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1. RESUMO 

A implantação do PCM - Planejamento e Controle de Manutenção deverá 

contribuir para a diminuição deste tempo parado sem valor agregado, com a 

implementação de novas técnicas e procedimentos de manutenção, contribuindo 

para os resultados sustentáveis da organização, pautados no trinômio econômico, 

social e ambiental. O objetivo do presente artigo é realizar um estudo sobre a 

implantação do PCM com ênfase na sustentabilidade do negócio sucroalcooleiro. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e exploratória, utilizando-se 

também um estudo de caso numa indústria sucroalcooleira do noroeste paulista. 

Nota-se uma diminuição nos indicadores de manutenção corretiva, diminuição no 

desperdício de lubrificantes, fator prejudicial à produtividade da cana de açúcar, pois 

com a contaminação do solo pelo lubrificante faz com que este diminua sua 

fertilidade ocasionando dificuldade para que as plantas se desenvolvam, perdendo 

peso, consequentemente reduzindo a produtividade do canavial além de diminuir a 

capacidade da planta em se transformar em açúcar. 

Palavras-chave: PCM, Sucroalcooleiro, Produtividade. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O Brasil ainda é um país agrícola e mundialmente reconhecido como 

possuidor da matriz energética mais limpa do planeta. Segundo dados do Ministério 

de Minas e Energia a cultura da cana-de-açúcar possui, talvez, o balanço energético 

mais favorável dentre todos os cultivos agrícolas e florestais. Para cada unidade de 

energia introduzida no sistema produtivo é possível extrair-se até nove vezes mais. 

Portanto, assenta-se inquestionavelmente na produção e processamento de cana-

de-açúcar alternativa ímpar na produção de energia a custos competitivos. 

Para gerar resultados relevantes, é necessário que cada hora de trabalho 

carregue em si o maior tempo possível agregando valor, isso possibilitará diluição de 

custos fixos que por consequência fazem com que qualquer tipo de operação fique 

mais rentável. Diante disso as organizações devem traçar estratégias para 

alcançarem maiores níveis de eficiência operacional e desempenho de seus 

equipamentos. 

No corte mecanizado da cana-de-açúcar não seria diferente, cada minuto que 

as máquinas estiverem paradas, seus custos operacionais estão aumentando, pois 
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estão deixando de gerar valor agregado. Mas o que fazer para elevar o tempo de 

valor agregado, ou seja, efetivamente operacional. Sem dúvidas deve-se entender o 

que faz uma máquina parar de produzir “gargalos de produção”, e alguns 

levantamentos apontam que o maior motivo de parada de máquina neste segmento 

é por manutenção, em especial manutenção corretiva. 

A implantação do PCM - Planejamento e Controle de Manutenção deverá 

contribuir para a diminuição deste tempo parado sem valor agregado, com a 

implementação de novas técnicas e procedimentos de manutenção, contribuindo 

para os resultados sustentáveis da organização, pautados no trinômio econômico, 

social e ambiental. 

Diante da necessidade da mecanização do corte da cana-de-açúcar, como 

forma de aumentar a produtividade nesta atividade e também para o atendimento de 

exigências legais, como a proibição da queima da palha da cana-de-açúcar, surge o 

problema de pesquisa que aborda os aspectos que impactam negativamente nesta 

atividade e que as empresas devem trabalhar para garantir a sustentabilidade 

econômica e ambiental, tais como a conservação das melhores condições de uso 

das máquinas agrícolas através de sistemas de manutenção modernos. Assim 

sendo pergunta-se: como as melhores práticas de gestão empresarial nas usinas 

processadoras de etanol estão conduzindo o processo de sustentabilidade?  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do presente artigo é realizar um estudo sobre a implantação do 

PCM - Planejamento e Controle de Manutenção com ênfase na sustentabilidade do 

negócio sucroalcooleiro. Para alcance do objetivo geral faz-se necessário fazer um 

levantamento de dados que demonstrem a viabilidade da implantação do PCM na 

colheita mecanizada; realizar entrevista estruturada com os gestores da empresa 

estudada; fazer uma análise documental sobre a implantação do PCM na empresa 

objeto de estudo; elaborar um relatório demonstrativo dos benefícios da implantação 

do PCM no segmento sucroalcooleiro. 

 

4.  METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa, foram analisadas diversas bibliografias que 

abordam o tema proposto por este artigo. Segundo Fonseca (2002, p.32) a pesquisa 
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bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 

de web sites.  

A classificação da pesquisa é exploratória/ de campo pelo fato de ter clareza 

de que o estudo em questão, é um tipo de pesquisa que abre possibilidades de 

resolver o problema e abrir um grande leque de oportunidades. 

Para GIL (2008), o estudo de campo procura o aprofundamento de uma 

realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação direta das 

atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as 

explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade. 

Assim sendo, para realização da pesquisa foi escolhida uma empresa do 

segmento sucroalcooleiro para estudo de caso. A empresa objeto da pesquisa é 

uma indústria sucroalcooleira instalada do noroeste paulista e tem como principais 

produtos o açúcar e álcool. O universo dessa pesquisa se delimita nos funcionários 

da área gerencial da empresa, por meio de perguntas direcionadas e coleta de 

dados em arquivos da empresa onde se busca respostas coerentes, para chegar 

aos objetivos estabelecidos na pesquisa. 

O instrumento escolhido para a obtenção de dados foi a entrevista, pois é um 

dos instrumentos de coleta de dados que busca mensurar informação a fim de 

organizá-las para um fim, a análise dos dados foi realizada com método quantitativo 

e qualitativo. 

 
  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. A Cana-de-açúcar no Brasil 

 

O Brasil ainda é um país agrícola e mundialmente reconhecido como 

possuidor da matriz energética mais limpas do planeta. A oferta interna de energia 

no território nacional em 2015 registrou 299 milhões de toneladas equivalentes de 

petróleo, sendo que deste total 41,2% corresponde à energia renovável, e a 

bioenergia na matriz de transporte detém 24,1% deste total, tendo na cana-de-

açúcar (etanol) maior parcela. A prevalência das hidroelétricas, associada ao 

programa dos biocombustíveis, confirma o suprimento energético brasileiro como 

altamente sustentável, reduzindo as emissões de CO2 a níveis bastante modestos 
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frente a outros países mais desenvolvidos ou de similar nível de desenvolvimento. 

Como comparativo o indicador do Brasil é de 1,56 contra 2,25 nos países 

considerados desenvolvidos. (MME, 2016)  

Segundo Torquato et al (2008), a estratégia de desenvolvimento do mercado 

dos biocombustíveis desencadeado pelo poder público, alcançou maior êxito 

econômico para o caso do etanol recentemente, quando  desenvolvimentos 

tecnológicos oriundos da indústria automobilística (veículos flex), consolidaram ainda 

mais esse mercado, atraindo o interesse tanto de capitais internacionais como 

nacionais para o segmento sucroenergético, visando a produção do combustível e 

também do açúcar e da palha empregada na cogeração de energia elétrica. 

A cultura da cana-de-açúcar possui, talvez, o balanço energético mais 

favorável dentre todos os cultivos agrícolas e florestais. Para cada unidade de 

energia introduzida no sistema produtivo é possível extrair-se até nove vezes mais. 

Portanto, assenta-se inquestionavelmente na produção e processamento de cana-

de-açúcar alternativa ímpar na produção de energia a custos competitivos. 

 

5.2. A história da Manutenção dos equipamentos agrícolas 

Antes da revolução industrial a produção de bens era feita sob encomenda, 

quase sempre de um modo artesanal. Não havia máquinas para produção em série 

de artigos ou produtos, com ressalva para a produção de tecido. 

A atividade era levada a efeito por diversas pessoas que em caso de 

problemas sabiam construir a sua máquina e também reparar, como consequência 

de uma atividade passada de pai para filho. 

O maior problema das unidades fabris daquela época era a disponibilidade de 

energia para mover as máquinas. A energia provinha de uma unidade de força 

central, que através de polias e eixos movimentava as máquinas. As fontes de 

energia eram o vento, rodas d’água e posteriormente o vapor. 

Até esse momento as equipes de manutenção praticamente não existiam. A 

maior parte dos cuidados com o equipamento era no sentido de trocar as partes que 

gastavam e também evitar o desgaste a curto prazo. Utilizavam-se gorduras de 

origem animal nas partes móveis e sujeitas a carga mecânica, onde o desgaste era 

notado com facilidade e contornado com esta simples providência. 

Com a revolução industrial, começam a aparecer as máquinas à vapor, como 

centrais de geração de força mecânica, e seus operadores eram treinados e 
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responsáveis pela operação da máquina e por cuidar da mesma, inclusive 

lubrificando-as e trocando algumas peças de desgaste. 

 

5.2.1. Conceito de Manutenção 

 Conjunto de ações para detectar, prevenir, ou corrigir falhas ou defeitos, 

falhas funcionais ou potenciais, com o objetivo de manter as condições operacionais 

e de segurança dos itens, sistemas ou ativos.  

 Ferreira (1986), definiu como medidas necessárias para a conservação ou 

permanência de alguma coisa ou de uma situação, os cuidados técnicos 

indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de motores e máquinas. 

 

5.2.2. Tipos de Manutenção 

Para Branco Filho (2008), os tipos de manutenção se dão pela ocorrência de: 

defeitos, falhas e pane. Assim sendo Branco Filho (2008) define que na área de 

manutenção é a alteração das condições de um item, máquina, sistema operacional, 

de importância suficiente para que sua função normal, ou razoavelmente previsível, 

não seja satisfatória. Um defeito não torna a máquina indisponível, não é uma falha 

funcional, mas se não reparado ou se não corrigido levará a máquina ou o item à 

falha e à consequente indisponibilidade com perda da função. 

Quanto a falhas o autor define como perda da capacidade de um item para 

realizar sua função específica. Pode equivaler ao termo avaria. É a diminuição total 

ou parcial da capacidade de uma peça, componente ou máquina de desempenhar a 

sua função durante um período de tempo, onde o item deverá sofrer manutenção ou 

ser substituído. A falha leva um item ou um item superior ao estado de 

indisponibilidade. Quanto a pane diz que é um estado ou situação de um 

equipamento que não pode ser posto a trabalhar, pois trará problemas de produção 

com má qualidade, risco de vida ou de danos ao patrimônio. O item está em falha. 

 Para Branco Filho (2008) manutenção corretiva é todo o trabalho de 

manutenção realizado em máquinas que estejam em falha. A manutenção corretiva 

pode ser planejada ou não. Aquela que não puder ser adiada ou planejada deve ser 

considerada Manutenção Corretiva de Emergência (aconteceu agora e precisa ser 

feita agora). 

Segundo Branco Filho (2008) todo trabalho de manutenção realizada em 

máquinas que estejam em condições operacionais, ainda que com algum defeito. 
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Existem dois tipos de manutenção preventiva, a baseada na condição ou estado, e 

ainda a sistemática. A manutenção preventiva baseada na condição ou Preventiva 

por Estado é todo trabalho de manutenção realizado em máquinas que estejam em 

condições operacionais, devido à detecção de degradação de parâmetros do 

equipamento. Ela é feita na proximidade da falha ou no momento mais adequado, 

considerando outros requisitos operacionais e financeiros. 

A manutenção preventiva sistemática ou base tempo é todo o trabalho de 

manutenção realizado em máquinas que estejam em condições operacionais, de 

modo sistemático, seja por tempo transcorrido, seja por quilômetros rodados ou 

qualquer outra variável. 

 Branco Filho (2008) define manutenção preditiva como sendo todo o trabalho 

de acompanhamento e monitoração das condições da máquina, de seus parâmetros 

operacionais e sua degradação. 

 Ao final todo o gasto de mão de obra e material gasto na Manutenção 

Preditiva e Manutenção Preventiva se somam para obtenção do percentual de 

preventiva e de corretiva da instalação, máquina ou equipamento. 

 A monitoração e os procedimentos a seguir determinados é uma das formas 

mais eficientes e mais baratas de estratégia de manutenção. 

 

5.3. PCM e as fases do planejamento 

A sigla PCM significa: planejamento e controle da manutenção, é com certeza 

um forte aliado nos sistemas de gestão atuais, hoje o papel da manutenção ganhou 

o mesmo status de importância da produção e outros departamentos das empresas, 

e tampouco se faz uma manutenção eficiente sem esse departamento tão 

fundamental para obter resultados. 

Cyrino (2015) diz que não se pode falar do PCM sem comentar onde ela se 

encaixa hoje na estrutura das empresas, podemos ter um organograma onde essa 

área é uma extensão da Engenharia de manutenção. Ou numa outra configuração 

sendo uma extensão do departamento de Manutenção geral e claro existem 

empresas onde esse departamento ainda não faz parte da área de manutenção e 

algumas dessas necessidades são agregadas pelos seus gestores. 

Segundo Cyrino (2015), são muitas as atribuições do PCM e 

consequentemente a sua importância para os resultados da manutenção, é claro 

que isso pode variar de uma empresa para outra devido ao modelo de gestão 
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adotado. A seguir algumas dessas atribuições quanto ao planejamento das 

manutenções: 

Tabela 1 – Fases do PCM 

FASE 1 - Elaboração do cronograma Após definição das ações necessárias, o 
PCM entra em ação para elaboração do 
cronograma. 

FASE 2 - Programação da parada Com o cronograma elaborado e tempo 
definido para a intervenção, faz-se a 
programação junto às áreas da Produção e 
do PCP. 

FASE 3 - Instrução de serviço para as 

manutenções programadas 

Essa é uma forma de padronização com a 
descrição das atividades e recursos 
necessários para cada tipo de intervenção 
inclusive para as rotas de lubrificação em 
geral das máquinas e/ou equipamentos. 

FASE 4 - Planejamento dos recursos para 

as manutenções programadas 

Conforme as ações descritas nas instruções 
de serviços faz-se o planejamento dos 
recursos necessários como peças, 
componentes, materiais diversos e mão de 
obra. 

FASE 5 - Acompanhamento / verificação Nessa etapa tudo o que foi planejado agora 
precisa de um acompanhamento dessas 
atividades de todas as fases anteriormente 
definidas. 

FASE 6 – Instrumentação Tanto na manutenção como em máquinas 
e/ou equipamentos temos muitos aparelhos 
de medição que precisam ser aferidos dentro 
de uma periodicidade e normalmente o PCM 
faz o planejamento para que isso aconteça. 

Fonte: Adaptado de Cyrino (2015) 

6 RESULTADOS 

A implantação do PCM na empresa estudada iniciou-se no ano de 2015, 

inicialmente nas colhedoras de cana-de-açúcar e no momento atual encontra-se em 

fase de expansão para demais equipamentos e máquinas agrícolas, os resultados já 

podem ser demonstrados e pode-se visualizar os avanços obtidos por meio desta 

implantação. Com a implantação do PCM na usina, de acordo com a figura 3, pode-

se notar a redução da manutenção corretiva com as atividades de manutenção 

sendo realizadas de maneira preventiva, ou seja, com melhor planejamento das 

atividades e melhor disponibilidade das máquinas. 

De acordo com os dados da figura 3, podemos observar uma redução 

significativa no percentual de manutenção corretiva a partir do ano de 2015, onde se 

iniciou a implantação do PCM. É importante salientar que o custo da manutenção 

corretiva é em torno de sete vezes mais onerosa que a manutenção preventiva. Não 

existe uma referência bibliográfica para esse dado mesmo porque essa referência 
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varia de acordo com o tipo de organização, porém na empresa estudada, essa 

informação foi observada. 

Figura 3 – Evolução da manutenção 

             

Fonte: Dados de arquivo da empresa sucroalcooleira (2017) 

 Nota-se a diminuição do desperdício de óleo hidráulico a partir do ano de 

2015, após a implantação do PCM, com as atividades sendo realizadas de forma 

planejada, com vazamentos sendo eliminados, ocorreu uma diminuição no 

desperdício desse lubrificante, que também tem efeitos prejudiciais ao solo, o que 

afeta na sua capacidade de produção. 

De acordo com a figura 4, nota-se a redução de 41% no consumo de óleo ou 

26.908 litros de óleo desperdiçados e derramados diretamente no solo, somente no 

primeiro ano de implantação do PCM. No segundo ano com a consolidação, houve 

uma nova redução de 36%, ou 13.983 litros. Em dois anos somam a quantidade de 

40.891 litros de óleo que deixaram de ser derramados em solo produtivo, a um valor 

médio de 4,05 reais o litro (quatro reais e cinco centavos), somam mais de 165 mil 

reais de redução de custos de operação, somente neste item.  

É importante salientar que esta usina possui uma área total produtiva de 

aproximadamente 30 mil hectares, ou seja, nos dois anos de implantação deixou-se 

de depositar no solo mais de 1 litro por hectare, reduzindo a contaminação do solo e 

Implantação do 

PCM 
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consequentemente preservando o meio ambiente, e também contribuindo para a 

produtividade do canavial. 

Figura 4 – Acumulado de óleo hidráulico - colhedora 

Fonte: Dados de arquivo da empresa sucroalcooleira (2017) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação do PCM é de suma importância para o sucesso da 

organização, proporcionando à gestão da manutenção informações seguras e 

confiáveis para a tomada de decisão.  

O funcionamento pleno do PCM, dá subsídio para a manutenção na gestão 

dos ativos da organização, contribuindo para decisões estratégicas como, políticas 

de investimentos (CAPEX), retrofit, ou seja, processo de modernização de um 

equipamento já considerado ultrapassado, fora de norma ou até mesmo 

economicamente inviável, substituição do ativo e também mudanças no segmento 

da frota, ou seja, alterando o modelo de equipamento para determinada operação.  

O Planejamento é responsável pelos planos de manutenção, análise de horas 

homens disponíveis, planejamento de ferramental, planejamento de peças e 

materiais de consumo, cumprimento da periodicidade preestabelecidos nas 

manutenções preventivas, intervalos de lubrificação, backlog, ou seja, tarefas 

programadas e não realizadas, apoio nas análises de falha, entre outras atividades.  

Implantação do 

PCM 
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O Controle é tão importante quanto o planejamento e deverá apoiar e fornecer 

os indicadores para a gestão da manutenção, gerando KPI's indispensáveis para a 

tomada de decisão citada acima. Esses indicadores devem medir a performance da 

manutenção como um todo e para isso alguns índices são de extrema importância 

como a quantidade de intervenções corretivas, intervenções preventivas, custo hora 

do profissional de manutenção, custos de materiais/serviços, curva ABC dos ativos, 

consumo combustível, lubrificantes, MTTR (Mean time to repair), ou seja, tempo 

médio para reparo, tempo médio entre falhas, a vida útil dos componentes, a 

alocação de horas homens, entre outros. 

Portanto, o PCM é fundamental na gestão dos ativos, a tomada de decisão 

deve ser fundamentada em indicadores e a cada ativo controlado, aumenta-se o 

ganho de produtividade e reduz custos de operação (OPEX). 

No caso desta usina sucroalcooleira, após a implantação do PCM, a partir de 

2015, nota-se uma diminuição nos indicadores de manutenção corretiva, diminuição 

no desperdício de lubrificantes, fator prejudicial à produtividade da cana de açúcar, 

pois com a contaminação do solo, as plantas tem dificuldades de desenvolvimento, 

perdendo peso e consequentemente menor produtividade do canavial. Todos esses 

fatores unidos contribuem para o aumento dos custos operacionais da organização e 

por consequência tem sua margem de lucro diminuída. 

Assim sendo podemos afirmar que a implantação do PCM e principalmente a 

sua consolidação é uma importante ferramenta de redução inteligente de custos.  
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