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RESUMO 

O mercado siderúrgico como um todo sofre constantes modificações em função de 

novos entrantes, oscilação do mercado e sob um contexto extremamente competitivo, 

produtores da indústria do aço seguem um caminho árduo na busca incessante por custos 

competitivos globalmente. Esta busca incessante pela redução de custos provoca a revisão de 

padrões e conceitos sobre o negócio, fazendo com que surjam idéias e novas formas de se 

fazer o que já é feito da mesma forma há muito tempo. Esta dissertação apresenta a aplicação 

de uma metodologia baseada em conceitos de manutenção aplicado a uma Oficina de 

Cilindros em uma Laminação de aços longos. Sob uma atuação de montagem, desmontagem, 

calibração e ajustes operacionais, uma Oficina de Cilindros apresenta muita interação com a 

recuperação e substituição de itens, com forte interação baseada em inspeções operacionais. O 

modelo proposto aborda estas inspeções, deixando claros a freqüência, parâmetros e 

seqüenciamento da atividade, além de empregar a manutenção preventiva nos conjuntos 

específicos, tudo com base em dados históricos, obtidos com snapshot, analisando o 

comportamento das falhas e quebras, permitindo decidir o tipo de intervenção, dividida em 

tecnologia, metodologia, periodicidade ou freqüência, sendo essas duas últimas obtidas com o 

conceito de delay time analysis. 

 

Palavras-chave: Manutenção, laminação, Oficina de Cilindros e snapshot.  
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ABSTRACT 

The global business is submited to constant changes considering many points and in a 

very competitive context, Steel Makers have been a tough way to finding the best equation for 

globally competitive costs.  

This pursuit of cost reduction causes the review of standards and concepts about the 

business, making emerging new ideas and new ways of doing what have been doing on the 

same way for a long time. This thesis proposes a methodology based on maintenance concepts 

applied to a Roll Shop in a Bar Rolling Mill. With a performance of assembly, disassembly, 

calibration and operational adjustments, Roll Shop presents much interaction to the recover 

and change parts on operational inspections. The proposed model shows the frequency, 

parameters and sequencing activity, besides employing preventive maintenance on specific 

parts, all based on historical data snapshot, analyzing the failures and deciding the exact kind 

of intervention, choosing technology, methodology and frequency. Frequency is based on 

delay time analysis.  

 

 

Keywords: Maintenance, rolling mill, roll shop and snapshot. 
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1. INTRODUÇÃO 

A industria do ferro e aço é uma das industrias de base mais importantes na cadeia, além 

de ser símbolo do crescimento global e econômico. Desde o crescimento recente de novos 

produtores, o mercado tem se tornado cada vez mais competitivo e a manutenção tem papel 

fundamental neste processo (Worapradya et al, 2010).  

Por se tratar de um commodity, é extremamente difícil agregar valor ao produto, o que 

faz com que surjam produtos com um serviço agregado – no campo da logística ou até mesmo 

uma aplicação mais avançada, quando o produto entregue encontra-se em outro estágio da 

cadeia, ou seja, é entregue um produto ao cliente, de modo que o mesmo encurte etapas na 

utilização do produto ou economize em sua aplicação. Como exemplo pode-se citar a venda 

do concreto pronto, ou soluções de cimento, areia e brita além de produtos denominados 

“Ampliados” onde a aplicação do aço já se emprega o corte, dobra e a solda nos moldes 

requeridos. 

Estes são alguns dos exemplos utilizados com o intuito de aumentar a margem de 

contribuição dos determinados produtos – commodities, mas em geral, para o grande volume 

em jogo, o desafio e esforço maior de trabalho encontra-se no custo de produção. Quanto 

menor o custo, maior a margem de cada produto.  

Em se tratando da indústria do aço o custo de manutenção é extremamente expressivo e 

apresenta o maior poder de atuação por parte da empresa, visto que a matéria prima, pessoal, 

energia, são geralmente valores regulados, seja por região, sindicato, fornecedores e mercado.  

Por mais de vinte anos a manutenção tem mudado, talvez mais do que qualquer outra 

área industrial. As mudanças em geral, em decorrência dos adventos de equipamentos, 

processos e produtos, trazem consigo novos designes, exigências e por conseqüência, 

adequação da metodologia de manutenção e tecnologia (Moubray, 1992).  

A busca incessante pela redução dos custos, produtividade e eficiência, sempre aliada 

com a eficácia, faz com que a alternativa de equipes multidisciplinares tornem-se um 

diferencial competitivo (Siqueira, 2001). 

Desta forma é cada vez mais presente no chão de fábrica a sobreposição de atividades e 

interação entre os públicos, principalmente entre manutenção e operação. Em uma Oficina de 

Cilindros de uma Laminação de aços longos é fundamental a participação operacional em 
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inspeções e intervenções corretivas, isto sendo continuamente melhorado quando se aplica 

uma visão sistêmica e estruturada que se encontra em uma área de manutenção.   

1.1 Objetivos 

1.1.1  Objetivo geral 

O objetivo geral desta dissertação é propor um modelo com uma abordagem de 

manutenção em atividades de montagem e calibração ou ajuste para uma célula operacional 

de Oficina de Cilindros com o foco na redução do índice de interrupção. Propor um 

alinhamento entre as atividades de montagem e inspeção com foco em manutenção, 

interpondo as atividades e utilizando mesma intervenção com ferramentas de controle e 

inspeção apropriadas, propiciando gerenciamento dos desvios, tratamento das falhas e 

melhoria contínua a partir de uma análise com a utilização de snapshot e delay-time.  

1.1.2 Objetivos específicos 

Para se atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são estabelecidos: 

 Mapear todas as atividades relativas ao escopo de uma célula de Oficina de 

Cilindros; 

 Criar modelo e implantar uma aplicação baseado na abordagem de manutenção 

para estas atividades; 

 Mensurar os impactos positivos e negativos da aplicação. 

1.2 Justificativa 

O processo de conformação em uma laminação se dá com o aço a uma temperatura em 

torno de 1200 graus, sendo laminado ou processado no contato com dois cilindros de 

laminação, com rotações contrárias e um canal, por onde o material é processado. Para 

viabilidade do processo, o material do cilindro apresenta características mecânicas 

específicas, características essas que lhe conferem dureza e resistência superiores à do aço 

processado, porém a um custo também mais elevado. Com o adendo do custo, se faz 

necessário a usinagem dos cilindros para recuperação dos canais. Os cilindros são montados 

em cadeiras de laminação, ou gaiolas, além de mancais, sistema de ajuste de luz (distância 

entre um cilindro e outro, que confere ao material a dimensão correta), dentre outros 

componentes (Raele et al, 2001). 
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As atividades de manutenção de uma Oficina de Cilindros em geral não diferem muito 

das atividades de uma equipe de Manutenção, porém apresentam particularidades importantes 

que devem ser consideradas. A freqüência de montagem e desmontagem de equipamentos é 

fator determinante, alem do controle dos itens de desgaste, rolos, guias e estruturas, que 

sempre em contato com ambiente agressivo (água e temperatura), carecem de uma atenção 

especial (Kumar et al, 2011). 

Tal ambiente, o qual todo o sistema é exposto, atua ativamente exigindo uma postura 

diferenciada das equipes de conservação, sejam elas de manutenção ou operação. Esta postura 

deve ser fortemente amparada por uma estratégia sólida e metodologia eficaz. 

A definição geral de uma estratégia e metodologia para condução das atividades em 

uma Oficina de Cilindros, a fim de se obter o melhor rendimento em termos de 

disponibilidade operacional do equipamento, medido em forma percentual, correspondendo à 

razão entre tempo total parado por falha ou quebra ocasionada por falha no processo da 

Oficina de Cilindros, dividido pelo tempo total programado para produção. Esta medida é a 

razão central de desenvolvimento do trabalho com base em dados históricos. 

A necessidade de gerar disponibilidade em todos os âmbitos, seja no retorno rápido à 

operação, confiabilidade de calibração e manutenção em si, impõe à célula da Oficina de 

Cilindros uma atuação em um contexto conflitante. Como garantir eficiência, eficácia e baixo 

custo em atividades diferentes, realizadas pela mesma equipe, subdividida em grupos 

específicos? 

Atividades sob contextos de conflitos, sempre impõem decisões críticas nas mãos dos 

operadores, que muitas vezes sob visão periférica, fazem a escolha errada.  

Redução do índice de interrupção operacional gera disponibilidade do equipamento, 

estabilidade do processo, redução dos custos, segurança operacional e segurança de pessoas. 

Mesmo com suas limitações, o ganho com eficiência operacional em geral é mais barato e 

apresenta retorno mais rápido que a implantação de novos equipamentos e deve sempre ser a 

primeira alternativa dentro dos limites de viabilidade (Moubray, 1992). 

As oportunidades encontradas na Oficina de Cilindros da Laminação representavam 

ganhos de aproximadamente 5% no tempo programado para produção, comparando valores 

locais com referências internas do Grupo. A imediata necessidade de expansão de produção, 

aliada ao elevado custo de implantação de uma Aciaria e uma Laminação, além de todas as 
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vantagens operacionais, que podem ser decorrentes da redução do índice de interrupção, 

reforçam a relevância e importância na definição, melhoria ou adequação das atividades e 

metodologia adequada.  

O problema da pesquisa consiste em aplicar a abordagem de manutenção em atividades 

de montagem e calibração, aliando mais de um evento e objetivo, introduzindo o conceito de 

inspeção com foco na identificação da anomalia e possibilitando o reparo antes da quebra.  

1.3 Estrutura da dissertação 

A dissertação está estruturada nos seguintes capítulos: 

O capítulo 1 apresenta uma introdução ao estudo destacando características do processo 

do aço, manutenção, Laminação e uma Oficina de Cilindros. O capítulo apresenta também, a 

justificativa e os objetivos do trabalho. 

O capítulo 2 traz a fundamentação teórica para o estudo. Este capítulo apresenta uma 

introdução aos conceitos de manutenção além de um breve histórico de sua evolução. 

Introduz conceitos de siderurgia e a produção do aço, além de demonstrar características do 

mercado nacional e mundial. Por fim descreve detalhadamente os conceitos de laminação, 

seus equipamentos e componentes.    

O capitulo 3 abordará o processo em estudo, desafios, problemas e cenário. 

O capítulo 4 apresentará uma revisão bibliográfica detalhada que serve como base para 

o desenvolvimento do trabalho. 

O capítulo 5 traz uma aplicação. Este capítulo apresenta uma estrutura de modelo 

padrão de gestão em uma oficina de cilindros mais comumente utilizada, além de uma 

apresentação sucinta do modelo proposto, seguido de sua implementação. A implementação 

foi dividida de forma simples em 3 pilares principais, são eles: O que fazer? Como fazer? e 

Quando Fazer?. O capítulo é finalizado com um tópico que contem as mudanças e melhorias 

físicas necessárias na adaptação, seguido da apresentação dos resultados obtidos com toda a 

implementação do modelo.  

O capítulo 6 apresentará as conclusões do estudo e as recomendações para trabalhos 

futuros. Neste capítulo é apresentada uma síntese geral da dissertação, os principais pontos 

avaliados, as conclusões e as recomendações de acordo com os resultados obtidos. Serão 

também apresentados pontos de dificuldade durante o desenvolvimento do trabalho e o 

aprendizado gerado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta uma introdução aos conceitos de manutenção, além de um breve 

histórico de sua evolução. Introduz conceitos de siderurgia e a produção do aço, além de 

demonstrar características do mercado nacional e mundial. Por fim, descreve detalhadamente 

os conceitos de laminação, seus equipamentos e componentes.    

2.1 Manutenção 

Nos últimos anos o conceito de Manutenção tem passado por mais mudanças que 

qualquer outra atividade estrutural dentro de uma empresa. Tais alterações devem-se 

principalmente ao advento de exigências, mudanças de cenário, aumento drástico do número e 

diversidade de componentes, complexidade dos projetos, atribuição de atividades, tecnologias 

de manutenção e principalmente o reconhecimento da manutenção como função estratégica, 

atuando na melhoria contínua dos resultados, tornando cada vez mais as organizações 

competitivas. 

O recurso de manutenção tem reagido rápido a todas estas mudanças, isto por exigência de 

circunstância ou até mesmo uma questão de sobrevivência no mercado, dependendo do setor 

de atuação. Aspectos como segurança, meio ambiente, ergonomia, saúde, qualidade, prazo, 

custo e entrega trabalham sempre em conjunto com a disponibilidade das instalações, fazendo 

com que se exija uma postura de atitude e novas habilidades do principal recurso previsto para 

manutenção – o mantenedor. 

Segundo Moubray (1992) a Manutenção pode ser dividida em três gerações, são elas: 

 

 A Primeira Geração 

A Primeira Geração abrange o período antes da Segunda Guerra Mundial, com uma 

indústria pouco mecanizada, equipamentos simples e superdimensionados. 

O cenário também não apresentava indícios de uma forte exigência da manutenção. A 

economia passava dificuldades e a prioridade, portanto, não era a produtividade. Isto fazia 

com que a manutenção não fosse exigida à altura. Somente observava-se atividades de 

limpeza, lubrificação e reparos corretivos – não era percebido a presença de uma manutenção 

programada. 
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O conceito quanto de falha era bem simples “todo equipamento se desgasta e com o passar 

dos anos falha e quebra”. Com esta concepção o perfil de competência desejado no 

Mantenedor era a pessoa hábil e rápida no reparo.  

 

 A Segunda Geração 

A segunda geração ocorre sob um cenário diferente, em um pós guerra que compreende 

entre o período da década de 50 e 70, no século passado. As baixas durante a guerra 

principalmente de homens, os quais representavam a esmagadora maioria do setor produtivo, 

aliado à necessidade de todo tipo de produto, exigiram uma melhor produtividade de diversos 

setores. Isto refletiu no aumento da mecanização e na complexidade das instalações 

industriais. 

As mudanças começam a ocorrer e a manutenção é exigida a acompanhar tais mudanças. 

A necessidade de disponibilidade maior, aliado a confiabilidade, muda o conceito das falhas – 

percebe-se que elas podem e devem ser evitadas, sendo isto somente possível com a 

antecipação de atividades, ou seja prever a falha e agir antes. Surge a preventiva, ou 

manutenção planejada.   

Em contra partida o custo com manutenção começa a evoluir e apresentar 

representatividade nos custos operacionais, exigindo técnicas e dedicação a um efetivo 

planejamento e controle da manutenção, fazendo surgir os primeiros conceitos da manutenção 

moderna. 

 

 A Terceira Geração 

A partir da década de 70 evidenciou-se a aceleração do processo de mudança nas 

indústrias. Toda interrupção passou a gerar perda e por conseqüência a obsessão por evitá-las 

teve que evoluir. Toda capacidade de produção perdida era a perda de lucro, pois aumenta-se 

os custos. Os aspectos de qualidade passaram a ser mais observados e exigidos. Estava 

instalada a competitividade global, onde o aspecto custo vinha como pilar em diversos ramos 

de atuação industrial. Estoque significavam custos, sendo assim buscou-se estoques cada vez 

menores, conceito do sistema just-in-time, logo cada interrupção, dependendo de seu 

tamanho, poderia gerar a paralisação de uma linha inteira. 

 A busca pela redução dos custos obrigou a manutenção a repensar o conceito de 

preventiva. Constantes intervenções tornavam o processo caro, em contra partida não se 
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conhecia o exato momento da falha, isto fez com que a manutenção fosse atrás da 

modernização, surgem as novas técnicas. O conceito de manutenção preditiva passa a ser 

fundamental em algumas aplicações, o avanço da computação trouxe softwares com 

capacidade para processamento de planejamento e análise de dados para decisão, o enfoque 

na confiabilidade passa a ser mais evidente, sendo empregado pela Engenharia de 

Manutenção e mais tarde em um conceito mais estruturado chamado MCC - Manutenção 

Centrada na Confiabilidade (RCM - Reliability Centered Maintenance), apoiado nos estudos 

de confiabilidade da indústria aeronáutica, com implantação iniciada no Brasil na década de 

90. 

O ato de manter como definição da palavra manutenção é algo bastante simplório. 

Algumas definições sob diferentes pontos de vista ajudam-nos a contextualizar interesses e 

visões de diferentes públicos. Segundo o dicionário Aurélio, manutenção significa “as 

medidas necessárias para a conservação ou permanência, de alguma coisa ou de uma 

situação” (Ferreira, 1999). 

Para Slack et al (2002) “Manutenção é o termo usado para abordar a forma pela qual as 

organizações tentam evitar as falhas ao cuidar de suas instalações físicas. É uma parte 

importante da maioria das atividades de produção, especialmente nas quais as instalações 

físicas tem papel fundamental na produção de seus bens e serviços”. Empresas de manufatura 

e produção apresentam grande dependência de equipamentos e instalações, isto torna a 

representatividade da manutenção expressiva. 

Para Smith et al (2004), a manutenção tem como objetivo “preservar as capacidades 

funcionais de equipamentos e sistemas em operação”. Moubray (1992) diz que o objetivo 

principal da manutenção é “assegurar que itens físicos continuem a fazer o que seus usuários 

desejam que eles façam”.  

A norma SAE JA 1011 (1999) estabelece que a manutenção deve garantir que “itens 

físicos continuem a desempenhar suas funções planejadas”. Ainda em se tratando de norma, a 

NBR 5462 - ABNT (1994) define manutenção como “a combinação de todas as ações 

técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um 

item em estado no qual possa desempenhar uma função requerida”. 

Sob o ponto de vista de Lafraia (2002) a manutenção é definida como o “conjunto de 

ações destinadas a manter ou recolocar um item num estado no qual pode executar a sua 

função requerida”. 
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Lucatelli (2002) torna o conceito mais amplo de uma forma diferente, considerando que 

o importante para o processo é a função e não o componente, a reestruturação da manutenção 

sob esta visão é considerada por ele uma “ruptura de um paradigma da manutenção”. 

O porquê manter é algo que não mais intriga as organizações, talvez a maior questão 

esteja em como manter. Como vantagens e justificativas pode-se enumerar uma série, dentre 

elas (Slack et al, 2002): 

 Segurança de pessoas – grande parte dos acidentes com pessoas e materiais está 

relacionada aos erros humanos associados ao comportamento, porém uma parte 

menor, mas que não pode ser menosprezada, pode ser associada as falhas dos 

equipamentos e instalações. Considerando que operações bem mantidas 

apresentam uma menor possibilidade de falha, é objetivo das organizações a busca 

incessante pela segurança das pessoas.  

 Segurança do meio ambiente – este é um aspecto cada vez mais observado e 

exigido. Não se permite a uma empresa ter sua imagem atrelada à algum acidente 

ambiental. Prejuízos com imagem, legislação e sociedade são enormes diante de 

acidentes de grandes proporções, logo a possibilidade de falhas relacionadas a este 

processo deve ser combatida ou mantida sob controle.  

 Qualidade do produto ou serviço – o desempenho abaixo do padrão ocasionado 

por equipamentos e instalações mal mantidos, acaba por gerar falhas de qualidade 

nos produtos ou serviços oferecidos. Com um controle de qualidade efetivo dentro 

da empresa, um problema como este gera no mínimo retrabalho e custo.  

 Custo operacional – uma instalação bem mantida, com o equilíbrio entre 

disponibilidade e custos com manutenção evita surpresas e desperdícios. A gestão 

da manutenção atua diretamente e sob forte impacto na gestão de custos de uma 

empresa. 

 Ciclo de vida – atuando de forma planejada é possível prolongar o ciclo de vida de 

componentes, conjuntos, equipamentos e instalações. Com o prolongamento do 

ciclo de vida, pode-se ter um aproveitamento maior do equipamento frente a sua 

depreciação, isto interage diretamente também no valor de revenda no mercado. É 

indiscutível que algo bem mantido apresente melhor valor de revenda frente ao 

contrário. 



Capítulo 2 Fundamentação teórica 
 

20 

 

 Confiabilidade – é o principal objetivo do recurso de manutenção, sendo sempre 

considerado em conjunto com outro importante aspecto, o custo. A disponibilidade 

da instalação e equipamento é algo fundamental para entrega no prazo e com 

qualidade. Em geral, é difícil ganhar dinheiro quando não se produz.  

2.1.1 Abordagens de manutenção 

A denominação “Manutenção Planejada” aplica-se à 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. 

2.1.1.1 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 conseqüências 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).  

2.1.1.2 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). 

2.1.1.3 Manutenção preditiva 

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 programado a intervenção de manutenção corretiva (Siqueira, 2001). 

Cada sistema de manutenção deve-se adequar às diferentes circunstâncias. Em um sistema 

complexo é possível enxergar a aplicação das três abordagens e ainda uma quarta, a chamada 
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Manutenção Detectiva, a qual atua sob falhas ocultas com foco em sistemas de controle e 

segurança. É possível observar a manutenção corretiva sendo usada com eficiência em áreas 

de menor impacto, onde há redundância, áreas de fácil reparo e baixo custo. Este cenário pode 

tornar a manutenção preventiva mais dispendiosa. Quando a falha nos traz um custo elevado e 

graves conseqüências, faz necessário o uso da antecipação, porém para comportamentos de 

falhas aleatórios e conseqüências graves, o uso da Manutenção Preditiva apresenta vantagens 

sob a preventiva convencional (Slack et al, 2002). 

Operações produtivas, em geral, adotam uma combinação entre as práticas, resultando em 

um ponto de equilíbrio ótimo entre aplicações. A operação em geral planeja sua manutenção 

incluindo determinado nível de manutenção preventiva, admitindo um índice aceitável de 

corretiva, logo a probabilidade de ocorrência da falha existe. A busca pelo ponto de equilíbrio 

ótimo entre preventiva e preditiva, leva como parâmetro principal o custo, pois quanto maior 

o número de preventivas, maior o custo, menor o número de falha, mas nem sempre é maior a 

disponibilidade, visto que o tempo gasto em intervenções preventivas também torna 

indisponível o equipamento durante aquele momento, logo o equilíbrio entre manutenção 

preventiva e manutenção corretiva é estabelecido para minimizar o custo total das paradas 

(Almeida et al, 2001; Slack et al 2002). 

 Uma demonstração simples e clara desta relação pode ser vista na figura 2.1 - Custo 

versus nível de manutenção. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Custo versus nível de manutenção 

Fonte: adaptado de Mirshawa (1993) 
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2.1.2 Principais conceitos  

Para um adequado planejamento de manutenção é imprescindível que se tenha em 

mente alguns conceitos, uma vez que o sucesso operacional dos sistemas depende do bom 

entendimento destes.  

2.1.2.1 Mantenabilidade 

Segundo a norma NBR 5462 (1994) a mantenabilidade é definida como a “Capacidade de 

um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob 

condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições 

determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos”. A mantenabilidade está 

relacionada aos períodos de tempos envolvidos nas ações de restabelecer os equipamentos à 

operação normal – o tempo para reparar ou tempo para reparo TTR (Time To Repair), onde 

sua média, o MTTR (Mean Time To Repair) é um dos principais indicadores específicos de 

manutenção, assim como o tempo médio entre falhas, ou MTBF (Mean Time Between 

Failure). O MTTR representa o parâmetro da função mantenabilidade (Almeida et al, 2001; 

NBR 5462 - ABNT, 1994). 

Desta forma, pode-se enxergar a disponibilidade com a seguinte notação: 

 

MTTRMTBF

MTBF
tA


)(                                                                                                  (2.1)

 

 

No modelo exponencial o MTBF corresponde ao inverso da taxa de falhas (λ);  

 

MTBF

1
                                                                                                                 (2.2) 

 

2.1.2.2 Disponibilidade 

A disponibilidade A(t) é definida como a probabilidade onde um item se encontra 

disponível para operação no instante de tempo t, sendo representada em função da 

confiabilidade e da mantenabilidade. 
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Sob este ponto de vista, um item é mais disponível se for mais confiável e no infortúnio da 

falha ou quebra, apresentar facilidade de reparo, ou seja, confiabilidade e mantenabilidade 

devem ser características positivas deste item (Almeida et al, 2001). 

2.1.2.3 Confiabilidade 

Confiabilidade, do inglês Reliability, é a capacidade de um item desempenhar uma função 

requerida sob condições especificadas, durante um intervalo de tempo. O termo confiabilidade 

R(t) é usado como uma medida de desempenho de confiabilidade e é ainda definida como a 

probabilidade em que um equipamento não deixará de operar em um dado intervalo de tempo 

t, por se tratar de uma probabilidade, a confiabilidade é uma medida numérica que varia entre 

0 e 1 (ou 0 e 100%) (Almeida et al, 2001; NBR 5462 - ABNT, 1994). 

2.1.2.4 Falhas 

Segundo Moubray (1992), “Falha é definida como a incapacidade de qualquer ativo de 

fazer o que seu usuário quer que ele faça”, já a falha funcional é definida como a 

“incapacidade de qualquer ativo de cumprir uma função para um padrão de desempenho que é 

aceitável pelo usuário”. 

As falhas podem gerar conseqüências operacionais ou não operacionais. Uma falha tem 

conseqüências operacionais quando ela afeta diretamente ou indiretamente a produção sob 

seus aspectos de desempenho, já uma falha de conseqüências não operacionais não afetam a 

produção, gerando somente o custo de reparo, que inclui recurso de mão de obra e serviço 

juntamente com a reposição. 

2.1.2.5 Curva da Banheira 

A curva da banheira é o nome dado ao gráfico utilizado para expressar o 

comportamento das falhas ao longo do ciclo de vida do equipamento - curva λ(t) em 

função de t. O formato de uma banheira é evidenciado na Figura 2.2 - Curva da banheira.  
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É evidente a presença de 3 fases bastante distintas: 

 

A fase I corresponde a uma taxa de falhas λ (t) decrescente; 

A fase II corresponde a uma taxa de falhas λ (t) constante; 

A fase III corresponde a uma taxa de falhas λ (t) crescente; 

 

Na fase I há grande incidência de falhas causadas por componentes com defeitos de 

fabricação ou deficiências de projeto. Essas falhas também podem ser oriundas de problemas 

de instalação, em geral é um período conhecido por mortalidade infantil (Almeida et al, 

2001). 

Na fase II a taxa de falhas é constante e menor que na fase I, apresentando uma melhor 

estabilidade do processo. A ocorrência de falhas se dá devido a fatores menos controláveis, 

como corrosão e fadiga tornando sua previsão e atuação antecipada de difícil alcance. É o 

período de quantidade de falhas bem menor, porém aleatórias (Almeida et al, 2001). Esta fase 

é tida como a fase operacional do equipamento.  

Na fase III inicia-se o fim de vida do equipamento, onde o aumento na taxa de falhas 

devido ao desgaste natural é evidente e será tanto maior quanto mais passar o tempo. Se faz 

necessário a decisão sobre futuro do equipamento entre substituição ou uma grande reforma 

(Almeida et al, 2001). 

Inicio de ciclo - Fase I Vida útil - Fase II Fim de ciclo - Fase III 

Figura 2.2 - Curva da banheira 

Fonte: adaptado de Almeida et al (2001). 
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2.1.3 Tarefas Pró-Ativas 

Teoricamente o melhor caminho para otimizar a disponibilidade da planta é fazer algum 

tipo de manutenção pró-ativa cíclica, o aprendizado da Segunda Geração sugeriu que as 

revisões ou substituição de componentes a intervalos fixos trazem benefícios. 

 Em geral o equipamento é muito mais complexo do que era há vinte anos. Isso resultou 

em alterações alarmantes nos padrões de falha, como mostrado na Figura 2.3 - Tipos de 

probabilidades condicionais de falhas. (Moubray, 1992). 

 

 

 

Figura 2.3 - Tipos de probabilidades condicionais de falhas. 

Fonte: adaptado de Moubray (1992). 

 

A figura demonstra os diferentes comportamentos de falha para diferentes componentes. 

O componente tipo A respeita a evolução da já citada curva da banheira. Começa com uma 

alta incidência de falha seguida de uma probabilidade condicional de falha constante ou 

gradualmente aumentada e então por uma zona de desgaste. 

O comportamento apresentado pelo componente tipo B demonstra um item com uma taxa 

de falhas constante desde o inicio de sua operação, apresentando somente uma evolução ao 

fim de seu ciclo, já o item tipo C mostra aumento lento da probabilidade de falha, mas não 

existe uma idade de desgaste identificável. O componente tipo D mostra baixa probabilidade 

de falha quando o item é novo, apresentando um rápido aumento para um nível constante 

enquanto o componente tipo E mostra uma probabilidade condicional de falha constante. O 



Capítulo 2 Fundamentação teórica 
 

26 

 

componente tipo F começa com uma alta taxa de falha e cai para uma probabilidade de falha 

constante (Moubray, 1992). 

Com esta gama de comportamentos para componentes e por conseqüência equipamentos, 

é impraticável por questões de custos e recursos aplicar uma manutenção preventiva para 

tudo. Surge a real necessidade de se fazer uso de uma gama maior de ações a fim de dar o 

tratamento adequado a cada tipo de processo de envelhecimento, desta forma, anteceder, 

porém sob condição, ou seja, fazer o uso da inspeção e a correção ou descarte programado. 

A necessidade de prevenir a falha e a crescente incapacidade de técnicas clássicas para 

fazê-los estão atrás do crescimento de novos tipos de gerenciamento de falhas. A grande parte 

das técnicas afirmam que a maioria das falhas sempre dão algum tipo de aviso de que estão 

por vir. Segundo Moubray (1992), esses avisos são conhecidos como falhas potenciais e são 

definidos como “condições físicas identificáveis que indicam que uma falha funcional está 

prestes a ocorrer ou já está no processo de ocorrer”. 

Segundo Wang et al (1995), é possível considerar um item ou sistema possuindo 3 

principais estados, estado de operação normal, estado defeituoso e o estado falho. O tempo 

entre o inicio do defeito e a falha total do item ou sistema é denominado delay-time, surge o 

conceito de delay-time, onde se pode  observar que se o período entre inspeções for menor 

que o momento em que se inicia o defeito até o momento da falha é possível identificar o 

mesmo e agir planejadamente em sua correção, porém se o delay-time, não for grande o 

suficiente ou o período de intervenção não atender, a quebra ocorre antes que seja possível a 

inspeção no item ou sistema, gerando a corretiva não planejada. 

2.1.3.1 Inspeção 

Pode-se definir inspeção como toda atividade de análise de um item (peça, equipamento 

ou instalação) verificando seu estado real comparando com um padrão especificado ou 

esperado. São atividades tais como: medição, exame, ensaio, verificação com calibres ou 

padrões, de uma ou mais características de uma entidade, e a comparação dos resultados com 

requisitos especificados, a fim de determinar se a conformidade para cada uma destas 

características é obtida (NBR 5462 - ABNT, 1994). 

A inspeção tem como objetivo principal a antecipação a um efeito indesejado, 

detectando o surgimento dos fatores que poderão levar a uma falha do item inspecionado. 
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A metodologia a ser adotada em cada inspeção pode conter a coleta de informações 

quantitativas (leitura de variáveis mensuráveis - objetivas) ou qualitativas (avaliação de 

variáveis não mensuráveis - subjetivas). Pode-se citar diversos objetivos a serem alcançados 

com a utilização de planos de inspeção tais como: 

 Data limite para execução da intervenção corretiva; 

 Aumentar a disponibilidade dos equipamentos e instalações produtivas; 

 Minimizar a ocorrência de intervenções corretivas não planejadas; 

 Aumento da confiabilidade; 

 Redução dos custos; 

 Melhor aproveitamento do ciclo de vida de cada componente ou equipamento. 

  

Para a elaboração do plano de inspeção devem ser considerados alguns aspectos 

importantes, tais como criticidade do item em termos de segurança operacional, de meio 

ambiente e de pessoas, custo de reposição, custo de aquisição, mantenabilidade, e facilidade 

de inspeção, isto influirá diretamente no formato e escopo da inspeção considerando 

freqüência, conteúdo, necessidade de registro e estado do equipamento no momento da 

inspeção – se há necessidade do mesmo estar em operação ou não.  

É premissa fundamental que a inspeção seja realizada por pessoal atento e bem treinado 

nos parâmetros e características do item a ser inspecionado, sendo comum a utilização de 

“guias” listando os parâmetros, faixas e características. O fluxo da inspeção pode ser 

apresentado em forma check list, rotas ou com o uso de equipamentos eletrônicos, que 

cumprem a mesma entrega dos formulários convencionais com a vantagem da facilidade da 

gestão dos dados das rotas. 

A criação e revisão destas listas/guias ou check list devem ser cuidadosamente 

analisadas com o intuito de obter melhor disposição das informações, periodicidade e 

freqüência. Um modelo deve ser proposto para determinação de tal periodicidade e 

freqüência. 

2.1.4 Os sentidos humanos 

Pela simplicidade, o uso do sentido humano é um dos principais instrumentos da inspeção 

convencional. Este modelo apresenta diversas vantagens como a agilidade da inspeção, custo 

de implementação e julgamento instantâneo, porém a necessidade de uma padronização na 
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forma de inspecionar ou elevado grau de experiência do inspetor é de extrema importância, 

além do fato de ser um processo subjetivo e por isso de difícil padronização de parâmetros, ou 

forma como são lidos (Moubray, 1992). 

O custo de capacitação de um inspetor é relativamente alto, além de envolver diversos 

fatores necessários para o sucesso, tais como perfil e tempo, o que impossibilita as 

organizações de investir na formação de vários especialistas com este foco. Uma saída 

usualmente encontrada é a elaboração de fluxos detalhados e uma capacitação bem 

estruturada sobre tal ponto, isto faz com que o poder de penetração do conhecimento 

ultrapasse somente a atuação do inspetor experiente. É inquestionável que a qualidade da 

inspeção realizada por um especialista tenha o mesmo valor ou importância de uma realizada 

por alguém ainda em formação, porém a reação em cadeia que pode ser gerada com um fluxo 

bem feito, aliada a uma padronização eficaz, um treinamento abrangente e uma priorização 

baseada na criticidade dos itens a serem inspecionados, pode trazer resultados realmente 

diferenciados.  

Boa parte da dificuldade encontrada nas inspeções realizadas com base nos sentidos 

humanos, mais evidente ainda em inspeções realizadas por inspetores ainda sem experiência 

considerável, está relacionada ao “erro humano”. O erro humano segundo Blanchard et al 

(1995), pode ser agrupado em um conjunto de 4 diferentes fatores: 

 Fatores antropométricos - relacionados à forma humana, geralmente ao tamanho 

ou resistência do executor da atividade. 

 Fatores sensoriais humanos - dizem respeito à sensibilidade sensorial de cada um, 

ou seja o quanto cada um encontra facilidade para escutar, ver, sentira e cheirar. 

 Fatores fisiológicos - retratam o impacto que o corpo humano pode sofrer em 

decorrência do meio ambiente o qual está inserido, considerando temperatura, 

ruído, umidade, etc. 

 Fatores psicológicos – relacionados ao psíquico pessoal (Blanchard et al, 1995). 

Ainda segundo Blanchard et al (1995) cada “erro humano” pode ser atrelado a uma falha 

ou um problema que ocorreu em pelo menos uma dessas quatro áreas. 

Dentre os erros considerados psicológicos podem ser divididos em intencionais e não 

intencionais, sendo ainda um erro intencional podendo ser dividido entre um engano ou 

vilolação, ou ainda um erro não intencional sendo dividido entre um deslize ou lapso (Reason, 

1990). 
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2.2 Snapshot 

É de extrema importância o direcionamento das ações, principalmente nas inspeções, com 

definição do que inspecionar, como e quando inspecionar. Segundo Christer et al (2001), 

quando os dados expostos não possibilitam um claro entendimento da natureza do problema, a 

modelagem por snaptshot, pode auxiliar com a coleta de dados qualitativos e quantitativos, 

causas e conseqüências, possibilitando uma melhor análise do problema em questão.  

Uma quebra pode representar uma oportunidade de coleta de uma infinidade de dados, 

podendo, de uma forma estruturada se transformar em informação e contribuir com o 

gerenciamento de manutenção. Estas informações se dividem naturalmente em 3 principais 

vertentes, a causa da quebra, a conseqüência da quebra ou efeito e por fim o que poderia ser 

feito para se prevenir a perda (Christer et al, 1983). 

A base para um bom gerenciamento é a informação. Historicamente evidenciou-se 

dificuldade em aliar a informação gerada no universo de manutenção com a necessidade de 

gestão desta área, isto principalmente pelo fato de que os sistemas disponíveis não atendem 

plenamente as expectativas, além de onerar todo o corpo de manutenção com apontamentos 

de informação que na maioria dos casos, nunca serão utilizados. Isto, simplesmente pelo fato 

de que os sistemas disponíveis, de uma maneira geral, não foram concebidos tendo como 

objetivo fim a gestão da manutenção, em geral são sistemas com foco em gestão da produção, 

contabilidade, etc., que foram de certa maneira adaptados para utilização com este fim  

(Christer et al, 1983).  

Uma técnica de pesquisa apropriada que incorpora a coleta e análise de dados qualitativos 

e quantitativos auxilia na estruturação da informação sendo possível definir não somente o 

tamanho do problema, mas também sua natureza.  

No snapshot os dados são coletados em formulários especificamente projetados para 

tarefa, somente sendo finalizados após a conclusão de toda a intervenção. Para isto é de 

extrema importância uma boa comunicação entre toda a equipe, desde o responsável pela 

informação, operador do equipamento e responsável pela intervenção. Um acompanhamento 

próximo por parte da liderança surte um efeito positivo, pois afasta a hipótese de que o 

objetivo não é identificar culpados e sim a causa. Em geral o responsável pela informação 

necessariamente deve ter tido envolvimento direto com a quebra, além de habilidade técnica 

para reportar as necessidades com o nível de detalhe adequado e assertivo (Christer et al, 

1983). 
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Inicialmente tenta-se fazer a identificação dos mecanismos de falhas, bem como as 

medidas mais efetivas para impedir a repetição das falhas associadas a estes mecanismos. 

Com o auxílio de estatística descritiva simples, é possível visualizar de maneira simples o que 

de fato está ocorrendo. A partir deste levantamento é possível identificar ineficiências, falhas 

no projeto, intervenções inadequadas, servindo como base para criação de ações estruturadas 

agindo na causa fundamental do problema. 

2.3 Delay-time 

Delay-time analysis é um conceito que compreende o período do início do defeito até a 

perda das funções do conjunto ou equipamento, ou seja é o período de tempo onde a inspeção 

ou manutenção pode evitar a perda das funções. Tal período pode ser modelado permitindo 

uma melhor escolha da estratégia de manutenção (Wang et al, 2007).  É uma técnica baseada 

no risco, é aplicada em diversas áreas da industria e leva a definição da periodicidade de 

inspeções ou intervenções com o intuito de evitar as perdas. Tais inspeções tem a 

periodicidade definida baseada no modelamento de dados, onde a amostragem pode levar em 

conta os custos ou interrupções.  

Em se tratando da periodicidade ótima de inspeções, isto só seria possível com uma 

freqüência de falha fixa, o que para conjuntos formados com uma série de diferentes 

componentes seria impraticável. Com este cenário a utilização de dados com o objetivo de 

identificar uma periodicidade ótima que favoreça a inspeção antes da quebra e dentro do 

período de delaytime, é de extrema importância. Em geral esses dados utilizam como base os 

tempos de interrupção, porém é possível a associação destes dados com os custos impostos 

diante da falha.  

Para esta aplicação é importante a estrutura de uma metodologia, que vai desde o principio 

onde compreende o conhecimento a fundo do processo, passando pela identificação dos 

problemas e seleção dos dados utilizados.  

Mesmo com uma correta aplicação, é fundamental uma validação das periodicidades 

obtidas, onde fatores como a oportunidade de inspeções em intervalos diferentes, disposição 

dos recursos, e criticidade do processo podem influenciar na escolha da melhor periodicidade 

da inspeção. 
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2.4 Erro como uma variável dentro da inspeção 

O ato de inspecionar traz geralmente conseqüências benéficas, porém em alguns casos 

esta atividade, como outra qualquer está sujeita a erros. O inspetor pode colocar defeitos onde 

não existem ou ainda não visualizar as falhas existentes como esperado. Na equação a seguir 

pode-se evidenciar um cenário com a inspeção perfeita, não admitindo erros (Blischke et al, 

2003). 
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Onde  

df  é o tempo médio de reparo da falha 

dp é o tempo médio de reparo de um defeito identificado na inspeção  

di  é o tempo médio de inspeção 

Nf (T)  é o número médio de falhas maiores que o período 

Np (T) é o número médio de defeitos identificados na inspeção 

T é o período de inspeção e  

D(T) é o down time 

 

Com um cenário em que se admite erros na inspeção tem-se a seguinte equação que 

acrescenta o número médio de erros esperados. 
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Onde  

Nh é o número médio de erros esperados na inspeção 

Através da equação pode-se concluir que quanto maior o número de erros na inspeção, 

maior o down time esperado. 
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2.5 A manutenção na produção 

A função produção é ponto principal em uma organização, pois produz bens e serviços 

que são a razão de sua existência, mas não é a única nem necessariamente a mais importante, 

todas as empresas possuem necessidade de vender seus produtos e serviços e criar novos 

meios de satisfazer seus clientes no futuro. Os nomes das funções, as fronteiras e as 

responsabilidades variam entre organizações, porém de uma maneira mais abrangente tudo 

que compreende ao necessário para satisfação das solicitações diárias dos consumidores, 

desde aquisição de produtos e serviços de fornecedores a entrega de produtos e serviços aos 

consumidores é considerada função central da produção (Slack et al, 2002). 

Dentro da função central de produção, considerando uma divisão de responsabilidades 

tradicional, a equipe de produção é responsável pelo produto e por tudo aquilo que tem 

contato direto com o mesmo, passando por seus parâmetros, dimensional, ajustes e 

regulagens, incluindo-se os setups, já uma equipe de manutenção, é responsável por gerar 

disponibilidade operacional (Slack et al, 2002). 

Sob uma visão mais abrangente as fronteiras se sobrepõe e se modificam de 

organização para organização e de negócio para negócio, as responsabilidades entre 

manutenção e produção também oscilam. Determinados tipos de negocio apresentam uma 

forte dependência da manutenção, ou seja sua representatividade impõe peso à esta divisão 

expondo casos onde é questão de sobrevivência do negócio manter uma estrutura de 

manutenção extremamente competente e atuante. 

2.6 Produção mundial de aço bruto 

Na tabela 2.1 estão os maiores produtores (países) de aço bruto do mundo, segundo o 

IABr (Instituto Aços Brasil). 

O Brasil possui atualmente um excelente cenário para produção e consumo de aço. 

Possui reservas dentre as mais ricas em teor de ferro, litoral com vocação para navegação, 

o que facilita a logística, mão de obra barata e abundante, além de domínio de tecnologia para 

produção de aço em larga escala. Porém, com todas essas vantagens, o país não aproveita esse 

potencial, exporta minério de ferro, importa aço acabado, e por conseqüência figura atrás de 

países como Índia, Coréia do Sul e Ucrânia, na lista dos maiores produtores mundiais de aço 

como pode ser visto na tabela 2.1 – Maiores produtores de aço (países produtores). 

. 
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Fonte: adaptado de World Steel Association 

 

 

O cenário mundial para produtores de aço se consolida com o surgimento de grandes 

conglomerados originados de fusões entre grandes grupos, com o intuito de investir e ganhar 

em escala, com a redução de custos e domínio de mercados locais. 

O exemplo mais recente (2008) foi a fusão entre os grupos Mittal e Arcelor, antes 

primeiro e segundo maiores produtores de aço do mundo, onde hoje juntos respondem pela 

capacidade produtiva de 103,3 milhões de toneladas por ano, é mais que toda a produção 

Americana ou 3 vezes a produção nacional.  

A tabela 2.2 – Maiores produtores de aço (grupos produtores), expõe os maiores 

produtores mundiais de aço, destacando o grupo brasileiro líder de mercado nas Américas na 

produção de aços longos – Gerdau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.1 – Maiores produtores de aço (países produtores). 
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Fonte: adaptado de World Steel Association 

 

Um dos fatores que explica a baixa produção relativa de aço no Brasil é o baixo consumo 

per capita interno do país, mesmo apresentando crescimento recente, conforme mostrado no 

gráfico 2.1 - Gráfico mostrando a evolução de consumo de aço no Brasil, ainda deixa bastante 

a desejar devido ao potencial identificado, principalmente quando se trata de grandes obras 

estruturais.  

 

Gráfico 2.1 - Gráfico mostrando a evolução de consumo de aço no Brasil 

Fonte: adaptado de Instituto Aço Brasil 

Tabela 2.2 – Maiores produtores de aço (grupos produtores). 
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Em comparação a outros países em desenvolvimento, pode-se notar que o Brasil ainda 

esta abaixo do México, outro ponto a se considerar é o posicionamento atrás de países já 

desenvolvidos, tais países possuem infra estrutura estabilizada assim como crescimento de sua 

população, porém apresentam um consumo percapita maior do que em países ainda em 

desenvolvimento. Esta característica pode ser explicada pelo consumo de aço em bens de 

consumo e linha branca, tais como eletrodomésticos, automóveis, etc.. Pode-se evidenciar 

melhor na tabela 2.3 - Consumo de aço bruto per capita (kg/hab).  

 

 

 

 

Fonte: adaptado de World Steel Association 

 

 

Em se tratando de América Latina, o Brasil figura como maior produtor de aço bruto, 

seguido pelo México e pela Argentina, respectivamente como visto na tabela 2.4 - Maiores 

produtores de aço bruto da América Latina.  

Relacionando o consumo per capita e capacidade produtiva instalada é possível identificar 

ainda muita carência em capacidade instalada, principalmente no México, que possui boa 

parte do seu abastecimento sendo provido por usinas Norte Americanas. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.3  – Consumo de aço bruto per capita (kg/hab). 
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Fonte: adaptado de World Steel Association 

 

Em se tratando de produção nacional é interessante ter uma visão geral da divisão entre 

produtos acabados. É possível evidenciar precisamente os dados quantitativos da produção 

siderúrgica brasileira na tabela 2.5 - Consumo de produtos acabados no Brasil em 2011. Nota-

se que a produção de semi-acabados para vendas, onde o Brasil desempenha um papel de 

destaque, apresenta leve involução após a crise de 2009, porém retoma patamares anteriores 

ao período. A tendência natural é a evolução destes números, tendo em vista as obras de infra 

estrutura, obras para grandes eventos, tais como Olimpíadas e Copa do Mundo, além da 

expansão do mercado imobiliário, todo este mercado potencial sendo abastecido por aumento 

de capacidade com a entrega de usinas em construção. 

 

 

 

Fonte: adaptado de Instituto Aço Brasil 

Tabela 2.4 – Maiores produtores de aço bruto da América Latina. 

 

Tabela 2.5 – Consumo de produtos acabados no Brasil em 2011 
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A diversidade do parque Siderúrgico nacional é enorme, uma grande diversidade em 

termos de produtos e processos siderúrgicos é evidenciada no quadro 2.1 - Panorama do 

parque siderúrgico brasileiro, onde é exposto uma síntese deste parque, em função dos 

principais produtores de aço no país. 

Chama-se a atenção para o fato de que as usinas semi-integradas brasileiras, ao contrário 

de outras no exterior, produzem exclusivamente laminados não-planos ou longos, tanto por 

uma carência nacional para produção de aços longos, quanto para a vocação do grupo Gerdau 

na utilização deste processo para produção de aços longos. 

 

 

 

Fonte: adaptado de Instituto Aço Brasil 

 

É possível notar a centralização do mercado brasileiro na mão de grandes grupos, o que já 

foi retratado como uma tendência mundial.  

Para um melhor entendimento dos processos envolvidos em uma empresa siderúrgica, na 

próxima seção serão apresentados alguns conceitos e exemplos, além dos principais processos 

possíveis para a produção do aço. 

2.7 Processos siderúrgicos e a indústria do aço. 

Quando o homem viu o ferro pela primeira vez foi sob a forma de meteoritos, daí o 

surgimento da palavra siderurgia, “SIDUS” significa estrela em Latim. A composição de 

Quadro 2.1 – Panorama do parque siderúrgico brasileiro. 
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aproximadamente um terço dos meteoritos que atingem a superfície da terra é o ferro, com 

teores de níquel variáveis (Araújo, 1997). 

A história oficial cita como início da Idade de Ferro, aproximadamente, o ano 1000 a.C., 

posterior a Idade do Bronze. Entretanto, há relatos que indicam que a metalurgia do ferro 

surgiu há mais de 6 mil anos no oriente. Outros citam a China e a Índia, no ano de 2000 a.C. 

(Araújo, 1997). 

A evolução da siderurgia e o surgimento da indústria do aço foi impulsionada 

principalmente pela agricultura e pelas guerras. A fabricação de implementos agrícolas e 

material bélico desde os primórdios movimentaram diversos setores da economia. Porém, 

antes de conhecer a indústria do aço e suas características é importante detalhar a ciência que 

estuda os conhecimentos físicos e químicos dos metais – a metalurgia.  

2.7.1 Metalurgia 

A metalurgia é a ciência que abrange os conhecimentos físicos e químicos a respeito da 

extração, purificação e modificação de metais, sendo dividida basicamente entre metais 

ferrosos e metais não ferrosos. Será dada uma atenção especial aos metais ferrosos aço e ferro 

fundido (Rizzo, 2005). 

2.7.1.1 Aço 

O aço é um material metálico constituído essencialmente de ferro e carbono, podendo 

conter teores que variam de 0,008% a 2,11% de carbono aproximadamente, além de outros 

elementos residuais, resultantes do processo de fabricação (Rizzo, 2005). 

Existem dois tipos fundamentais de aço: aço carbono e aço-liga. 

2.7.1.2 Ferro fundido 

Material metálico constituído essencialmente de ferro, carbono e silício, com teores de 

carbono geralmente de 2% e até 4%. Existem 5 principais tipos de  ferro fundido 

reconhecidos comercialmente: cinzento, dúctil, maleável, grafítico compacto e branco (Rizzo, 

2005). 

2.7.2 Etapas do Processamento Siderúrgico 

O processo siderúrgico do aço compreende desde a etapa de processamento do minério de 

ferro passando pela fundição, lingotamento, conformação mecânica até chegar ao produto 
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final acabado, tais como chapas, bobinas, vergalhões, arames, perfis, barras, etc. 

Resumidamente, existem três principais etapas características que compõem a siderurgia do 

aço: redução, que compreende a fabricação do ferro-gusa e ferro-esponja, refino, fabricação 

do aço propriamente dito e a conformação mecânica (laminação, trefilação e forjamento) 

(Rizzo, 2005). 

A siderurgia de um modo geral apresentou evoluções tecnológicas, principalmente quanto 

à produtividade, rendimento metálico e espaço físico necessário. Etapas como  redução, refino 

e conformação mecânica hoje podem ser realizadas em uma única usina, isto possibilita o 

ganho em escala fazendo com que o custo por unidade produzida caia. Por outro lado, usinas 

deste porte requerem uma certa estrutura física e logística, surge então a necessidade de uma 

concepção de usina mais compacta, sem a presença da etapa de redução. Existem três 

principais fluxos produtivos quando se trata de siderurgia do aço, estes fluxos são vistos em 

diferentes usinas de processamento, são elas: 

 Usinas integradas 

Processo de fabricação constituído pelas etapas de Redução, Refino e Conformação. Tem 

como matéria prima para o início do processo o minério de ferro. Utilizam tecnologias de 

redução para processamento do minério em alto forno, antes do refino e por fim a 

conformação. Devido à larga escala de produção, requer também grandes investimentos para 

implantação, porém ainda responde pela maior parte do aço produzido no mundo (Araújo, 

1997). 

 Usinas semi-integradas 

Processo que é composto por duas etapas. O refino obtém o aço a partir de matéria prima 

já processada, como o ferro esponja e o gusa, além da utilização de sucata metálica como 

matéria prima principal, devido ao alto custo do minério processado em forma de gusa e ferro 

esponja. O processo de conformação em geral é composto por uma laminação à quente e em 

alguns casos também há a presença de uma Trefila (Araújo, 1997). 

 Usinas não-integradas 

Uma usina não integrada apresenta somente um processo produtivo, ou apenas uma etapa 

dentro do processo de produção do aço. Pode-se citar por exemplo produtores individuais de 

gusa, os chamados guseiros, ou Laminações que partem do tarugo já processado em uma 

Aciaria para a produção do material acabado através de conformação mecânica. Não é 

comum, porém há também usinas não integradas que possuem somente o processo de refino, 
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ou seja, uma Aciaria. Produtores que possuem dois processos separados, ou seja duas usinas 

não integradas que se complementam, porém em localizações diferentes, perdem em 

competitividade pois acrescentam um processo logístico em sua cadeia o que onera em custos 

para produção. É observada a presença deste tipo de configuração em sites antigos, onde por 

uma questão social ou ambiental é impedido a unidade produtora a expansão no local, sendo 

necessário a transferência de um dos processos para outra localidade (Araújo, 1997).  

2.8 Aciaria 

O processo de conformação do aço se dá na Laminação, porém o aço já possui 

praticamente todas as características químicas que foram adquiridas na Aciaria. Após a 

preparação do minério de ferro através de processos de aglutinação do minério tais como 

sinterização, pelotização ou coqueificação e seu processamento em um alto-forno para 

obtenção do aço em estado primário, é utilizado o processo de aciaria para refino deste aço, 

com o objetivo de imprimir as características químicas e parte das características mecânicas 

exigidas pelo processo. Existem 3 principais tipos de Aciaria, são elas - Aciaria LD (Linz and 

Donawitz) ou a oxigênio, Aciaria EOF (Energy Optimizing Furnace) e Aciaria Elétrica 

(Rizzo, 2006). Pode-se observar na figura 2.4 - Fluxo de produção do aço, o detalhamento do 

fluxo citado. 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Fluxo de produção do aço. 

Fonte: adaptado de Instituto aço Brasil 
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A Aciaria LD se originou na Áustria e hoje responde por 67,2% da produção mundial e 

74,8% da produção nacional. 

Tem como principal fonte de energia o Oxigênio e utiliza o minério de ferro em estado 

líquido – ferro gusa, para produção do aço. Na figura 2.5 - Fluxo de produção Aciaria LD, 

é possível observar na figura o fluxo de produção em uma Aciaria LD. 

 

 

 

Figura 2.5 - Fluxo de produção Aciaria LD 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

 

A Aciaria EOF surgiu no Brasil e apresenta uma alternativa no uso da matéria prima em 

fornos semelhantes ao presente em uma Aciaria LD. A utilização de sucata pré aquecida é seu 

principal diferencial. Esta Aciaria alia as duas principais características das duas outras 

alternativas, unindo a utilização de Sucata presente em uma Aciaria Elétrica e a utilização de 

Oxigênio como principal combustível (Rizzo, 2006). 

Na figura 2.6 - Forno EOF, pode-se identificar um forno EOF. 

 



Capítulo 2 Fundamentação teórica 
 

42 

 

 

Figura 2.6 - Forno EOF 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

Em uma Aciaria elétrica, o processo em si se inicia não no forno, e sim na preparação da 

Sucata a ser processada. Esta sucata é processada no Pátio de Sucatas e é dividido em dois 

principais tipos, sucata de obsolescência e sucata industrial. 

Após o processamento desta sucata, que consiste em separação, aglutinação, corte de 

peças grandes em peças menores e limpeza, é alimentado o forno com a utilização de grandes 

cestos. Esta sucata é fundida basicamente com energia elétrica, porém pode-se evidenciar uma 

pequena participação de energia química com a presença do Oxigênio. A energia elétrica é 

utilizada através de um conceito de forno Elétrico, que corresponde à utilização da energia 

dissipada por arcos elétricos a mais de 16.000 graus Celsius, causados por um curto circuito 

controlado entre fases (Rizzo, 2006). 

O primeiro forno elétrico trifásico surgiu em 1909, porém somente nos anos 40 que este 

tipo de Aciaria ganhou escala, após duas grandes guerras e um avanço tecnológico 

considerável, enxergou-se nessa alternativa uma solução mais barata e versátil para a 

produção de aço (Rizzo, 2006). 
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A laminação, processo seguinte ao da Aciaria no fluxo de produção do aço, é o processo 

de conformação mecânica, responsável pela redução de seção da matéria-prima (tarugo, 

bloco, placa, lingote), através da passagem por dois cilindros laminando uma placa. 

 É um processo de suma importância na transformação do aço para sua utilização em 

indústrias e construção civil.  

Durante a laminação o material é processado mais de uma vez entre os cilindros, pois a 

redução objetivo não é obtida com somente um passe. Em cada passe a seção do material é 

diminuída e seu comprimento alongado, porém não necessariamente a largura precisa ser 

aumentada ou reduzida, em alguns casos a largura não sofre alteração (Rizzo, 2007). 
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3. PROCESSO EM ESTUDO 

3.1 Laminação a quente 

A laminação é um processo de conformação mecânica que tem como objetivo a produção 

de chapas, barras e perfis como uma característica de alta velocidade de operação e grandes 

volumes de produção além de boa tolerância dimensional, dos produtos fabricados. O 

processo de conformação se dá com temperaturas de trabalho consideradas altas, 

normalmente entre 1000 e 1200ºC, nesta faixa de temperatura que é possível observar a 

recristalização, que ocorre no aço durante a deformação. A recristalização, ou recuperação da 

estrutura cristalina existente antes da deformação é necessária para se evitar um fenômeno 

encontrado em transformação mecânica com grandes reduções, o encruamento. Além de 

evitar o encruamento, a laminação em altas temperaturas permite uma redução de carga 

drástica no processo, visto que no trabalho dentro da faixa de temperatura citada, a resistência 

mecânica do aço é menor, a estrutura do aço também passa por uma remodulação, ou seja, a 

mesma é refinada, eliminando porosidades e deformando mais profundamente do que a 

deformação apresentada em uma laminação a frio. Porém, redução com temperaturas elevadas 

exigem determinados tipos de características no processo para adequação ao ambiente 

proposto. Trabalhar com conformação mecânica a altas temperaturas exige menor resistência 

mecânica, porém a resistência à temperatura deve ser predominante. Mesmo com a presença 

de materiais extremamente resistentes a alta temperatura, é preciso fazer o uso de sistemas de 

resfriamento, isto impõe ao material a presença de choques térmicos e o contato direto com 

fluidos de resfriamento, geralmente a água, o que explicita outra característica extremamente 

importante nestes componentes, a resistência à corrosão e oxidação (Kumar et al, 2011). 

Mesmo com o aço sendo lingotado em altas temperaturas faz-se necessário a presença de 

um forno de reaquecimento, isto principalmente pela diferença de ritmo de produção de uma 

Aciaria e uma Laminação e por diversos outros fatores, tais como layout, refino da 

temperatura e principalmente produtividade, visto que a interrupção em qualquer um dos 

processos pararia toda a planta. Forma-se portanto um pulmão no forno de reaquecimento 

(Rizzo, 2006). 
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3.1.1 Desbaste 

Desbaste é o primeiro contato do material com a conformação mecânica. É onde se obtém 

as grandes reduções através de gaiolas que proporcionam as primeiras deformações no tarugo, 

preparando-o para iniciar os passes no trem intermediário. É comum observar a presença de 

gaiolas trio (com 3 cilindros), porém com a evolução tecnológica e o acesso sob baixo custo, é 

possível ver cada vez mais presentes em desbastes as gaiolas Duo (Raele et al, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Gaiola de desbaste aberto – gaiola trio. 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

3.1.2 Trem intermediário 

Em se tratando de uma laminação de aços longos, o também chamado de trem médio, 

prepara o material, de forma semelhante ao desbaste, porém com reduções menores, para ser 

entregue ao trem acabador (Raele et al, 2001). 

O controle de fluxo de produto entre estes passes é extremamente preciso, a  partir do trem 

médio as velocidades de laminação aumentam consideravelmente, aumentando mais ainda a  

dificuldade deste controle. Exige-se então a presença de formadores de laço, os quais têm a 

função de fazer a compensação da diferença de vazão entre gaiolas conforme mostrado na 

figura 3.2 – Calha de Laço.  
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Figura 3.2 - Calha de laço. 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

3.1.3 Trem acabador 

É no trem acabador que se evidenciam as maiores velocidades no processo de laminação. 

O trem acabador pode ser composto de um único bloco, com uma série formada por discos de 

laminação, ou com a utilização de gaiolas de menor porte que a do trem intermediário, porém 

com concepção parecida. 

Ao fim do acabador é definido o fluxo do processo entre duas etapas, a formação de 

espiras para produção do fio máquina, ou a produção de vergalhão, barras e pequenos perfis.  

3.2 Principais equipamentos 

Além de motores de grande porte, redutores e equipamentos auxiliares, uma laminação 

apresenta uma enorme diversidade de componentes e equipamentos para produção.  

O foco principal do trabalho é direcionado a equipamentos que possuem contato direto 

com produto e equipamentos específicos de laminação, tais como gaiolas, guias, cilindros, 

mancais e periféricos. 
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3.2.1 Gaiolas 

Em uma laminação a quente as gaiolas podem ser compostas de dois, três e quatro 

cilindros conforme visto na figura 3.3 - Gaiola de desbaste contínuo – gaiola duo. 

 

 

 

Figura 3.3 - Gaiola de desbaste contínuo – gaiola duo. 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

As gaiolas com dois cilindros, ou tipo duo, podem apresentar dois cilindros na horizontal 

ou na vertical e ainda serem reversíveis com uma alternância no sentido de rotação após cada 

passe, porém tal aplicação não é tão comum. Em gaiolas tipo trio, ou seja, com três cilindros, 

sua estrutura só permite a concepção de cilindros na horizontal, e tais cilindros giram em 

sentidos opostos alternando de um para o outro. Neste equipamento é necessário a presença de 

calhas tombadoras e mesas elevatórias. As gaiolas com 4 cilindros são geralmente usadas para 

a laminação a quente ou a frio de chapas ou tiras, onde se utilizam dois cilindros de trabalho 

(contato direto com o material) e dois cilindros de apoio (Raele et al, 2001). 

3.2.2 Cilindros 

      Cilindros, por se tratar de um dos mais importantes itens de consumo em uma 

laminação, é um assunto extremamente vasto. Possui duas divisões principais, cilindros 

fundidos e cilindros com anéis de metal duro. Os cilindros fundidos apresentam propriedades 



Capítulo 3 Processo em estudo 
 

48 

 

mecânicas mais resistentes ao impacto, porém com menor resistência à abrasão, ou seja se 

desgastam mais rápido, além de apresentar também uma excelente resistência à trincas 

térmicas. São exemplos de materiais de cilindros os de aço fundido, aço forjado, ferro fundido 

nodular e ferro fundido cinzento. Sua utilização se dá geralmente em desbastes, trem médio e 

em alguns casos em trem acabador. Já os cilindros de metal duro, ou cilindros encamisados, 

são na verdade eixos revestidos com anéis de metal duro. A durabilidade desses cilindros em 

termos de abrasão é muito maior que em um cilindro convencional, porém seu custo, além da 

intolerância à altas temperaturas, é alto. Isto exige uma refrigeração um tanto quanto eficiente, 

além de um efetivo controle em sua utilização e usinagem (Bagger, 2010). 

Em geral, a geometria de um cilindros de laminação é composta de canais, mesa, colar, 

pescoço e uma extremidade para o acionamento. É possível identificar todas as partes de um 

cilindro nas duas figuras, 3.4 e 3.5. 

 

 

Figura 3.4 Cilindro sendo usinado. 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 
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Figura 3.5 - Cilindro encamisado e sua concepção de montagem 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

3.2.3 Mancais 

Os cilindros de laminação estão apoiados nas gaiolas por mancais, tais mancais podem ser 

de fibras ou mancais de rolamentos. Os mancais a base de fibras apresentam uma gaiola 

menos rígida e com maior cedagem, são de concepção antiga e já ultrapassados. Os mancais 

com rolamento formam uma gaiola com maior rigidez e, portanto com menos cedagem, além 

de suportarem maiores velocidades e apresentarem uma maior duração, mesmo em um 

ambiente extremamente agressivo com uma mistura de temperatura e água de refrigeração 

(Bagger, 2010); (Beynon, 1997). 

3.2.4 Guias 

A indústria de transformação evoluiu em termos de exigências no que se diz respeito a 

tolerâncias dimensionais de barras laminadas, isto exige uma maior necessidade de automação 

dos processos, tudo isto aliado ao aumento de velocidade de processamento, com o intuito de 

aumentar a produtividade do equipamento. Este conjunto de exigências aliado ao regime de 

operação exige cada vez mais equipamentos robustos e precisos, dentre estes equipamentos 

encontram-se também as guias (Burtsev, 2002). O sistema de guiagem em um laminador é um 

dos pontos mais complexos e de difícil manutenção. Sua complexidade é justificada pela 

diversidade, além da dificuldade de parametrização de todos os ajustes durante uma 

calibração, visto que na grande maioria dos casos o processo é quantitativo, porém depende 

muito da percepção do operador (Beynon, 1997). 

A seguir na figura 3.6 - Guia com rolete apoio de mola, um exemplo de uma guia de alto 

desempenho, onde se utiliza a presença de roletes com apoio em mola (Catálogo Interno 

Ashlow, 2012). 
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Com o uso destes componentes com molas, a barra é facilmente guiada para o canal do 

cilindro, sem exigir mecanicamente do rolete, visto que o choque mecânico é reduzido devido 

à atuação das molas. Este sistema permite a eliminação de ranhuras superficiais na barra 

laminada. Como os roletes são continuamente refrigerados com água sob pressão e os 

mancais continuamente lubrificados garante-se uma boa durabilidade dos roletes das guias 

(Catálogo Interno Ashlow, 2012). 

3.3 Divisão de responsabilidades – interrupção 

É possível observar na figura 3.7 Organograma das interrupções, a divisão de 

responsabilidades dentro de uma Laminação no que se diz respeito ao tempo útil para se 

produzir.  

 

Figura 3.6 - Guia com rolete apoio de mola. 

Fonte: adaptado catálogo Ashlow. 

 

Figura 3.7 - Organograma das interrupções. 

Fonte: esta pesquisa. 
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3.4 Interrupções 

Para melhor entendimento do conceito de interrupção aplicada ao cenário, é necessário 

a introdução de alguns conceitos e terminações, principalmente o conceito geral de controle 

de tempos utilizado. 

O controle de tempos pode ser aplicado a um equipamento (máquina), a um processo ou 

a uma célula (conjunto de processos/equipamentos). O quadro 3.1 - Divisão de tempos, tenta 

demonstrar de uma forma clara uma divisão entre partes e a demonstração de agregamento 

entre alguns tempos, porém para o claro entendimento e utilização é necessário o domínio sob 

os termos.   

 

 

 

 

 

Fonte: esta pesquisa. 

 

O Tempo Calendário é o período calendário considerado em horas, é calculado através 

dos dias do mês multiplicados por 24 horas, seria toda janela existente, porém por diversos 

motivos e decisões gerenciais, não pode ser considerada como uma janela interinamente 

disponível. As Causa Externas correspondem as horas paradas em razão de motivos que não 

estão sob a gestão da unidade industrial, como por exemplo a falta de energia elétrica por 

responsabilidade da concessionária, falta de gás natural por responsabilidade do fornecedor, 

greves, fenômenos naturais como enchentes, furacões, etc., porém o que se apresenta como 

responsabilidade interna tais como, falta de matéria-prima, problemas de movimentação e 

manuseio de materiais e/ou matérias-primas, problemas de utilidades (falta de água, gás 

natural, ar comprimido, até mesmo energia, quando a falha é interna a unidade), etc.. 

O Tempo Livre são as horas em que o equipamento, embora apto a operar, não foi 

utilizado para produção por decisão gerencial da empresa, e nenhuma atividade operacional 

Quadro 3.1 - Divisão de tempos. 
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ou de manutenção foi realizada neste período, porém algumas exceções se aplicam tais como 

as horas de grandes reformas, as paradas anuais de manutenção, as paradas para implantação 

de investimentos, o período de teste a frio de um novo equipamento, o tempo associado ao 

desenvolvimento de novos produtos e melhoria nos processos. É importante destacar a 

fundamental importância da decisão do gestor neste aspecto, pois é subjetivo decidir o que é 

uma simples ação de melhoria e o que é de fato uma ação significativa que justifique o 

apontamento como tempo livre. O Tempo Programado Total são as horas programadas para 

produção e para paradas programadas, ou seja, o Tempo Programado Total equivale ao 

Tempo Calendário subtraindo-se as Causas Externas e o Tempo Livre. O Tempo programado 

para Produção são as horas do Tempo Programado Total, programadas para produção, ou 

seja, Tempo Programado para Produção equivale ao Tempo Programado Total menos as 

Paradas Programadas. 

A definição de Parada Programada é caracterizada pela sua previsibilidade, ou seja, a 

programação antecipada ou sistemática. São as horas de parada previstas, programadas, para 

manutenção, câmbios, etc., necessárias ao bom funcionamento do equipamento. É importante 

destacar que quando não se opera nas horas de pico de energia (horário sazonal), mas se 

utiliza este tempo para realizar manutenções, câmbios ou reformas, que de outra forma 

consumiriam o tempo útil de produção para serem realizadas, estas horas devem ser 

contabilizadas como Parada Programada e que quando qualquer Parada Programada se 

estende além do tempo programado, o tempo excedente deve ser considerado como Parada 

Programada e não como Interrupção, pois não havia um equipamento operando que foi 

imprevistamente interrompido para que se caracterizasse uma Interrupção, porém tal tempo é 

destacado como um atraso. 

Para uma parada ser considerada como programada, ela deve ter sido definida com uma 

antecedência mínima de 24h. 

As Interrupções são aquelas paradas que interrompem a operação da linha de forma 

imprevista. O que caracteriza uma interrupção é o fato de que a linha estava operando e para 

por uma razão imprevista.  As interrupções podem ser de origem operacional ou de 

manutenção. Trocas de distribuidores, canais, guias, cilindros e gaiolas, quando não 

planejadas com antecedência, são consideradas interrupções operacionais.  
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Todo o tempo de parada não programada de um equipamento deve ser considerado 

como interrupção, independentemente da sua duração. 

A seguir o gráfico 3.1 - Gráfico de barras com as interrupções entre células, contendo as 

interrupções dentro de um período na Laminação de aços longos. 

 

Gráfico 3.1 - Gráfico de barras com as interrupções entre células. 

Fonte: esta pesquisa. 

Observa-se que a estratificação encontra-se em primeiro nível ainda, devendo ser mais 

detalhada de acordo com os objetivos, poder de impacto e atuação. 

É Proposta ainda uma divisão intermediária entre interrupções de Manutenção e 

Operação como o observado a seguir no gráfico 3.2 - Gráfico de barras com a interrupções 

entre classes.  

Interessante ressaltar que as interrupções planejadas de manutenção não são 

contempladas dentro da barra correspondente, elas estão separadas juntamente com as paradas 

planejadas. 
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Há sempre uma zona de conflito entre Manutenção e Operação sob os critérios e 

definições que amparam as decisões de atribuição de parada. Em geral é atribuída a relação 

entre causa e influência onde uma interrupção é dita de manutenção quando se verificam 

todas as condições a seguir: 

 O equipamento parou de forma inesperada. 

 Não houve falha operacional causadora da parada. 

 O equipamento não operava acima da capacidade estabelecida como máxima 

(em caso de dúvidas, o gerente da área de produção decide). 

 Quem tem as melhores condições de evitar a recorrência do problema é a equipe 

de manutenção. 

Porém ainda se faz necessário uma matriz de responsabilidades dos equipamentos e 

atividades, para que seja atribuída a competência correta de uma falha, visto que dentro da 

operação pode-se evidenciar uma série de atividades de manutenção sob sua responsabilidade 

operacional. 

O critério de definição entre responsabilidades muda de empresa para empresa, levando 

como parâmetros a estruturação da equipe, mudanças no processo, layout, equipamentos, etc.. 

Gráfico 3.2 -  Gráfico de barras com a interrupções entre classes. 

Fonte: esta pesquisa. 
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Uma definição geral adotada é que tudo que tem contato direto com o material em 

processo, assim como a estrutura do conjunto ou equipamento é de responsabilidade 

operacional. Seus acionamentos, suportes, estruturas secundárias, etc., são de 

responsabilidade da manutenção. 

Como exemplo pode-se citar o conjunto geral de uma gaiola. Os cilindros, mancais que 

o suportam, acessórios, gaiola e eixo cardan, são de responsabilidade operacional, já seus 

acionamentos, tanto de deslocamento quanto motores, tais como cilindros hidráulicos, 

redutores, motores, componentes e controle são de responsabilidade da manutenção. 

Teoricamente um eixo cardan faz parte do conjunto de acionamento, por isso deveria ser de 

responsabilidade da manutenção (existem diversos exemplos desta aplicação), porém devido à 

enorme interação durante atividades de montagem, tais eixos foram destinados a 

responsabilidade da Oficina de Cilindros.   

A seguir pode-se observar a estratificação sob mesmo período demonstrado no gráfico 

3.3 -  Gráfico de barras com as interrupções entre postos, contendo as interrupções da Oficina 

de Cilindros. 

 

Gráfico 3.3 -  Gráfico de barras com as interrupções entre postos. 

Fonte: esta pesquisa. 
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O gráfico de barras demonstra uma divisão entre pesos de interrupções, consegue-se 

perceber uma proporcionalidade entre os índices, porem não é possível observar um 

comportamento ao longo do tempo. No gráfico 3.4 - Gráfico de linha com o resultado ao 

longo do tempo e referência, observa-se claramente o desempenho instável e um tanto quanto 

distante de desempenhos considerados referência. No capitulo 5 é possível visualizar 

novamente o gráfico com o resultado alcançado em comparação à meta. 

 

Gráfico 3.4 - Gráfico de linha com o resultado ao longo do tempo e referência. 

Fonte: esta pesquisa. 

A partir de tais dados históricos, resultados de referência e metodologia de definição de 

metas, segue gráfico 3.5 -  Gráfico de linha com o resultado ao longo do tempo e meta,  

desafio proposto a ser alcançado. 

 

Gráfico 3.5 - Gráfico de linha com o resultado ao longo do tempo e meta. 

Fonte: esta pesquisa. 
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A divisão apresentada com a estrutura de postos dentro de uma Oficina de Cilindros é 

semelhante à de uma apresentada em uma célula de Manutenção, com diferenças somente 

entre equipamentos específicos, tais como guias e gaiolas em uma Oficina de Cilindros e 

centrais hidráulicas e quadros elétricos, além de uma divisão geral entre mecânica e elétrica. 

Esta estrutura proposta por postos apresenta suas desvantagens e vantagens, é a divisão 

que permite a atribuição de responsáveis individuais por cada posto, os chamados padrinhos. 

São de responsabilidade do padrinho tudo que se diz respeito à gestão direta do posto, desde a 

participação da programação, indicando a prioridade das atividades, o gerenciamento dos 

sobressalentes, o controle de seus indicadores individuais como custo e interrupções, a 

coordenação de atividades planejadas, a análise e tratamento das falhas e anomalias. Observa-

se o conceito de uma célula auto gerida, ou seja, todo o controle operacional nas mãos dos 

executores, o líder tem somente o papel de agregar as informações além de dar o apoio e o 

direcionamento geral no que se diz respeito as prioridades e recursos, ou seja, por possuir uma 

visão geral, sua capacidade de decidir o foco a ser tomado é maior. 

É importante ressaltar que não é de responsabilidade única do padrinho toda e qualquer 

intervenção em seu equipamento, muito pelo contrário, com a busca de tempos de intervenção 

cada vez mais curtos se faz necessário o uso de mão de obra em maior quantidade e de forma 

organizada com o intuito de aproveitar ao máximo o recurso durante a intervenção, porém é 

de responsabilidade do padrinho o treinamento dos envolvidos, além da coordenação da 

atividade, desde recursos físicos quanto ao de pessoas, além de também participar da 

intervenção. 

No quadro 3.2 - Quadro com responsabilidades do padrinho e do líder, uma 

apresentação das responsabilidades de padrinho e líder que mostram de maneira clara a 

atuação de cada público. 
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Quadro 3.2 - Quadro com responsabilidades do padrinho e do líder. 

Líder Padrinho 

Realizar a gestão dos processos; Controlar ICs do processo; 

Negociar, estabelecer metas para a Célula e 
gerenciar os planos de ação para atingi-las;  

Analisar causas dos desvios e tomando ações 
corretivas (preencher FCA para os ICs); 

Analisar, tratar falhas e estabelecer contramedidas; Tratar Falhas e Auditar Padrões;  

Capacitar e coordenar a elaboração de padrões; Revisar padrões do processo; 

Auditar padrões; 
Treinar operadores no processo de sua 
responsabilidade; 

Praticar o reforço positivo, motivar, treinar e dar 
powerment aos Padrinhos 

Buscar comprometimento dos operadores com os 
resultados de seu processo de gestão, através de 
comunicação permanente; 

Comunicar, reconhecer e dar feedback; 
Interagir com demais Padrinhos e com a equipe na 
busca da melhoria contínua. 

Contribuir com o conhecimento técnico; Gerenciar custo do posto 

Incorporar as práticas estabelecidas no Sistema de 
Gestão; Gestão de sobressalentes do posto 

 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

3.5 Falhas 

Uma falha ocorre em geral por um somatório de fatores, são poucas exceções que nos 

empregam uma análise simples e instantânea da falha, somente aquelas em que ocorre um 

erro de operação identificado de imediato é considerada uma falha de rápida e simples 

detecção, porém seu tratamento nem sempre acompanha a mesma analogia, visto que evitar o 

erro humano requer metodologia, treinamento ou algum dispositivo que impeça o homem de 

cometer o erro de forma involuntária. 

Diante de toda análise não se pode partir do pressuposto que tudo que há de errado tem 

relação com a possível causa, e sim de se ater aos fatos e analisar com foco o que de fato 

levou a aquela ocorrência. É comum perceber que análises sem foco geram planos de ação 

sem fundamento e de difícil execução, visto que é maior que o necessário o número de ações 

além de em geral não levar à solução do problema, por isso não encontram o estímulo 

necessário para a execução da ação.  
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Com a exceção de equipamentos e conjuntos em implantação, o cenário de falhas já é 

amplamente conhecido, não há novas falhas provindas de causas diferentes, o que se percebe 

é a presença das mesmas falhas ocasionadas pelas mesmas causas, o que torna o trabalho de 

controle destas falhas extremamente voltado à estruturação e execução da rotina. Isto é 

extremamente difícil de se perceber, leva tempo e maturidade da equipe, em geral é difícil 

segurar o ímpeto dos executores em mudar a forma de se fazer as coisas, ao invés de garantir 

que a rotina básica seja executada com perfeição. Primeiro deve-se garantir a estabilização da 

rotina, para então mudar e evoluir o patamar, isto pode e deve ser replicado para conjuntos e 

equipamentos. A maturidade de cada posto pode se encontrar em tempos diferentes, isto não 

pode limitar quem está mais maduro, seja por complexidade baixa do equipamento ou por 

qualidade na execução de sua rotina de evoluir e mudar o patamar quanto for lucrativo e 

vantajoso para a empresa. 

A distribuição das falhas e suas causas ocorre de maneira aleatória, o que dificulta a 

análise e previsibilidade das mesmas. A apresentação de percentuais das interrupções também 

não demonstram uma relação linear entre postos quando é analisado mês a mês, em geral as 

proporcionalidades se mantêm, porém devido a incidência de causas especiais, tanto positivas 

quanto negativas, análises pontuais podem não demonstrar o comportamento padrão destes 

dados. 

As principais falhas sob responsabilidade de uma Oficina de Cilindros apresentadas em 

uma Laminação de aços longos impactam diretamente o produto, afetando sua qualidade ou 

impedindo seu processamento, porém é também possível observar falhas que ocorrem nos 

equipamentos, mas não impactam no produto. É comum denominar estas falhas com 

terminologias específicas como o abalroamento, que consiste no choque da cabeça da barra 

contra qualquer outro objeto em seu caminho, torção inadequada, barra riscada, barra 

engalhando, que significa que o atrito e atraso entre a barra e a estrutura foram superiores ao 

de operação normal, material fora de medida, dentre outras, porém observa-se também como 

mencionado nas falhas não relacionadas ao produto, como quebra de rolamento, quebra de 

cardan, etc..       

As causas respondem pela relação dos 80 – 20 relacionada por Pareto, onde observa-se 

80% das falhas relacionados a 20% das causas, ou seja, com o direcionamento dos esforços 

em cima de 20% das causas mais significativas, garante-se atuação direta em 80% dos 

problemas. 
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As causas comuns em falhas operacionais em uma Oficina de Cilindros se assemelham 

com as causas encontradas em falhas de manutenção, em geral se resumem a operações 

inadequadas, falta ou falha no controle ou inspeção sob o item, intervenções inadequadas, 

geralmente causadas por não saber o que fazer, como fazer ou mesmo por engano do operador 

responsável pela intervenção, tais intervenções podem ser planejadas ou não, intervenções de 

montagem e set up ou manutenção e causas relacionadas à falha ou fadiga inesperada do 

material de concepção do equipamento.      

Com uma análise detalhada das falhas, utilizando-se os dados e aplicando a metodologia 

snapshot aliada ao delay-time é possível identificar os itens mais propícios à falhas, assim 

como as falhas de maior ocorrência. Com uma correta abordagem diante destes problemas 

através das inspeções, é possível reduzir essas falhas e quebras de modo que a meta proposta 

seja alcançada.  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Manutenção 

Segundo Wang (2011), inspeções são atividades extremamente importantes servindo 

como base para uma política de manutenção planejada preventiva. Quando itens são 

inspecionados, falhas potenciais são identificadas podendo ser removidas de imediato quando 

crítico, ou programadas para o prazo adequado evitando quebras futuras, sob este contexto 

peças reservas e manutenção preventiva devem caminhar juntos, é de extrema importância 

que se possua todo o material necessário para reposição preventiva. Sua visão é de que a 

intervenção deve ser baseada na inspeção e não no tempo, ou seja, é levado em consideração 

somente a  condição. Já Jardine (2006) defende que sob a visão de um programa baseado na 

condição, recomenda que as decisões de manutenção sejam tomadas a partir das informações 

coletadas, contemplando 3 principais estágios, coleta, processamento e decisão do que fazer, 

apara isto um software de gerenciamento é de fundamental importância, com o input de dados 

mais precisos e em maior volume, provindo principalmente de sensores, ou seja dados 

quantitativos, o resultado é mais preciso.  

Kumar (2011) afirma que a preditiva não é aplicada em larga escala na indústria quando 

comparada com outros casos de aplicação, como aviação e em sistemas de segurança devido a 

uma série de fatores. A degradação de equipamentos na siderurgia é diferente do que na 

maioria das outras indústrias, a taxa de degradação não é uniforme devido a sua exposição, o 

monitoramento via inspeção não é suficiente para garantir o acerto do exato tempo de 

substituição e geralmente não é possível se realizar o monitoramento focado na raiz da causa 

da degradação, barreiras como o acesso a tecnologias mais refinadas devido ao custo são 

encontradas e justificam tais dificuldades.  

As principais dificuldades na utilização da manutenção oportunística é a decisão dos 

itens a serem inspecionados, assim como a freqüência. A taxa de falhas, determina o período 

para substituição. A escolha pela substituição por tempo, frente à substituição por inspeção 

deve-se principalmente ao fato dos longos períodos de inspeção e sua imprecisão (Bala, 

1992). 

Um controle hierárquico deve ser aplicado, baseado na criticidade de cada item. Este e o 

conceito a ser aplicado para otimização das políticas de produção e manutenção. Não há 

recurso suficiente para o tratamento de todos os itens com mesma intensidade. A divisão exata 
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dos recursos pode super proteger determinados itens e deixar descoberto os demais, de acordo 

com a importância de cada um (Zikuan et al, 1997). 

Sherwin et al (1999) valorizam a importância da inspeção principalmente sob o fator 

custo e de não interrupção do processo. Afirmam que o modelo mais simples é aplicável, pois 

na grande maioria dos casos o intervalo entre a evolução de um estado visível para inspeção 

até chegar a quebra é suficiente para realização da intervenção. 

Kumar et al (2011) reforçam que as decisões sob manutenção preventiva devem ser 

baseadas principalmente em preditiva e não em intervalos fixos, porém sob a visão de divisão 

do sistema em uma classificação entre crítica, semi-crítica e não crítica. O nível de 

degradação é estimado por indicadores como vibração e temperatura, assim como o período 

de substituição. Para sistemas mais maduros a utilização do RCM, valorizando o FMEA traz 

excelentes resultados, porém requer uma aplicação extremamente dedicada. 

Tarapada et al (2010) propõem uma análise de dados sem a visão de responsabilidade, 

contemplando todos os dados juntos, ou seja, somente com divisão para conjuntos, logo 

observa-se o índice de interrupção de determinado conjunto contemplando interrupções de 

natureza mecânica, elétrica e operacional. 

Christer et al (2001) propõem uma aplicação com a definição dos principais pontos de 

falha a partir do snapshot, definição dos itens a serem inspecionados após a análise dos dados 

e a escolha da periodicidade baseada no conceito de delay-time com uma base de dados 

estruturada nos tempos de interrupção.     

Wang et al  (2007) expõem 3 abordagens diferentes pra composição da base de dados na 

definição do modelamento que define o melhor periodo de inspeção. O custo, que abrange 

desde o custo com o reparo até o custo da indisponibilidade por não estar produzindo. A 

interrupção, que considera os tempos de indisponibilidade impostos pela quebra. O ambiente, 

que considera aspectos do processo de um modo geral, tais como segurança operacional e 

segurança de pessoas. 

Blischke et al (2003) analisando a inspeção, admitem erro durante a mesma, o que 

influencia no downtime e deve ser considerado na curva de delay time. Eles propõem 4 

cenários que variam a qualidade da inspeção e a qualidade da intervenção, obtendo 4 

diferentes curvas. 

A qualidade de inspeção e a qualidade do reparo têm efeitos significantes no downtime do 

sistema e impactam diretamente no período ótimo de inspeção. Eles demonstram que quando 
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a qualidade da inspeção aumenta o período de inspeção também aumenta, assim como a 

queda da qualidade de reparo também diminui drasticamente o período de inspeção. Blischke 

et al (2003) ainda relatam a importância da evolução da inspeção com o intuito de redução do 

downtime e aumento do período de inspeção, isto com o auxílio de metodologia de inspeção e 

tecnologia.  

4.2 Tratamento da falha 

Ishikawa (1986) enfatizam que a verdadeira causa do problema deve ser procurada para 

que não se tratem apenas os seus sintomas, para isto o relato dos fatos com detalhes, além da 

utilização dos limites de controle definidos com base em dados históricos, especificações ou 

experiência operacional das partes interessadas devem ser considerados. Falconi (2002) 

defende ainda que a divisão das causas entre causas comuns e especiais deve ser necessária 

para decisão da estratégia a ser tomada durante a análise.  

Nem todas as falhas devem ser tratadas, simplesmente pelo fato de não ser possível  

tratar todas em um cenário comum, isto é caro e difícil de se aplicar, para isto a proposta do 

uso de um gatilho é amplamente utilizada. A definição deste gatilho que pode ser por tempo, 

número de ocorrências, criticidade da ocorrência, etc., é definido com a ajuda de ferramentas 

de estatística, tais como Pareto, Gráficos de Controle e Histogramas e resultados históricos 

dos principais indicadores do processo, avaliando-se desde a capacidade da equipe, 

necessidade do processo, metas, tratamento assim como os aspectos da falha (Dellaretti et al, 

1994; Werkema, 1999; Kume, 1993). 

Segundo Falconi (2009) a Implantação da Rotina é um projeto de melhoria organizado 

em 5 etapas: 

 Conhecer o negócio ou processo que consiste na definição de suas medidas de 

desempenho e identificação do que é crítico para garantir os resultados de Saúde e 

Segurança, Qualidade, Custo, Meio Ambiente e Entrega 

 Capacitar o colaborador para executar as tarefas críticas em determinado 

processo. Orientar o colaborador na sua realidade de trabalho de forma a habituá-lo ou 

atualizá-lo nos processos e equipamentos relativos à sua função. 

 Executar as tarefas críticas seguindo os padrões, podendo assim contribuir para 

a obtenção de resultados mais estáveis. 
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 Verificar o cumprimento dos padrões pelos colaboradores, prevenir falhas 

potenciais e identificar oportunidades de melhorias, visando contribuir para a 

estabilidade dos processos. 

 Eliminar a reincidência de falhas contribuindo para a estabilização dos 

resultados dos processos. 

 

Segundo Falconi (2002) a necessidade de padronização existe com o intuito de 

preservar a memória técnica, permitindo a transferência de conhecimento dentro da própria 

Organização, além de garantir a estabilidade dos resultados dos processos que assegurem o 

atendimento das necessidades das partes interessadas. Ainda segundo Falconi (2002), para 

garantir que um padrão funcione, o mais importante é que o operador se motive com a 

obtenção dos resultados, isto só é possível com a participação ativa do mesmo em sua 

elaboração e manutenção, além da necessidade do padrão se apresentar de forma resumida, 

clara e objetiva, de fácil acesso e linguagem, que contenha ilustrações, que seja atualizado e 

traga os resultados a serem obtidos. 

Segundo o Falconi (2002) o processo de auditoria de padrões tem como objetivo a 

confirmação de que os padrões implantados na rotina estão sendo cumpridos e são úteis. A 

verificação do cumprimento dos padrões pelos colaboradores, previne falhas e identifica 

oportunidades de melhoria, visando contribuir para a estabilidade dos processos.  

Shingo (1988) enumera os principais motivos de erros humanos tais como erro por 

esquecimento, por engano, erro de identificação, falta de experiência, erro deliberado, 

descuido, erro devido à lentidão, erro por falta de padronização e intencional. A partir da 

compreensão de que o ser humano erra, e de que a grande maioria das falhas tem origem 

humana, devem-se buscar formas de detectá-las e preveni-las. 
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5. DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA MODELO 

Este capítulo apresenta uma estrutura de modelo padrão de gestão em uma oficina de 

cilindros mais comumente utilizada, além de uma apresentação sucinta do modelo proposto, 

seguido de sua implementação. A implementação foi dividida de forma simples em 3 pilares 

principais, são eles: O que fazer? Como fazer? e Quando Fazer?. O capítulo é finalizado com 

um tópico que contem as mudanças e melhorias físicas necessárias na adaptação, seguido da 

apresentação dos resultados obtidos com toda a implementação do modelo.  

5.1 Modelo Padrão de Gestão da Oficina de Cilindros 

Não é encontrado com facilidade literaturas com modelos de gestão em Oficina de 

Cilindros. A utilização de conceitos baseados em observação e troca de experiências entre 

diversas oficinas, além de informações obtidas em fóruns específicos da área, serve como 

base para contextualizar a estrutura padrão adotada pela maioria. Mesmo com processos 

parecidos, porém não padronizados devido a uma série de fatores, tais como mix de produção, 

concepção da Aciaria, estrutura da equipe, perfil dos fornecedores, concepção do Laminador, 

etc., é difícil definir uma estrutura exata que atenda as expectativas de todo e qualquer 

Laminador.  

O modelo de gestão em uma Oficina de Cilindros mais comumente observado, não 

visualiza a Oficina como um processo, ou seja, a análise de performance e o gerenciamento 

do desempenho não é medido ou acompanhado, assim como os desvios não são tratados. Em 

geral este modelo prevê equipes separadas para cada diferente posto de atuação, apresentando 

determinadas vezes estruturas diferentes de liderança. É comum observar equipes exclusivas 

de montagem de equipamentos, as chamadas equipes de câmbio, onde sua responsabilidade 

não ultrapassa a barreira da montagem do conjunto e montagem na linha, ficando sob a 

responsabilidade da operação de laminação o ajuste e posta em marcha do equipamento. Esta 

configuração dificulta a identificação de desvios ou falhas, além da análise e sua resolução, 

principalmente pelo fato de não promover a participação do time na coleta e observação dos 

dados, sejam eles obtidos por inspeção ou via tratamento de falhas. A estrutura de usinagem 

de cilindros, montagem de guias e montagem dos mancais atuam de forma conjunta, 

principalmente pela similaridade do processo, porém por apresentar um intermediário, a 

equipe de câmbio, antes da chegada de seu produto na linha, suas dificuldades no controle das 



Capítulo 5 Desenvolvimento da Estrutura Modelo 
 

66 

 

falhas são grandes, apresentando ainda um agravante maior que é o principio da dúvida entre 

a origem do problema e o causador. Sob responsabilidades diferentes é extremamente difícil 

atribuir a falha à montagem do componente, a montagem do conjunto e por fim a montagem 

do conjunto na linha. 

5.2 Descrição do Novo Modelo de Gestão da Oficina de Cilindros 

O maior desafio se configura no gerenciamento geral do desempenho da Oficina de 

Cilindros, além do dimensionamento e aplicação de todo o recurso necessário. 

Com a junção de ferramentas e metodologias, foi possível chegar a um fluxo que auxilia 

neste gerenciamento, mostrado na figura 5.1 - Fluxo de Gerenciamento do Desempenho e 

Rotina – Oficina de Cilindros. Dentro de cada etapa é possível visualizar a utilização desde 

ferramentas mais simples até metodologias mais elaboradas. O mesmo é proposto como guia 

para tal gerenciamento.  

O foco dos esforços na evolução do resultado é a aplicação da metodologia Snapshot na 

identificação das causas. A partir do ponto em que se visualiza que o problema deve ser 

considerado crônico, esta ferramenta permite atuar de forma precisa na estratificação dos 

dados. 
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Dentro do modelo de gestão proposto um ponto de fundamental importância, que define  

 

Figura 5.1- Fluxo de Gerenciamento do Desempenho e Rotina – Oficina de Cilindros. 

Fonte: esta pesquisa. 
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Para tal aplicação, verificou-se que não se fazia necessário uma revisão das questões a 

respeito de cada falha, e sim um treinamento do usuário com o intuito de esclarecer cada 

ponto de preenchimento, além de implementar um bloqueio eletrônico que impedisse o 

usuário de proceder com o sistema sem um preenchimento completo. Pode-se observar a 

seguir uma imagem do sistema e seus respectivos quadros para o preenchimento das 

informações a respeito de cada falha na figura 5.2 - Tela de Edição de Parada. 

 

 

 

Figura 5.2 -  Tela de Edição de Parada. 

Fonte: adaptado de software interno da empresa. 

 

No campo denominado causador é selecionado o sistema que originou a interrupção ou 

falha, são os chamados postos já enumerados anteriormente, além de possibilitar ainda a 

seleção do equipamento e componente, visto na figura 5.3 - Tela de seleção de componente e 

equipamento. 
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Figura 5.3 -  Tela de seleção de componente e equipamento. 

Fonte: adaptado de software interno da empresa. 

 

No campo denominado causa é possível selecionar o tipo de parada, que nos permite 

perceber se a interrupção é uma interrupção operacional, de manutenção ou externa, o atributo 

caracteriza o efeito e a disfunção a causa raiz, como pode-se visualizar na figura 5.4 - Tela de 

seleção de Tipo, Atributo e Disfunção.  

 

 

Figura 5.4 - Tela de seleção de Tipo, Atributo e Disfunção. 

Fonte: adaptado de software interno da empresa. 
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O trabalho com os dados obtidos com o snapshot permite evidenciar uma estratificação 

com foco na origem do problema, conforme mostrado no gráfico 5.1 - Tela de seleção de 

Tipo, Atributo e Disfunção. 

 

 

Gráfico 5.1 - Tela de seleção de Tipo, Atributo e Disfunção. 

Fonte: esta pesquisa. 

 

Pode-se perceber que os motivos denominados Desalinhado, Desnivelado e 

Descalibrado, que se localizam como sendo os principais motivos de quebra, também são 

associados à montagem do conjunto, ou seja, são falhas ocorridas logo após o retorno do 

equipamento em operação. A identificação deste conjunto de falhas foi possível devido à 

aplicação da ferramenta snapshot, porém a conclusão da origem do problema identificado 

requer uma análise mais detalhada que envolva um maior conhecimento técnico sobre o 

problema. A identificação tem maior peso na solução do problema, pois com a certeza do que 

se trata a falha, permite-se ao usuário agir no efeito com segurança para remover o sintoma, 

quando não é possível a remoção da causa raiz. O correto direcionamento para origem do 

problema também permite uma economia significativa de recursos além de agilidade e 

resultado, ou seja, não há como ser assertivo quando não se sabe do que se trata.  A seguir 

segue o gráfico 5.2 - Gráfico de barras com as interrupções por tipo de equipamento,  Pareto 

contendo as falhas por equipamento.   
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Gráfico 5.2 - Gráfico de barras com as interrupções por tipo de equipamento. 

Fonte: esta pesquisa. 

 

Os itens do gráfico são equipamentos da linha. A letra D indica Desbaste, o número a 

posição da gaiola, logo D1 é a primeira gaiola do Desbaste. A letra T indica as tesouras e as 

letras M e A, indicam respectivamente o Trem Médio e o Trem Acabador, seus números 

indicam a posição de suas gaiolas assim como no Desbaste.   

É importante salientar que para cada equipamento citado no gráfico, é possível uma 

análise por motivo de Interrupção por Disfunção, ou seja, é possível gerar a mesma análise 

realizada anteriormente no Gráfico 5.1 - Gráfico de barras com as interrupções por tipo de 

disfunção, porém com foco em apenas um equipamento ou em um grupo.  

A análise dos dados a partir do snapshot permitiu a conclusão da existência de um elevado 

número de ocorrências relacionadas com o câmbio, montagens ou grandes intervenções, 

baseado na estratificação dos dados considerando somente as paradas ocorridas em um 

intervalo inferior a 3 horas após os câmbios, montagens ou grandes intervenções, pois é um 

período onde pode-se atribuir as quebras ocorridas a erros ou falhas durante essas 

intervenções, isto pode ser evidenciado no gráfico 5.3 - Gráfico de barras com as interrupções 

por tipo de disfunção para paradas associadas a câmbios e montagens. 
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Gráfico 5.3 - Gráfico de barras com as interrupções por tipo de disfunção para paradas associadas a câmbios e 

montagens. 

Fonte: esta pesquisa. 

 

 Isto evidencia a real necessidade de ações de inspeção após as montagens, treinamento 

e capacitação, além de verificação de itens de desgaste, o que pode ainda ser reafirmado com 

a concentração de falhas após as montagens, ou seja, no período correspondente. 

Para evolução da análise de modo a permitir com maior clareza determinar o período 

das falhas, foi utilizado o software estatístico Minitab 16. No gráfico 5.4 - Gráfico de 

histograma de interrupções por período antes das inspeções, pode-se observar a presença de 

um número considerável de interrupções no retorno das montagens ou horo-sazonal (período 

que compreende o intervalo de 18:00 ás 21:00 horas, intervalo de hora ponta, onde o custo da 

energia apresenta um acréscimo significativo inviabilizando a operação e possibilitando a 

intervenção para inspeções e manutenções programadas, pois o equipamento encontra-se 

parado) com início do aumento observado em torno das 21:00 horas. 
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Gráfico 5.4 - Gráfico de histograma de interrupções por período antes das inspeções 

Fonte: esta pesquisa. 

 

Apesar do equipamento não operar neste intervalo de tempo durante os dias úteis, são 

consideradas as falhas ocorridas durante os fins de semana e feriados, onde não há o horo-

sazonal. Após a ocorrência das primeiras falhas oriundas de montagens durante o horo-

sazonal, o número de falhas se reduz um pouco, apresentando um aumento até 

aproximadamente 09:00 horas, em geral a diminuição do número de ocorrências de falhas 

para o período de uma hora após este horário é que durante a remoção do sintoma, realizava-

se uma inspeção rápida com o intuito de evitar a reincidência.  

A freqüência das ocorrências em seus intervalos de tempo pode ser melhor observada 

no histograma de interrupção mostrado a seguir, gráfico 5.5 – Histograma de interrupção. O 

eixo “x” corresponde à duração das paradas em minutos, já o eixo “y” corresponde a 

freqüência destas interrupções. Pode-se interpretar que há um elevado número de paradas de 

curta duração, e que correspondem a grande parte do resultado obtido. 
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Gráfico 5.5 - Histograma de interrupção 

Fonte: esta pesquisa. 

 

Após a identificação do problema central através das análises baseadas nos dados 

obtidos, o cenário impõe uma série de desafios. Com um mix de produtos variados, cerca de 

45 diferentes produtos feitos dentro de um mês, o que leva a um elevado número de 

intervenções de set up, além da não operação durante horo-sazonal, no caso da aplicação das 

18:00 às 21:00, o número de paradas programadas é elevado, por isso a atuação direta na 

redução de cada tempo de parada deve ser prioridade. 

Com a organização do recurso, adequação das ferramentas, criação dos padrões e 

treinamento da equipe é possível a utilização de mão de obra, antes ociosa e não especializada 

na realização de inspeções dentro destes intervalos, ou seja, a proposta prevê uma estruturação 

das inspeções dentro de intervalos existentes, sem o acréscimo de tempo parado, com o uso de 

mão de obra existente. Isto impõe uma outra visão de racionamento de custos frente a 

substituições por tempo, atuando diretamente na competitividade do setor. 

A estruturação da metodologia deve ainda contemplar inspeções pós montagem, 

realização de inspeção preventiva em conjuntos fora da linha, assim como substituição de 

Tempo de interrupção (minutos) 
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itens por desgaste, estrutura de padronização e capacitação, definição dos itens por meio de 

critério de priorização baseado na criticidade do item, além da documentação de 

acompanhamento da rotina implementada, ponto considerado de fundamental importância.  

Depois de tudo implementado e funcionando é de extrema importância que a estrutura da 

rotina permita o acompanhamento e check dos meios, garantindo assim os resultados. Em 

geral como já exposto não há falhas novas, sua grande maioria é de causa e solução 

conhecida, logo o acompanhamento da rotina para garantir os resultados é o ponto crucial. A 

estruturação da rotina auxiliará na decisão das prioridades, baseando-se na criticidade de cada 

item e conjunto, isto diminuirá consideravelmente a subjetividade no fator decisão. Tendo 

como ponto central a formação da equipe e com base na figura 5.5 - Figura de estruturação da 

equipe Oficina de Cilindros, pode-se observar a estruturação da equipe em sua divisão por 

postos. 

 

 

Figura 5.5 - Figura de estruturação da equipe Oficina de Cilindros 

Fonte: esta pesquisa. 

 

A divisão por postos teve como embasamento a visualização de características, não só 

do equipamento, mas também das interrupções. A partir da análise de snapshot, observou-se 

que era necessário uma diferente abordagem, principalmente nos pontos onde a intervenção é 

mais intensa em função dos câmbios e set ups isto pode ser evidenciado no  - Histograma de 

interrupção visto no gráfico 5.4. Tal divisão por postos é regida por uma estrutura com a 

formação de uma equipe única, principalmente devido a fronteiras muito pequenas de 

interação. Observa-se que com esta concepção não existe mais a barreira gerencial no 

tratamento das anomalias e falhas, facilitando por demais a utilização de todos os recursos 

com o objetivo da estabilização, ou seja, cada especialista dentro de sua especialidade, porém 

respondendo ao mesmo gerenciamento. 
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Sob estrutura já definida é importante demonstrar o fluxo da informação a respeito da 

falha, desde sua identificação até o tratamento. Na figura 5.6 - Fluxo da informação a respeito 

da falha, observa-se de uma maneira geral o fluxo da informação a respeito da falha em uma 

Oficina de Cilindros. 

 

 

 

Figura 5.6 - Fluxo da informação a respeito da falha 

Fonte: esta pesquisa. 

 

Os campos de investigação da causa e registro da falha apresentam real importância na 

coleta dos dados. São estes dois pontos que alimentam o banco de dados e permitem análises 

concisas através do snapshot. Somente o fluxo da informação é contemplado na figura, a 

metodologia durante a análise é melhor descrita a seguir. 

5.3 Estruturando os elementos do Novo Modelo de Gestão da Oficina de 

Cilindros 

5.3.1 O que fazer? 

O título do tópico, apresentado de maneira bem simples se complementa com os tópicos 

a seguir, Como fazer? e Quando fazer?. É a maneira mais fácil e ágil de se estruturar um 

plano de ação e é amplamente utilizado como ferramenta de gestão. Este tópico apresenta uma 



Capítulo 5 Desenvolvimento da Estrutura Modelo 
 

77 

 

estrutura dos controles utilizados, além das inspeções, abordando os itens a serem 

inspecionados e seus responsáveis. 

5.3.1.1 Controles 

A princípio se torna necessário explicitar o propósito do modelo que é apoiar a liderança 

nos controles estabelecidos, principalmente sob os meios, com o intuito de estabilizar o 

processo. O controle principal para acompanhamento continua sendo o controle mais 

comumente utilizado, a interrupção, medida como tempo de interrupção da linha por quebra 

dividida pelo tempo programado para produzir, medido de forma percentual explicitado na 

equação abaixo, onde o I é o tempo de linha parada, e o PP é o tempo total programado de 

acordo com o Quadro 3.1 - Divisão de tempos. Observa-se que a mesma base de tempo deve 

ser mantida entre os tempos I e PP. 

 

                                                                                                             (5.1) 

 

O que se observa mais presente e atuante são os acompanhamentos por postos com o 

intuito de verificar evoluções, tendências ou causas especiais, cada padrinho passa a 

responder pela interrupção individual em seu posto. O acompanhamento dos meios é também 

de fundamental importância, porém sem um indicador específico para medir a execução, 

somente controles implementados com o auxílio de formulários específicos.  

 O acompanhamento é feito com foco nos fins, no índice de interrupção propriamente 

dito, como fórum adequado foi selecionada uma reunião semanal para acompanhamento e 

observação dos desvios, com o responsável pelo fechamento do indicador. Como 

complemento com a intenção de identificar-se tendências, mensalmente o formato da reunião 

semanal dá lugar a uma reunião com foco mais amplo e fechamento geral do mês. Nesta 

reunião há a participação dos padrinhos de cada posto, demonstrando pontos relevantes 

relativos as falhas, pontos positivos com o intuito da troca de experiência e expondo o cenário 

para que junto com a liderança, decida-se se a estratégia é mantida ou carece de modificação. 

5.3.1.2 Formulários 

É observado a presença de dois tipos distintos de formulários, um de acompanhamento e 

outro da própria execução da inspeção. Os formulários junto com sua aplicação e utilização 
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são ponto chave para o sucesso na evolução da estabilização dos resultados, é através deles 

que toda observação, controle, capacitação e execução serão amparadas. Ambos formulários 

tiveram como base os resultados das análises de snapshot, os dados estatísticos possibilitaram 

o foco em pontos de maior vulnerabilidade. Outros conceitos como acesso, grau de 

dificuldade e criticidade também foram considerados, além da experiência da equipe. O 

conceito para se criar um formulário de acompanhamento é diferente do conceito de um 

formulário de inspeção, porém ambos têm como premissa fundamental a simplicidade. A 

seguir segue exemplo dos dois tipos de formulários base utilizados mostrados na figura 5.7 - 

Formulário de inspeção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 - Formulário de inspeção 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

É importante destacar que o formulário de inspeção não detalha a ação, esta parte do 

trabalho deve ser realizada no padrão de rotina que pode ser visto no detalhe na próxima 

seção. O objetivo de cada item é somente referenciar o mais importante, o que da maneira 

mais simples faz com que o operador associe o item ao que deve ser feito. Teoricamente, se o 
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operador não sabe o que fazer é porque não foi treinado e o treinamento desta ação “fazer” 

deve ter como recurso principal o padrão de rotina.  

Os itens são selecionados com base nos índice de interrupção por posto e por 

equipamento, além do componente.  

O formulário de inspeção apresenta frente e verso, a parte da frente é utilizada no 

equipamento quando o mesmo está na linha, podendo somente ser utilizado se o verso já 

estiver preenchido. 

A parte do verso do formulário possui 2 principais campos, o da esquerda contendo 

itens a serem inspecionados antes da montagem, com o intuito de verificar itens de desgaste 

que pode comprometer a montagem do conjunto ou o funcionamento do mesmo após a 

montagem, quem o preenche é o operador responsável pela montagem. A montagem deve 

somente ser realizada após o preenchimento desta parte do formulário. O campo da direita é o 

campo a ser preenchido após a montagem concluída, deve ser preenchido por outro operador 

que não seja o operador que realizou a montagem. Este campo é fundamental para liberação 

do conjunto para montagem na linha. O operador que monta o conjunto na linha tem a 

responsabilidade de checar se a verificação foi feita, caso não tenha sido, o mesmo pode 

realizar a inspeção e assinar o formulário. Os itens deste campo do formulário contemplam 

características da montagem do conjunto, tais como, alinhamento, fixação e profundidade. 

Observa-se que qualquer erro na montagem, seja por um desalinhamento, ou por qualquer 

outra razão pode repercutir em falhas precoces. Observa-se que diante da complexidade do 

processo de montagem talvez o alto índice de falhas nas primeiras horas após o horo-sazonal 

seja reflexo de erros cometidos durante as ações realizadas durante a parada. Dessa forma, um 

aspecto importante a ser realizado é o aprofundamento do estudo sobre os erros durante as 

atividades que ocorrem na parada prevista para o horo-sazonal. 

Na figura 5.8 – Formulário de controle, observa-se que o mesmo rege o fluxo de toda a 

operação, é nele que ocorre o fechamento de cada ciclo, correspondendo ao último passo a ser 

dado pelo operador. Todo o entorno a respeito do fluxo, formulário, responsabilidades e 

seqüência das atividades são detalhados em um padrão operacional. 
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Este padrão visa reforçar a responsabilidade de cada público e explicitar o que deve ser 

feito, quem deve fazer e quando deve ser feito. O como fazer é amplamente abordado no 

padrão de rotina.  

5.3.2 Como fazer? 

 Este tópico apresenta uma estrutura dos padrões e métodos operacionais, preventiva e 

intervenções, além de detalhar de forma estruturada o fluxo, sistemática e método da analise 

de falha. 

Figura 5.8 - Formulário de controle 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 
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5.3.2.1 Padrões  

Com o foco bem definido e orientado de onde atuar se faz necessário a padronização 

das atividades, além do treinamento da equipe nos pontos considerados críticos, devido ao 

impacto no resultado. Apresentam-se duas principais divisões de padrões dentro da estrutura 

de padronização, os padrões operacionais e os padrões de rotina. Por conceito um padrão 

operacional está associado a o que fazer, seus parâmetros, controles indicadores e ações, já 

um padrão de rotina especifica o como proceder com as ações, é onde é detalhada de maneira 

simples e objetiva o passo a passo da atividade.  

5.3.2.2 Padrão de rotina 

É um padrão onde a participação do operador é fundamental para sua elaboração, 

ninguém melhor para descrever o como fazer, se não quem já realiza a atividade.  

Além de um seqüenciamento lógico, há uma linguagem clara e objetiva ao alcance do 

operador, com a presença de figuras, imagens e diagramas, com o intuito de contextualizar o 

operador com o ambiente onde a ação será executada. Parte fundamental na padronização 

deste sistema é o treinamento no padrão, o qual deve ser executado por quem o elaborou ou 

alguém que já demonstra conhecimento pleno sob o como fazer determinada atividade. Ponto 

crucial para o sucesso desta ação foi a utilização de equipamentos que estavam fora da linha 

para o treinamento dos operadores selecionados.  

5.3.2.3 Padrão operacional 

O padrão operacional surge de uma necessidade de controle. No padrão concebido com 

este intuito foi detalhado exauridamente todos os aspectos relevantes para a execução de toda 

a atividade de inspeção. Foram listados os recursos, assim como suas responsabilidades e de 

uma maneira simples demonstrado no fluxograma da figura 5.9 - Responsabilidades durante 

inspeção. 
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É possível observar a presença de dois principais cenários, o cenário de inspeção de 

forma preventiva, sazonal, e o cenário de inspeção sob forma corretiva, pós sucata e pit stop, 

que é a maneira denominada nas inspeções programadas. 

O padrão deixa claro o que cada responsável deve fazer antes, durante e depois da 

inspeção. Ações simples como sinalizar a parada através de uma sirene, além de ações de 

maior impacto como verificar se o formulário de fechamento contem todas as assinaturas das 

inspeções são detalhadas, atribuído a respectiva atividade de maneira que não fique dúvida de 

como e quem deve realizá-la.  

Neste padrão são também demonstrados os formulários, principalmente com o intuito de 

indicar o campo apropriado para a assinatura do responsável.  

5.3.2.4 Preventiva 

A implementação da metodologia de preventiva em componentes foi outro ponto 

fundamental para a evolução dos resultados. As inspeções tinham a vantagem de serem feitas 

nos conjuntos quando os mesmos estavam fora da linha de produção, ou seja, não 

interrompiam o processo. Isto facilitou a definição da freqüência de inspeção, tendo como 

Figura 5.9 - Responsabilidades durante inspeção 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 
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empecilho apenas o recurso, ou seja, o limitador do número de inspeções por conjunto foi a 

disponibilidade de recurso para execução do mesmo. 

Após um inventário dos conjuntos e análise dos mesmo com a aplicação de uma matriz 

de criticidade, foram selecionados os conjuntos tidos como prioritários na execução dos 

planos de preventiva. 

A seguir no quadro 5.1 - Matriz de criticidade, pode-se observar o fluxo do 

levantamento de dados necessários para escolha dos conjuntos, passando pelo inventário, 

aplicando-se a matriz de criticidade e por fim a seleção dos mesmos. 

 

Quadro 5.1 - Matriz de criticidade 

 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

Observa-se que a matriz contempla aspectos de custos, segurança, freqüência, regime de 

trabalho, etc..  

De posse dos itens selecionados, partiu-se para elaboração dos planos de preventiva 

com base nas análises das falhas, dados de fornecedores, experiência dos operadores, etc..  

A seguir a demonstração de um plano de preventiva na figura 5.10 – Plano de 

Preventiva de Guias. 
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1 – Controle dimensional conforme desenho, verificar  

empeno desgaste e trincas; 

2 – Controle dimensional conforme desenho, verificar  

empeno desgaste e trincas; 

3 – Controle dimensional conforme desenho, verificar  

empeno desgaste e trincas; 

4 – Avaliar roscas, oxidação e fixação. Aplicar torque de 

7 N.m no conjunto 7, 8, 9, 25, 9, 8, 7, 41. 

26 – Medir desgaste com gabarito chapelona 33. 

12 – Inspecionar fluxo de lubrificação com ar comprimido 

24 – Avaliar condição superficial do rolete, medir com chape- 

lona, aplicar teste de líquido penetrante 

16 – Avaliar roscas, oxidação e fixação. Aplicar torque de 

7 N.m no conjunto 17, 19, 20, 19, 47, 18, 16. Aplicar trava 

química torque médio . 

 

 

 

 

 

Importante salientar que apesar de ser uma metodologia já bastante difundida e utilizada 

em conjuntos mecânicos e elétricos, em componentes de laminação, tais como guias, mancais, 

etc., esta aplicação não era utilizada de forma estruturada, com um plano e freqüência 

apropriados.  

5.3.2.5 Análise de falhas 

Com uma operação ininterrupta durante 24 horas e fins de semana, a presença da 

liderança durante todo o momento das falhas é praticamente impossível. A capacitação, 

estrutura e metodologia foram pontos fundamentais para a utilização da ferramenta por parte 

dos operadores. Em um primeiro instante percebeu-se que as análises careciam de melhores 

observações, o que levava a gerar um plano de ação sem foco e direcionado sempre em uma 

mudança na forma de se fazer as coisas. Não era questionado o teor do padrão, muito menos o 

seu devido cumprimento. 

Figura 5.10 - Plano de preventiva de guias. 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 
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A dificuldade do ser humano em admitir seus erros fez com que a mudança de estratégia 

para a análise fosse modificada, por mais que a liderança destacasse que o importante não é 

quem errou e sim por que errou, foi necessário que o momento da análise fosse separado do 

momento observação, mas mantido a necessidade da análise ser realizada sempre com a 

equipe que realizou a observação. 

Com a criação de uma estrutura de agenda foi estabelecido um horário fixo para as 

análises, neste horário a equipe de liderança, junto com a manutenção e operação analisavam 

os fatos, observação, dados coletados, depoimentos, evidências, etc. e com um fluxo 

elaborado internamente foi possível trazer para as análises aquilo que de fato importava. O 

fluxo teve como base as causas fundamentais mais evidentes, baseado nos resultados das 

análises de snapshot.  

O fluxo direciona as perguntas para o método da atividade e seu comprimento, avalia a 

qualidade do padrão, sua possibilidade de execução e seu cumprimento. O questionamento de 

como fazer as atividades sempre gera desconforto perante a equipe, por isso a postura firme, 

sem abrir mão dos resultados foi fundamental na seqüência da evolução, diante de tal 

mudança cerca de 20% da equipe foi renovada. A seguir segue o fluxo utilizado nas analises 

na figura 5.11 - Fluxo para tratamento de falhas. 
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Figura 5.61 - Fluxo para tratamento de falhas. 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 

 

5.3.3 Quando fazer? 

Este tópico apresenta a origem da decisão sobre a freqüência das inspeções. A 

periodicidade é algo de fundamental valia. Uma inspeção bem fundamentada e bem executada 



Capítulo 5 Desenvolvimento da Estrutura Modelo 
 

87 

 

perde potencial, expondo o equipamento à quebra ou onera o processo com excesso de 

paradas, quando não se tem uma periodicidade bem definida e adequada. Intervir no momento 

certo é algo crucial na manutenção moderna. 

 

5.3.3.1 Freqüência das inspeções 

Como já visto anteriormente, com um perfil de falhas de maneira aleatória, é difícil 

chegar a um modelo que precise quando o item vai falhar, algo ainda mais agravado quando 

se trata de ambientes agressivos impondo o equipamento a um desgaste excessivo, desta 

forma a periodicidade das inspeções é ponto crítico e crucial. A oportunidade de inspeções 

dentro de tempos já programados, onde não há a disponibilidade do equipamento para 

produzir, como principal exemplo o horo-sazonal, não pode ser descartada, porém se fez 

necessário a análise dos dados com o intuito de encontrar uma periodicidade ótima para 

definição dos intervalos de inspeção. Nesta análise, como já mostrado, foi possível observar 

também a importância da inspeção após o horo-sazonal, com o intuito de tanto inspecionar 

itens de desgaste, quanto itens de possíveis montagens durante o período de equipamento 

parado. 

Uma das mudanças mais significativas foi a inspeção após o horo-sazonal, além da 

modificação no horário da inspeção, antes realizada por oportunidade, o que se dava em torno 

de 09:00 horas, passando a ser realizada às 06:00 horas, a primeira delas com foco em erros 

de montagem e a segunda com a intenção de inspeção em itens de desgaste. A interpretação 

do histograma de interrupção auxilia nesta interpretação, porém o modelamento dos dados 

com base no downtime - D(t), permitiu através da análise de delay-time chegar a um valor 

ótimo em torno de 540 minutos. Uma primeira análise permite uma interpretação de um 

período de inspeção de aproximadamente 450 minutos, isto com um downtime de 

aproximadamente 2,5% (visto no gráfico 5.6 - Gráfico de Análise baseada no Downtime- D(t) 

considerando inspeção sem erros), porém deve-se considerar os erros de inspeção visto que 

contribuem com informação que incrementará o período de inspeção ótima, além de 

contabilizar falhas provindas por esses erros, fazendo também que o downtime apresente leve 

alteração para um valor em torno de 3%, podendo ser evidenciado no gráfico 5.7 - Gráfico de 

Análise baseada no Downtime- D(t) considerando erro na inspeção.  

Para contabilização deste erro foi levado em consideração o levantamento obtido com 

snapshot, onde foi possível identificar as quebras ocorridas por falha na inspeção, ou erros 
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implementados no momento da mesma. O número de erros identificados multiplicado pelo 

tempo médio de reparo passa a fazer parte da equação elevando o downtime D(t) e refletindo 

no período de inspeção T. 

 

Gráfico 5.6 - Gráfico de Análise baseada no Down Time- D(t) considerando inspeção sem erros. 

Fonte:esta pesquisa. 

 

É importante ressaltar que antes da validação da periodicidade, foram levados em conta 

fatores como segurança de pessoas, segurança operacional, além da divisão entre intervalos de 

inspeção, visto que é possível realizar uma inspeção mais detalhada com uma disponibilidade 

de 3 horas entre as 18 e 21 horas, devido ao intervalo de horo sazonal. A seguir o gráfico de 

analise da sensibilidade baseado no down time considerando a possibilidade de erros durante a 

inspeção. 

Na equação 2.4, vista no capítulo 2 e exposta abaixo, é possível evidenciarmos o impacto 

direto do número de erros na inspeção, retratado pela variável Nh. 
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Onde  

Nh é o número médio de erros esperados na inspeção 



Capítulo 5 Desenvolvimento da Estrutura Modelo 
 

89 

 

 

Gráfico 5.7 - Gráfico de Análise baseada no Down Time- D(t) considerando erro na inspeção 

Fonte:esta pesquisa. 

 

Na comparação pode-se ver que no histograma (Gráfico 5.8 – Gráfico de histograma de 

interrupções por período – antes e após as inspeções), a partir das 6 horas percebe-se um 

aumento na freqüência das interrupções, aproximadamente 540 minutos após a última 

inspeção realizada. 

 

 

Gráfico 5.9 – Gráfico de histograma de interrupções por período – antes e após as inspeções. 

Fonte: esta pesquisa. 
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 Pode-se observar uma diminuição drástica da amplitude do gráfico, além da redução na 

diferença dos valores antes obtidos no período entre 21:00 e 00:00 horas e 00:00 até 18:00 

horas comparados aos valores apresentados no gráfico 5.8, ocorridos após a implementação 

da inspeção no horo-sazonal. Percebe-se também que um aumento após as 06:00 horas não é 

evidenciado, tudo isto deve-se a inspeção antes da quebra realizada no horário de 06:00 horas. 

5.3.4 Estrutura física 

A estrutura física é parte importante, principalmente sob o aspecto de suportar as 

modificações e novas exigências sob a visão de precisão e entrega, impostas com a 

estruturação da equipe. Com a impossibilidade de acréscimo de mantenedores na equipe, todo 

o escopo de atividade deve ser revisto, incluindo passos e tarefas antes não contemplados. Sob 

este aspecto outras maneiras de realizar atividades, novos recursos de ferramentas com o foco 

em produtividade, terceirização de atividades, além da exclusão de atividades que não 

agregam valor tem que ser implementadas. 

Um ponto crucial para ganhar em precisão nas montagens de guias, necessidade 

evidenciada através da análise de snapshot que demonstrou um elevado índice de interrupção 

por desalinhamento, foi a aquisição de um alinhador óptico, diminuindo a subjetividade 

durante a atividade. O alinhador é um equipamento de simples concepção que reflete um feixe 

de luz na guia previamente posicionada, deixando uma imagem de sombra e feixe passante 

em um quadro graduado. A figura de um alinhador pode ser vista na figura 5.12 - Imagem do 

alinhador óptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 - Imagem do alinhador óptico. 

Fonte: foto de instalações internas da empresa. 
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Além do alinhador óptico, também foram aperfeiçoados os gabaritos de conferência de 

calibração das guias, revendo dimensões e disponibilizando quantidade suficiente para 

utilização dos operadores durante as inspeções como visto na figura 5.13 - Desenho dos 

gabaritos de rolos e guias. 

 

 

 

 

 

 

A terceirização de atividades foi de fundamental valia para redução dos custos e ganho 

de produtividade da equipe. Dois pontos principais a serem enunciados são a usinagem de 

roletes e recuperação dos pescoços de cilindros. 

O processo de terceirização é um processo realizado a quatro mãos com o auxilio da 

equipe de suprimentos, porém o aval final tem o parecer da área de produção. O ponto chave 

para um bom processo de terceirização é a elaboração de um escopo detalhado e rico em 

informações. É basicamente um padrão de rotina, porém em um formato diferente, uma 

máscara de apresentação diferente. O fornecedor de posse deste escopo é capaz de realizar a 

atividade sob os mesmos padrões de qualidade que é percebido dentro da empresa, além de 

firmar conhecimento de cada item por meio de um formulário de entrega, que deve ser 

preenchido antes da entrega do componente. A seguir um exemplo de escopo de um serviço 

de recuperação de pescoço de cilindro visto na figura 5.14 - Escopo de serviço de recuperação 

de mancais. 

 

 

Figura 5.8 - Desenho dos gabaritos de rolos e guias. 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 
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Pode-se observar o nível de detalhe da operação com o seqüenciamento das tarefas 

passando até pela especificação do eletrodo a ser utilizado. A dedicação na elaboração de um 

escopo de qualidade é ponto fundamental, porém não pode ser descartada a necessidade do 

treinamento do fornecedor que irá executar a atividade. 

A aquisição de novos conjuntos de gaiolas e mancais possibilitou a diminuição drástica 

de desmontagens desnecessárias de conjuntos que ainda apresentavam condições de uso, mas 

que pela quantidade insuficiente de mancais e gaiolas se fazia necessário a desmontagem 

deste conjunto para a montagem de outro preparado para uma bitola ou produto diferente.  

5.3.5 Análise de dados e resultados obtidos 

A melhor representação da evolução do resultado pode ser evidenciada no gráfico 5.9 - 

Gráfico de linha com o resultado ao longo do tempo e meta - verificação. É possível 

evidenciar a mudança de patamar entre os períodos de 2010, 2011 e 2012. Os períodos de 

novembro e dezembro de 2010 apresentam baixos valores devido a pouca operação neste 

intervalo, já o período de julho de 2011 é um ponto fora da curva positivo.  

Figura 5.9 - Escopo de serviço de recuperação de mancais 

Fonte: adaptado de documentação interna da empresa. 
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Gráfico 5.10 - Gráfico de linha com o resultado ao longo do tempo e meta - verificação. 

Fonte: esta pesquisa. 

 

O foco do trabalho direcionou esforços para cada item que apresentava tendência 

positiva de evolução, porém com o acompanhamento na mão de cada padrinho observou-se 

que todos os itens diminuíram, ou seja, todos os postos apresentaram evolução, mantendo-se a 

ordem de cada posto, mas diminuindo a amplitude da diferença entre cada um deles, podendo 

ser evidenciado no gráfico 5.10 - Gráfico de barras com as interrupções entre postos - 

verificação. 

 

 

Gráfico 5.11 – Gráfico de barras com as interrupções entre postos - verificação. 

Fonte: esta pesquisa. 
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No gráfico não é possível evidenciar a redução da amplitude, pois o mesmo se apresenta 

em números percentuais, porém como evidenciado no  - Gráfico de linha com o resultado ao 

longo do tempo e meta - verificação.o tempo total de parada reduziu consideravelmente visto 

que o tempo programado se manteve constante. Os tempos de interrupção acumulados 

tiveram redução expressiva de aproximadamente 66%, gerando maior disponibilidade, 

estabilidade, além de impor uma redução nos custos de manutenção por quebra. O custo com 

manutenção preventiva teve um aumento durante o período de implantação, principalmente 

em função das aquisições que possibilitaram as inspeções externas, porém a prática de 

recuperação dos conjuntos de forma planejada evitou custos com urgências e grandes reparos 

ou recuperações completas.  
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6. CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Neste capítulo é apresentada uma síntese geral da dissertação, os principais pontos 

avaliados, as conclusões e as recomendações de acordo com os resultados obtidos. Serão 

também apresentados pontos de dificuldade durante o desenvolvimento do trabalho e o 

aprendizado gerado. 

6.1 Conclusões 

Foi possível constatar que com ferramentas simples de análise o foco de atuação pode 

ser definido com exatidão o que facilitou a tomada de decisão no que se diz respeito a onde 

atuar e como atuar. 

A utilização do Snapshot direcionou os esforços, através da identificação real do 

problema e possibilitou o uso de ferramentas simples, tais como inspeções operacionais que 

levaram a resultados sólidos, demonstrados durante o período de verificação, isto mostra que 

para uma primeira mudança de patamar deve-se atuar no simples, no que já se conhece. A 

grande dificuldade é uma implantação muito bem estruturada que possibilite que a rotina 

mantenha os resultados, para isto toda metodologia de implantação deve ser seguida à risca, 

as pessoas corretas devem ser envolvidas, os responsáveis devem possuir poder de atuação e 

principalmente as metas devem existir e serem perseguidas. A mudança de cultura impõe 

insatisfação por parte da equipe, isto deve ser percebido pelo líder, o qual tem o papel de 

demonstrar o caminho certo, porem diante de uma resistência que prejudique o grupo, as 

ações corretivas devem ser tomadas. 

A participação da liderança aplicando seus conceitos básicos, que são atingir resultados, 

fazendo o certo e com o time, tem papel fundamental no desenvolver da estrutura, equipe e 

construção do resultado. Fazer o certo significa tanto agir de forma ética com a equipe e a 

empresa, quanto utilizar os métodos e ferramentas corretamente. O apoio do líder de melhoria 

tem papel fundamental durante implantação, porém este apoio deve ter uma data limite para o 

término, caso contrário uma eterna dependência do projeto persistirá. 

Foi comprovado que a estrutura montada com as inspeções e seus acompanhamentos 

agiram diretamente nas falhas simples e de menor duração, mas que pela elevada freqüência 

onerava muito o indicador de interrupção, tal metodologia aliada a implementação de planos 

de preventiva para determinados itens possibilitou uma considerável evolução no indicador. 
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Para a implementação da preventiva, aliado a necessidade de itens reservas montados 

para eventualidades, foi necessário a aquisição de novos conjuntos de mancais e gaiolas, isto 

possibilitou a redução do MTTR, além de disponibilizar o equipamento para a inspeção 

preventiva sem a parada da linha. Conjuntos de guias também foram adquiridos com o mesmo 

intuito. 

Algo que não pode ser medido, mas que traz resultados foi o envolvimento da equipe 

como um todo, mesmo sendo submetida a uma renovação de aproximadamente 20%, hoje a 

mesma equipe se demonstra mais preparada e motivada. Em geral a participação do time foi 

fundamental, demonstrando a importância do terceiro pilar no conceito sobre liderança. A 

independência e autonomia são pontos a serem destacados, no estágio em que se encontra já 

são inúmeras falhas as quais a equipe sem o apoio da liderança, podem dar continuidade no 

tratamento sem perder sob nenhum aspecto a qualidade, gerando ações simples e objetivas e 

executando-as com foco na eliminação do problema. É realizada análise mensal com os dados 

do snapshot, com o intuito de observar tendência e auxiliar na identificação mais ágil de 

desvios. O fruto destas análises serve como base para revisão de periodicidade de atividades 

baseado no delay-time de conjuntos e componentes. 

6.2 Propostas para trabalhos futuros 

Neste tópico tem-se o intuito de apresentar uma proposta de trabalhos futuros utilizando 

a base de dados disponível, além da estrutura e metodologia apresentadas. Os trabalhos 

apresentados podem também servir como base auxiliando na condução dos próximos 

trabalhos. A seguir, são apresentadas algumas sugestões: 

 

 Realizar estudo de confiabilidade para cada componente dos principais 

conjuntos de acordo com a matriz de criticidade; 

 Gerar simulador para dimensionamento da quantidade de itens reservas 

considerando taxa de falhas e tempo de reparo; 

 Realizar estudo de análise de dados e variáveis de preditiva assim como sua 

relação com a quebra dimensionando a periodicidade da intervenção de reparo; 

 Realizar estudos de tempos e movimentos com intuito de dimensionamento 

ótimo da equipe de Oficina de Cilindros. 



Capítulo 6 Conclusões e Propostas para Trabalhos Futuros  

97 

 

Existem outros diversos tipos de abordagens que poderiam ser realizadas com dados 

disponíveis, o que depende em parte da necessidade da empresa e demanda dos gestores, além 

é claro do alinhamento de novos estudos apresentados no meio acadêmico.  
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