

ficarem ocos e assim serem perfurados), 

sendo uma em Belo Horizonte (MG), na 

região do Barreiro, e a outra em Jeceaba 

(MG).  

A Usina do Barreiro é um dos complexos 

siderúrgicos mais bem equipados do 

mercado internacional, tem capacidade para 

produzir cerca de 550 mil toneladas de 

tubos por ano atendendo aos setores 

petrolífero, industrial, automotivo, de 

energia e da construção civil. A Usina de 

Jeceaba é uma das mais modernas 

siderúrgicas do mundo, com capacidade 

para produzir 600 mil toneladas de tubos de 

aço sem costura, exclusivamente para o 

setor de petróleo e gás.  

 Os tubos de aço sem costura da Vallourec 

Soluções Tubulares do Brasil abastecem o 

mercado nacional e internacional e passam 

por rigorosos sistemas de avaliação, que 

asseguram o alto grau de qualidade dos 

produtos. 

Além das Usinas do Barreiro e de Jeceaba, 

a Vallourec tem o controle da unidade 

Florestal e da unidade Mineração, que 

garantem a integração na cadeia de 

suprimentos com vantagens estratégicas 

para a Empresa em termos de matérias-

primas, fornecendo carvão vegetal e minério 

de ferro, dois dos principais insumos para a 

fabricação de aço nas Usinas do Barreiro e 

de Jeceaba.  

 

 

Figura 5 – Logo da Vallourec. 
Fonte: Vallourec, 2017. 

 

5.1.1 Missão 

Oferecer soluções customizadas em tubos 

de aço assegurando a satisfação dos 

clientes e das demais partes interessadas. 

5.1.2 Visão 

Ser reconhecida no mercado e na 

sociedade pela gestão sustentável e como a 

melhor alternativa em soluções tubulares. 



5.1.3 Conselho de administração 

O mais alto órgão de governança das 

empresas Vallourec é o Conselho de 

Administração. Ele é composto por sete 

executivos do Grupo Vallourec: Alexandre 

de Campos Lyra (Presidente) 

 Jean-Pierre Robert Luc Michel 

 Olivier Mallet 

 Philippe Crouzet 

 Pierre Frentzel 

 Jean-Yves le Cuziat 

 Didier Hornet 

As principais atribuições do Conselho são 

definir a orientação do negócio, estar à 

frente da elaboração do planejamento 

estratégico, definir a aquisição de ativos, 

entre outras. 

5.1.4 Diretoria 

A Diretoria Executiva é formada por 

profissionais contratados, que acompanham 

a gestão corrente dos negócios e são 

responsáveis pelo desempenho das áreas. 

 Alexandre de Campos Lyra 

(Diretor-geral) 

 Manfred Ernst Leyerer (Diretor-

Financeiro) 

5.1.5 Principais Dados 

Capacidade produtiva: 550 mil toneladas de 

tubos por ano, considerando o mix atual de 

produtos. 

Empregos diretos: 4.268 (Dados do dia 

31.12.2013).  

 

Figura 6 – Vallourec Soluções Tubulares do 

Brasil - Usina Barreiro. 
Fonte: Vallourec, 2017. 

 

5.1.6 Produtos e Serviços 

A Vallourec atende aos setores petrolífero, 

industrial, automotivo, de energia e da 

construção civil.  

5.1.7 Código de Ética 

Criado em setembro de 2009, com a 

participação conjunta de integrantes de 

todas as unidades do mundo, o Código de 

Ética gera unidade nos valores internos, 

tornando-os referência para as ações 

cotidianas e as orientações de 

comportamento, fortalecendo os valores do 

Grupo Vallourec. 



5.1.7.1 Integridade e Transparência 

A integridade deve fundamentar todas as 

decisões e práticas da Vallourec. Nas 

relações internas, a transparência é a base 

da confiança entre todos os colaboradores 

da Vallourec e requer uma circulação clara, 

objetiva e rápida da informação. 

 Dizer o que se faz e fazer o que se 

diz. 

 Estabelecer e manter relações de 

confiança com todos os parceiros 

(clientes, fornecedores, acionistas, 

etc.) por meio de uma informação 

precisa e a tempo. 

 Compartilhar a informação, nos 

limites da necessária 

confidencialidade. 

 Comunicar com sua equipe e 

superiores de maneira confiável e 

sincera. 

 Não oferecer ou receber presentes 

se isto puder influenciar uma decisão 

ou puder ser percebido como algo 

que pode influenciá-la. 

 Recusar qualquer envolvimento 

externo que possa criar conflito com 

os interesses da Vallourec. 

5.1.7.2 Exigência e Profissionalismo 

A exigência e o profissionalismo são à base 

do sucesso da Vallourec, em um mercado 

globalizado que requer um desempenho 

cada vez melhor. Estes valores 

fundamentam a meta de crescimento 

sustentável da Vallourec. 

 Conceber e fabricar produtos que 

correspondam às especificações 

técnicas indicadas pelos clientes. 

 Acompanhar rigorosamente os 

processos e normas que orientam 

nossa atividade. 

 Dar o exemplo no dia-a-dia: observar 

os horários, cumprir seus 

compromissos, prestar contas etc. 

 Oferecer os melhores serviços junto 

aos nossos clientes e parceiros. 

 Utilizar os recursos do Grupo de 

forma responsável. 

 

Figura 7 – Funcionários da Vallourec. 
Fonte: Vallourec, 2017. 

 

5.1.7.3 Performance e Responsividade  

A satisfação dos clientes se baseia na 

constante inovação, na qualidade no 

desempenho dos produtos e serviços da 

Vallourec. Isso requer responsividade 

perante a evolução dos mercados. 



 Observar e fortalecer 

constantemente nossas normas de 

qualidade. 

 Demonstrar espírito de iniciativa, 

superar os desafios e antecipar o 

futuro. 

 Sempre buscar a melhoria que fará a 

diferença para nossos clientes. 

 Inovar constantemente e em todos os 

níveis, qualquer que seja sua 

atividade e papel na hierarquia. 

 Estar disponível e à escuta dos 

nossos clientes e parceiros, cuidando 

para que sejam respondidos nos 

melhores prazos. 

5.1.7.4 Respeito pelas pessoas  

Respeitar homens e mulheres, sua 

dignidade, sua diversidade e a variedade de 

suas culturas, estão no centro do 

compromisso das equipes da Vallourec. É 

um enriquecimento para cada um, que 

contribui para o desempenho de todos. O 

respeito começa na segurança, um valor 

fundamental da Vallourec. 

 Trabalhar em um ambiente sadio e 

seguro. 

 Aplicar e fazer com que sejam 

cumpridas as regras de segurança. 

 Agir com os outros sem 

discriminação de sexo, deficiência, 

idade, etnia, origem etc. 

 Dar o exemplo. 

 Fixar objetivos claros para sua 

equipe, tanto ambiciosos quanto 

realistas. 

 

Figura 7 – Princípios éticos. 
Fonte: Ofilosofar, 2008. 

 

5.1.7.5 Compromisso Comum 

Todos os colaboradores da Vallourec 

contribuem de forma coletiva para o 

desenvolvimento do Grupo. Este objetivo 

comum tem por base a solidariedade, a 

lealdade, a escuta, responsabilidade e o 

trabalho em equipe. 

 Manter seus compromissos e 

defender os projetos de sua equipe. 

 Superar juntos os desafios. 

 Trabalhar com o objetivo de trazer 

progresso para toda sua equipe. 

 Organizar ou participar de reuniões 

de equipe regularmente e ser atuante 

nestas reuniões. 

 Participar ativamente de Grupos de 

Melhoria Contínua (GMCs). 



5.1.8 Certificações 

A Vallourec possui as mais reconhecidas 

certificações internacionais tais como API-

Q1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 

TS 16949, Certificação PED, OHSAS 18001 

e o Certificado de Manejo Florestal (Cerflor), 

que atestam sua excelência na gestão da 

qualidade dos produtos, na administração, 

na gestão ambiental, de saúde e da 

segurança do trabalho. Segue a lista das 

certificações: 

 Certificado API 5CT, 5DP e 5L 

 Certificado de Manejo Florestal 

(Cerflor) 

 Certificação PED 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 50001 

 ISO TS 16949 

 ISO/IEC 17025 - Laboratórios de 

ensaios 

 OHSAS 18001 

5.2 Dados sobre a visita 

O guia responsável por transmitir as 

informações e apresentar ao grupo a 

Vallourec foi o engenheiro coordenador de 

rotinas, Marcelo Flávio Soares. 

5.2.1 Áreas existentes dentro da empresa 

Após ultrapassar a portaria da empresa, à 

mesma é dividida nos seguintes setores:  

 

5.2.1.1 Aciaria  

É a unidade de uma usina siderúrgica onde 

existem máquinas e equipamentos voltados 

para o processo de transformar o ferro gusa 

em diferentes tipos de aço. 

O processamento na aciaria divide-se em 

refino primário e refino secundário. O refino 

primário acontece no convertedor, onde o 

ferro-gusa geralmente adicionado à sucata 

de aço é transformado em aço. Nesta fase 

são removidos o silício, o manganés, e 

principalmente o carbono. No refino 

secundário são feitas as correções mais 

específicas e controladas. A composição de 

outros elementos químicos é corrigida com 

adição de ferro-ligas. Geralmente utiliza-se 

Forno-Panela para este acerto de 

composição química. 

 

 

Figura 8 – Convertedor LD. 
Fonte: Wtech, 2017. 



5.2.1.2 Alto-forno  

É como se chama a construção, na 

siderurgia, de tamanho variável, 

externamente revestido por metal e 

internamente com material refratário, onde é 

fundido o minério de ferro, pelo coque ou 

carvão e calcário, a fim de transformá-lo em 

ferro-gusa. Sendo que este é vertido 

diretamente a partir do cadinho do alto forno 

para contentores para formar lingotes, ou 

usado diretamente no estado líquido em 

aciarias ou fundições. Os lingotes são então 

usados para produzir ferro fundido e aço, ao 

extrair-se o carbono em excesso. 

 

 

Figura 9 – Esquema de operação de um 

alto forno. 
Fonte: Metalurgiaop, 2010. 

 
5.2.1.3 Almoxarifado 

Consiste no lugar destinado à 

armazenagem em condições adequadas de 

produtos para uso interno, e é matéria de 

estudo em administração. Exige o controle 

do estoque (quantidade, reposição, 

armazenagem, validade, controle do uso, 

etc.), mercadorias e produtos (de limpeza, 

de escritório, serviços, etc.), aquisição 

(levantamento de preços, pesquisa de 

fornecedores, registro das compras feitas e 

a fazer, arquivamento de notas) e outras 

tarefas habituais ao almoxarife ou 

estoquista. Estas funções necessitam 

observar critérios de racionalização, 

acondicionamento, localização, acurácia, 

padronização, indicadores e documentação. 

 

Figura 10 – Armazenamento de cilindros de 

aço. 
Fonte: CIMM, 2017. 

 

5.2.1.4 Manutenção Industrial 

Segundo a ABNT (NBR 5462/1994), temos 

como conceito de manutenção o: conjunto 

de ações técnicas e administrativas que 

tange como um todo o ramo e área 

industrial como um sistema único que 

destina manter ou recolocar um 

equipamento, instalação ou maquinário de 

um determinado setor, ou seja, sua principal 



função é manter em ordem o funcionamento 

dos equipamentos através de intervenções 

corretas e oportunas. 

De forma mais ampla a manutenção 

industrial de máquinas e equipamentos é 

um conjunto de ações necessárias para 

manter a vida útil dos produtos mais 

longínqua, diminuindo a possibilidade de 

realizar manutenções corretivas e possíveis 

paradas na linha de produção de fábricas e 

indústrias. Além é claro, de diminuir os 

custos com reparos, operacionais e 

empresas terceirizadas. 

 

Figura 11 – Manutenção industrial. 
Fonte: Industrialhoje, 2017. 

 

5.2.1.5 Separação de sucata 

O reaproveitamento da sucata do aço pelas 

siderúrgicas exige uma série de cuidados 

que garantirão a segurança dos processos 

produtivos e a qualidade final do novo 

material. O desafio é eliminar impurezas e 

agentes contaminantes e só encaminhar 

materiais ferrosos às aciarias. Para isso é 

realizada uma sequência de ações de 

separação dos materiais. 

Normalmente o trabalho de separação de 

materiais tem inicio nos catadores de 

resíduos e nas empresas sucateiras. Os 

primeiros, de forma visual e manual. Os 

segundos já incorporando equipamentos 

magnéticos, que separam os materiais 

ferrosos (ferro e aço) dos não ferrosos e 

orgânicos. 

 

Figura 12 – Separação de sucata. 
Fonte: Economia.ig, 2014. 

 

5.2.1.6 Bombeiro industrial 

Atua com acompanhamento e liberação de 

serviços especiais (serviço em altura, solda 

e corte a quente, espaço confinado, 

recebimento de produtos químicos e 

liberação de resíduos industriais). Realiza 

inspeções nos equipamentos de prevenção 

e combate a incêndio registrando a rotina 

em relatório específico. 



 

Figura 13 – Bombeiros extinguem incêndio 
em área industrial de Santos. 

Fonte: Turcano.org, 2014. 
 

5.2.1.7 Superintendência 

A suprema administração num ramo. Trata-

se de um organismo que se encarrega do 

controlo e da vigilância de um determinado 

sector económico ou social.  

São órgãos fiscalizadores do Estado. A sua 

função consiste em controlar as empresas 

privadas de diversas áreas para garantir 

que cumpram com as normas em vigor e 

que não ignorem os direitos dos 

consumidores. 

Nesta sala que o grupo permaneceu 

durante a visita, para que as informações à 

respeito da emprese pudessem ser 

passadas através do Marcelo.  

 

 

Figura 14 – Superintendência judiciária. 
Fonte: MPGO, 2015. 

 

5.2.2 Áreas de atuação 

1ª área, sendo esta responsabilidade do 

Marcelo:  

 Alto-Fornos – O 1º alto-forno foi 

desligado em 2016 e o 2º tem 

previsão de desligamento para Julho 

2018, devido à uma estratégia de 

planejamento realizada pela 

empresa. Lembrando que estes 

equipamentos tem uma média de 

produção de 1300 Toneladas por dia;  

 Moagens;  

 Embarrador de gusa; 

 Material = Minério de ferro + carvão 

mineral; 

2ª área, responsabilidade de um 2º 

engenheiro: 

 Convertedor LD (ligas e fundentes + 

sucata) = aço; 



 Forno Panela; 

 Desgaseificador contínuo; 

 Lingotamento contínuo. 

3ª área, responsabilidade de um 3º 

engenheiro: 

 Corte por maçarico 

 Corte por serra 

 Forno ignis; 

 Laminação de blocos. 

5.2.3 Software utilizado 

Após a apresentação destas três áreas, foi 

apresentado o software utilizado na 

empresa, que é o SAP NetWeaver, onde o 

mesmo mostra: 

 Os itens de manutenção; 

 Plano de manutenção; 

 Estratégia utilizada para execução de 

uma tarefa; 

 Descrição do item. 

 

Figura 15 – Tela do software SAP. 
Fonte: Tutorialspoint, 2017. 

 
 

5.2.4 Planos de manutenção 

A empresa trabalha com planos de 

manutenção, os chamados de PMs, onde 

os mesmo são divididos em: 

PM01 – Manutenções corretivas e preditivas 

(Periódicas, realizam análise de óleo e 

medição de vibração, sendo esta última um 

serviço terceirizado com acompanhamento 

de um inspetor/planejador, com foco na 

parte de mecânica termográfica e elétrica); 

PM02 – Manutenção preventiva periódica 

(Possui dois funcionários do tipo inspetor/ 

planejador, sendo estes das áreas da 

mecânica e elétrica); 

PM07 - Inspeções sensitivas (Realiza a 

verificação antes de realizar um processo); 

PM08 – Operação (Preventiva Programada, 

que possui três mecânicos e três 

eletricistas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.5 Hierarquia dos planos de 

manutenção 

 

Relações hierárquicas 1 – Hierarquia dos 
planos de manutenção. 

Fonte: Arquivo dos autores, 2017. 
Obs: 

Programação/aprovisionador  Logística; 
Execução  Própria da empresa e alguns 

serviços mecânicos terceirizados 
(Trabalhando em cima dos planos PM01 

PM02 PM08). 
 

5.2.6 Prioridades da empresa 

A empresa tem as seguintes prioridades 

Segurança, Qualidade e Meio ambiente.  

Logo para atingir excelência nestes pilares 

a mesma tem um programa que trabalha 

com análise de falhas, gerando relatórios 

de: 

 Acidentes; 

 Indicadores financeiros; 

 Indicadores Operacionais; 

 CPRO – Cumprimento de 

programação; 

 Acompanhamento de estoque. 

Ressaltando que os 

inspetores/planejadores tem que atingir 

uma meta de 80%. 

5.2.7 Origem dos equipamentos 

utilizados na empresa 

Os equipamentos utilizados são produzidos 

pela própria Vallourec e as plantas com 

novos projetos são desenvolvidos pela Paul 

Wurth, que é um dos líderes mundiais em 

projetos e fornecimento de soluções 

tecnológicas completas para plantas 

industriais e setores associados.  

 

 

Figura 16 – Logo da Paul Wurth. 
Fonte: PaulWurth, 2017. 

 

5.2.8 Situação operacional dos 

equipamentos 

 
Outro software foi apresentado, sendo este, 

o Aspen PIMS, que é um programa que 

demonstra em tempo real a situação 

operacional dos equipamentos. Sendo 

assim, foi apresentado através desta 

ferramenta o alto forno, planta de moagem 

e os 9 filtros (utilizados para captar o pó do 

carvão). Por fim, o engenheiro Marcelo 

explicou que o alto forno passa por paradas 

de 2 em 2 meses, ficando 48 horas parado 

Inspetor/ 
Planejador

Programação/ 
Aprovisionador 

Execução



e que a empresa é toda monitorada por 

câmeras de segurança, com o intuito de 

obter-se uma outra visão dos 

equipamentos, além das informações 

passadas pelo software, e principalmente 

tem a finalidade de trazer mais segurança 

para os funcionários. 

 

Figura 17 – Tela do software Aspen PIMS. 
Fonte: Aspentech, 2017. 

 

5.2.9 Problemas x soluções 

5.2.9.1 Problema 1 – Travamento do 

carro torpedo 

Sabendo que o Carro torpedo é o 

responsável pelo transporte do ferro gusa 

do alto forno até a plataforma de 

carregamento do guindaste, o mesmo 

acaba realizando está tarefas diversas 

vezes durante o dia. Devido a estas 

constantes repetições durante o 

funcionamento, acaba ocorrendo um 

travamento do mesmo, parando todo o 

processo. 

 

 

Figura 18 – Carro torpedo. 
Fonte: Jornalggn, 2012. 

 

5.2.9.2 Solução 1 - Travamento do carro 

torpedo 

Fazer um estudo do contato do carro 

torpedo com o trilho do alto forno para se 

aplicar um melhor sistema de lubrificação, 

diminuindo consideravelmente o risco de 

travamento.  

5.2.9.3 Problema 2 – Entupimento dos 

filtros de mangas 

Um problema sério na siderurgia em termos 

de poluição do ar e de saúde pública são as 

emissões das unidades de coqueificação e 

de recuperação de subprodutos 

coqueificação, em especial o benzeno, 

agente altamente tóxico. Para realizar esse 

controle, são utilizados filtros de mangas, 

onde as partículas ficam retidas na 



superfície e nos poros dos fios. Os gases 

entram por meio de uma câmera de 

separação, onde as partículas mais 

pesadas são separadas por gravidade. Só 

que durante este processo pode ocorrer o 

entupimento e/ou alta emissão nos filtros. 

 

Figura 19 – Filtro de mangas. 
Fonte: Jmsequipamentos, 2017. 

 

5.2.9.4 Solução 2 - Entupimento dos 

filtros de mangas 

Realizar constantes manutenções nos filtros 

para maximizar seus funcionamentos e 

garantir uma redução na emissão de gases 

poluentes. 

5.2.9.5 Problema 3 – Falta de 

comunicação 

Apesar do software SAP utilizado pela 

empresa, fazer um levantamento do número 

de peças em estoque, é necessário o 

responsável pela encomenda das mesmas 

avaliar se é mesmo necessário a sua 

obtenção no momento. Logo, devido a uma 

ausência comunicativa, entre a parte de 

produção e de logística, acaba gerando 

casos que ou faltam peças de reposição, ou 

sobram peças, que acabam perdendo sua 

utilidade por desuso. 

 

 

 

Figura 20 – Partes do alto-forno. 
Fonte: Desmouthie, 2014. 

 

 5.2.9.6 Solução 3 - Falta de comunicação 

Gerar reuniões/conferências entre essas 

partes (Produção e Financeira), para 

discutirem sobre as necessidades da 

empresa, no intuito de reduzir os custos e 

aumentar os laços entre estes grupos na 

empresa. 

6. CONCLUSÃO 

A visita técnica ocorreu na empresa do 

grupo Vallourec, onde o responsável por 

demostrar os processos de manutenção foi 

o engenheiro Marcelo Flávio Soares. 

Contudo os processos foram descritos em 



uma sala de reunião, pois havia somente 

um engenheiro responsável no momento, o 

que inviabilizou a visita na área de aciaria 

onde está localizado o alto-forno.  

Inicialmente o foco de pesquisa do artigo 

era a manutenção de laminadoras e 

extrusoras, mas apenas o engenheiro 

responsável pela manutenção do alto-forno 

se disponibilizou a passar rotinas de 

trabalho e processos para a manutenção.  

É relevante dizer que os componentes que 

estão diretamente ligados à parte do ventre 

do alto-forno são os mais sujeitos a 

apresentarem falhas, devido a grande 

variação de temperatura que ocorre nesse 

ponto, ou seja, são pontos críticos que 

merecem atenção no plano de manutenção 

da máquina.  

Por fim, o custo de manutenção de um alto-

forno é relativamente alto, pois existem 

peças que não estão disponíveis no 

mercado, pois cada planta é feita de acordo 

com o terreno, mas a produção e custo de 

um equipamento desse porte tornam os 

custos de manutenção irrisórios dentre 

esses fatores.  
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