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Gestão de Lubrificação SKF
Desfrute de todos os benefícios de um programa de lubrificação de  
classe mundial
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De acordo com o Manual de Ação de Tribologia da 
IMechE, a Instituição de Engenheiros Mecânicos do 
Reino Unido, investir em um bom programa de 
lubrificação rende um retorno sobre o investimento 
de até 400%.

Um bom programa de lubrificação ajudará a prevenir 
os modos de falhas mais frequentes que ocorrem em 
uma instalação industrial, relacionados com a 
contaminação de lubrificante, degradação química ou 
e/ou grau ISO do lubrificante errado.

O motivo dessa negligência pode ser o impacto 
limitado que normalmente a aquisição de 
lubrificante tem sobre o orçamento total de 
manutenção. Em média, a aquisição de lubrificante 
totaliza meros 3%. Cerca de 40% do custo total com 
manutenção, entretanto, é influenciado pelas 
atividades de lubrificação. Além dos custos com 
lubrificante, metade dos componentes adquiridos 
requer relubrificação (20%); a maior parte do 
trabalho extraordinário resulta de falhas típicas nos 
equipamentos, causadas pela lubrificação 

É difícil imaginar uma instalação de produção que não precise executar nenhuma tarefa de 
lubrificação. Embora geralmente a lubrificação seja subestimada e muitas atividades necessárias 
são negligenciadas. 

inadequada (15%); e cerca de 5% dos custos com mão 
de obra pode ser atribuído às atividades de 
lubrificação (1,5%). 
Embora a influência das atividades de lubrificação na 
confiabilidade dos equipamentos seja ainda maior do 
que isso. 
Geralmente, é aceito que até 50% das falhas de 
rolamento prematuras ocorram devido a práticas de 
lubrificação incorretas ou à contaminação. Isso está 
muito relacionado com o tipo de lubrificante e com a 
maneira como o lubrificante é usado.
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Aumento de:

• Produtividade de máquina
• confiabilidade de máquina
• Disponibilidade de máquina 

e durabilidade de 
componentes

• Tempo de funcionamento 
da máquina

• Intervalos de manutenção
• Segurança
• Saúde
• Sustentabilidade

Redução de

• Consumo de energia causado pelo 
atrito

• Geração de calor causada pelo atrito
• Desgaste causado pelo atrito
• Ruído causado pelo atrito
• Parada de máquina
• Despesas operacionais
• Contaminação de produto
• Custos de manutenção e reparos 
• Consumo de lubrificante  
• Corrosão

Quais são os benefícios de um programa de lubrificação correto?

Um bom programa de lubrificação pode ser definido 
pela aplicação da metodologia dos 5 Cs:

“O lubrificante certo, na quantidade certa, alcança o 
ponto certo no momento certo e usando o método 
certo” 

Entretanto, este método simples e lógico requer um 
plano de ação detalhado que deve incluir aspectos 
tão diversos como:  

• Logística e cadeia de suprimento
• Seleção do lubrificante
• Armazenagem e manuseio de lubrificante
• Planejamento e programação de tarefas de 

lubrificação
• Procedimentos de aplicação de lubrificante
• Análise de lubrificante e monitoramento de 

condições
• Manuseio de resíduos de lubrificantes
• Treinamento 

Quais são os benefícios da Gestão de Lubrificação SKF?

O que a Gestão de Lubrificação SKF pode fazer por você?

Como especialista nessa área, a SKF definiu um processo estruturado para ajudar 
os nossos clientes na elaboração de um programa de lubrificação eficiente.

Processo da Gestão de Lubrificação SKF
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ESTABILIZAÇÃO
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OTIMIZAÇÃO

O ponto de partida é a execução de uma primeira 
avaliação, no sentido de apurar as suas principais 
metas e preocupações. Essa avaliação propiciará uma 
indicação do nível de maturidade do programa de 
lubrificação existente.  

Este processo estruturado de análise de desempenho 
é composto por 40 perguntas que estão incluídas em 
uma entrevista que é realizada com a equipe de 
manutenção responsável pela lubrificação. 
Geralmente, a entrevista é realizada durante uma 
visita às instalações para ajudar a visualizar as práticas 
atuais e essa atividade é concluída em apenas um dia. 
 

O resultado de um CNA-LM é uma avaliação do 
nível de maturidade do programa de lubrificação do 
cliente, assim como a identificação dos principais 
pontos fortes e das áreas com as maiores 
oportunidades de aprimoramento.

As perguntas são baseadas no modelo SKF Asset 
Efficiency Optimisation (AEO)/Otimização de 
Eficiência de Ativos SKF. 

• Elaboração da Estratégia: Por que e o que? 
Você sabe por que você faz o que faz?  

• Identificar: O que e quando? Isso tem  
 importância?

• Controle: Quando e como? Você fez o que  
 você deveria ter feito muito bem?

• Executar: Como e quem? 
 Você sabe o que isso significa?

• Otimizar: Por que não? 
 Você aprende e aprimora?
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O segundo passo para avaliar os pontos fracos 
subjacentes. Isso requer uma avaliação detalhada das 
suas práticas e seus fundamentos. Em média, a Auditoria 
de Lubrificação SKF geralmente é realizada no chão de 
fábrica e tem uma duração de três a cinco dias, e requer o 
envolvimento da equipe responsável pela lubrificação em 
uma determinada instalação. O questionário da Auditoria 
de Lubrificação SKF foi elaborado para abranger os 
diferentes aspectos de um programa de lubrificação. Os 
resultados formam a base do plano de aprimoramento.

• Escolha do fornecedor: Há algum processo efetivo para 
selecionar e avaliar os fornecedores de produtos e 
serviços de lubrificação? 

• Entrega, armazenamento e manuseio de lubrificante: 
O seu local de armazenagem de produtos de 
lubrificação propicia um ambiente limpo e seguro para 
os seus lubrificantes e para o pessoal? 

• Escolha do lubrificante: Você já realizou um processo 
detalhado de seleção e consolidação para otimizar 
tantos os lubrificantes para a sua aplicação, assim 
como o estoque? 

• Aplicação de lubrificante: Como você garante que 
somente o lubrificante correto está sendo usado, da 
maneira correta e no ponto certo?

• Análise do lubrificante: Você dispõe de um programa 
formal de análise de lubrificante? Esse programa avalia 
as condições do lubrificante, as condições da máquina 
e o monitoramento de contaminantes?

• Contaminação de lubrificante e controle de 
condições: Como você monitora, remove e controla 
contaminação de lubrificante? 

• Gestão de programa de lubrificação e 
desenvolvimento de pessoal: Você possui um processo 
estruturado e consistente para executar e acompanhar 
as suas atividades de lubrificação? Esse processo inclui 
os principais indicadores de desempenho, treinamento 
e um aprimoramento constante das metas?

• Padronização das metas de lubrificação: Todos os 
seus procedimentos estão corretamente 
documentados, implantados e são mantidos 
atualizados?

• Práticas de meio ambiente, saúde e segurança (EHS): 
Você leva em consideração as regulamentações de 
EHS no seu programa de lubrificação?

• Políticas e práticas de Sistemas de Lubrificação 
Automáticos (ALS): Você está aproveitando 
plenamente as tecnologias disponíveis para otimizar as 
condições de lubrificação de seus equipamentos?

Auditoria de Lubrificação SKF

O resultado de uma Auditoria de Lubrificação SKF é 
um relatório abrangente do seu programa de 
lubrificação atual e de sua eficiência. O relatório inclui 
uma lista detalhada dos potenciais e das 
oportunidades de aprimoramento, como também 

uma série de recomendações para orientá-lo, no 
sentido de levar o seu programa de lubrificação a um 
nível classe mundial. O relatório também pode incluir 
o cálculo dos benefícios financeiros potenciais que 
poderão ser obtidos com o aprimoramento do seu 
programa de lubrificação.

Processo de seleção de 
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Tão logo seja realizado o diagnóstico completo e as 
oportunidades de aprimoramento tenham sido 
identificadas, o terceiro passo é a criação de medidas 
específicas que possam ser tomadas para aprimorar 
o seu programa de lubrificação. A SKF pode ajudá-lo 
neste processo, propiciando propostas personalizadas 
para atender as suas metas pré-definidas.

Propostas típicas que podem incluir, entre outros:

• Seleção e consolidação de lubrificantes
• Projeto de rotinas de lubrificação: Tarefas, 

inspeções, cartões de lubrificação
• Projeto da sala de armazenagem
• Implantação de códigos de cor: Ferramentas e 

pontos de lubrificação 

• Projeto do programa de análise de óleo
• Programa de controle de contaminação 
• Geração de procedimentos padronizados
• Treinamento 
• Sistemas de lubrificação centralizados
• Programa de confiabilidade dirigida pelo operador
• Preenchimento de dados CMMS: registros de 

ativos, lista de materiais, planos de trabalho 
padronizado, etc. 

• Contratos de terceirização de serviços e 
fornecimento baseados em desempenho (Soluções 
de manutenção integrada SKF)

O quarto passo é projetar e implementar um plano 
de ação. A SKF pode ajudá-lo na fase de 
implementação do plano de ação, fornecendo vários 
serviços, desde a consultoria até a orientação real de 
uma determinada atividade.  

O suporte adicional é disponibilizado através de 
ferramentas virtuais: 

• SKF @ptitude Exchange:  
Experiência e especialização da SKF na 
manutenção e confiabilidade de ativos.

• SKF Reliability Maintenance Institute (RMI)  
On-line:  
cursos e-learning.

• SKF LubeSelect e SKF LubeSelect para graxas 
SKF: Esses serviços permitem que você acesse 
uma base de conhecimento, para ajudá-lo na 

O quinto passo está relacionado com a evolução do 
programa, que é mensurada através do uso de 
indicadores de desempenho. É importante definir 
quaisquer ajustes necessários e reavaliações 
periódicas que propiciarão percepções para a 
evolução geral do programa.

Na maioria dos casos, as melhorias necessárias não 
podem ser implementadas de uma única vez, o que 
cria uma espécie de gargalo para os futuros projetos 
e atividades.

Proposta de aprimoramento

Projeto e implementação 

Otimização

escolha de um lubrificante apropriado para uma 
determinada aplicação. Você pode selecionar um 
lubrificante com base nas condições da aplicação ou 
nos perfis de aplicação.

• SKF DialSet: 
Após selecionar os critérios e a graxa apropriados 
para a sua aplicação, o programa fornece a você as 
configurações corretas para os seus Lubrificadores 
Automáticos SKF. Ele também propicia uma 
ferramenta rápida e simples para os cálculos de 
intervalos e quantidades de relubrificação.

• SKF Lubrication Planner:  
Desenvolvido para ajudar na administração de um 
plano de lubrificação e, resolvendo com isso a lacuna 
entre a necessidade de uma plataforma de software, 
em comparação com a administração através de 
uma planilha simples.

Proposta de 
aprimoramento

Projeto e 
implementação 

Otimização
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Com mais de 100 anos de experiência, a SKF pode definir soluções personalizadas com 
base nas necessidades e metas da sua organização. Os três casos a seguir são exemplos 
de maneiras nas quais a SKF pode ajudá-lo(a) elaborar o seu programa de lubrificação:

Aplicação: Fundição de cobre e refinaria
País: Peru
Escopo:  Engenharia de lubrificação, 

tarefas e análises de óleo

Aplicação: Produção de celulose
País: Brasil
Escopo: Engenharia de lubrificação,   
 treinamento e fornecimento de  
 rolamentos

Aplicação: Laminador
País: Colômbia
Escopo:  Projeto e implementação do 

programa de lubrificação

Casos de referência



www.mapro.skf.com  ·  skf.com/lubrication

Utilizando-se de cinco áreas de competência e da 
experiência específica em aplicações, acumulada 
em mais de cem anos de trabalho, a SKF fornece 
soluções inovadoras para fabricantes de 
equipamentos e fábricas do mundo inteiro. Essas 
cinco áreas de competência incluem rolamentos e 
unidades, vedações, sistemas de lubrificação, 
mecatrônica (combinando mecânica e eletrônica em 

sistemas inteligentes), e uma ampla variedade de 
serviços, de modelos computacionais 3D até o 
monitoramento avançado de condições e 
confiabilidade e serviços de gestão de ativos. A 
presença global da SKF propicia aos seus clientes 
padrões de qualidade uniforme e uma 
disponibilidade mundial de produtos.

O Poder do Conhecimento em Engenharia
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e unidadesVedações
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Sistemas de 
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Mecatrônica
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