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 RESUMO 

A metodologia RCM (Reliability Centered Maintenance) se apresenta como uma 

poderosa ferramenta aplicada à melhoria da confiabilidade de sistemas produtivos, que se 

suporta no estudo dos modos de falha conhecidos para os equipamentos e na conseqüente 

determinação de novas atividades de manutenção que visem eliminar ou controlar a 

conseqüência das falhas. A sua aplicação ao sistema da rebobinadeira de película plástica 

estudada permitiu determinar as falhas possíveis do equipamento que causam perda de 

disponibilidade, dificuldade de aumento de velocidade de processamento e problemas de 

qualidade para as bobinas produzidas. A aplicação do RCM foi realizada tendo como base as 

técnicas existentes na literatura e permitiu o levantamento de novas atividades de manutenção 

para a rebobinadeira. A sugestão de técnicas de monitoramento foi apresentada ao final do 

trabalho, para aumentar a eficácia da manutenção e sua aplicabilidade é vista como factível.  

Um estudo das técnicas para o processo de rebobinamento foi desenvolvido e serviu de 

base para se avaliar a relação entre a qualidade das bobinas e os aspectos de degradação do 

equipamento e seu relacionamento com as ações para melhoria de confiabilidade. Isto 

permitirá controlar as fontes de aparecimento dos defeitos de enrolamento para produzir 

bobinas com melhor apresentação visual. Além disto, como a qualidade é o principal limitante 

para se obter altas velocidades de processamento, um passo importante pode ter sido dado 

para aumento da produtividade da rebobinadeira. 

Foi possível verificar uma redução no número de chamados de manutenção para os 

subsistemas braço de corte e conjunto de apoio após início do estudo dos modos de falha do 

sistema, demonstrando um resultado positivo do uso das técnicas do RCM para a 

rebobinadeira como forma de prevenção à ocorrência de falhas. 

 

 

 

Palavras Chave: Confiabilidade, rebobinadeira, cortadeira, bobina, película plástica, RCM, 

produtividade, disponibilidade. 
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ABSTRACT 
 

 

The RCM (Reliability Centered Maintenance) methodology is been presented as a 

powerful tool applied to improve the reliability of production plants, which supports the study 

of the given failure modes for the equipment and the determination of improved maintenance 

activities aimed at eliminating or controlling the consequence of these failures. Its application 

to a system consisting of a slitter and rewinder for the plastic film facility was possible to 

determine the most common equipment failures that are causing a loss of availability, the 

limitation to increase processing speed and source of quality problems for the rolls produced. 

The application of RCM was held on the basis of the existing techniques in literature and 

allowing the development of new maintenance activities for the system. 

  A study of techniques for the rewinding process has been elaborated and served as a 

basis for assessing the relationship between the quality of rolls and the equipment 

degradation, in addition to the impact on availability. These actions will aim to eliminate the 

sources of roll defects in winding and will tend to produce rolls with the best visual 

presentation. Furthermore, quality is the main constraint for high processing speeds, and it 

shown as an important step to raise productivity of slitter and rewinder.   

It was possible to verify a reduction of maintenance calls related to slitting arm and 

contact pressure subsystems after starting the study of failure modes for this system, 

demonstrating a positive result obtained due to the use of RCM techniques for the slitter and 

rewinder as a way to prevent from failure occurrence. 

 

 

 

Keywords: Reliability, slitter, rewinder, rolls plastic film, RCM, productivity, 

availability. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Uma unidade de recorte de películas plástica para produção de bobinas é vista de forma 

geral como uma máquina que tem por finalidade a transformação de qualquer matéria-prima 

flexível advinda de rolos denominados “máster” e com largura entre 2 e 10 metros em bobinas 

de dimensões menores e mais adequadas ao processamento posterior por parte do cliente. Os 

materiais típicos para serem processados por uma rebobinadeira deste tipo podem ser: papel, 

plástico ou folha de alumínio.  

O ambiente de produção da rebobinadeira estudada é bastante desafiador, pois é parte 

integrante de uma linha completa de produção de película de filme estando posicionada em 

série e após a etapa de produção do rolo máster, funcionando ininterruptamente 24 horas por 

dia e sete dias por semana. Devido a restrições impostas pelo processo, o planejamento da 

produção não permite a criação de estoques de produto final e nem tampouco de produtos em 

elaboração, sendo assim, a capacidade produtiva tem que se ajustar, e mais ainda, suportar as 

variações de demanda das etapas anteriores da linha sob risco de não atendê-la e, 

conseqüentemente, provocar interrupções com redução da disponibilidade.  

Em função de um ambiente produtivo de crescente demanda, a capacidade da unidade 

de recorte precisa ser elevada para atender a perspectiva de aumento da produtividade da linha 

de produção (estágio anterior no processo), sendo preciso solucionar as suas duas limitações 

mais importantes que impedem o aumento da produtividade: de disponibilidade e da sua 

velocidade máxima de operação, esta última interfere diretamente na geração de defeitos de 

enrolamento que afetam a qualidade do produto final. O aumento da disponibilidade da 

máquina está diretamente relacionado com a redução das paradas acidentais advindas de 

incidentes mecânicos, elétricos e de automação, além das intervenções programadas de 

manutenção no sistema.  

A aplicação da metodologia do RCM à rebobinadeira propiciará uma melhor 

abordagem no estudo e redução das falhas, e conseqüentemente, das paradas acidentais do 

equipamento, além de permitir uma melhor condição operacional para operar a velocidades 

mais altas com alto padrão de qualidade.   

Esta dissertação de mestrado sugere a proposição e implantação de ferramentas e 

técnicas atualizadas de manutenção e operação visando melhorar os indicadores de 
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desempenho para uma unidade de recorte de bobinas, chamada de rebobinadeira para efeito 

deste trabalho, presente no processo produtivo de Indústrias produtoras de película plástica 

flexível bi orientada e daquelas que processam a película plástica 

1.1 Justificativa 

A motivação para a escolha deste tema se deve pela importância e relevância que uma 

rebobinadeira tem para o desempenho de uma linha de produção de película plástica bi 

orientada e, conseqüentemente, para o resultado operacional desta empresa, no que concerne à 

produtividade da unidade de produção e da qualidade do produto final.  

Não obstante as razões apresentadas acima acredita-se que este trabalho contribuirá para 

que este processo de rebobinamento presente nas indústrias de plástico flexível semelhante 

permita à Empresa desenvolver vantagens competitivas de curto e médio prazo visando, 

através de melhorias em termos de produtividade e qualidade, não somente a manutenção da 

sua participação no mercado, como o crescimento dessa participação também. 

Adicionalmente, espera-se obter outros ganhos considerados intangíveis ligados a uma 

melhoria das atividades de manutenção da rebobinadeira, um aumento do conhecimento 

técnico do sistema de recorte, desenvolvimento de competência para controle do processo e 

manutenção dos níveis de operação, além de servir de fonte de informação para 

desenvolvimentos futuros em novas tecnologias que permitirão aumento de velocidade e 

qualidade das bobinas. 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral da dissertação de mestrado é a aplicação da metodologia do RCM a 

uma rebobinadeira como forma de subsidiar uma melhoria nos indicadores de manutenção e 

qualidade do produto. A partir da redução da quantidade das falhas funcionais e do controle 

adequado das falhas potenciais da rebobinadeira, a empresa poderá observar uma melhora na  

disponibilidade e na qualidade do produto  
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Serão estudados os aspectos que afetam a confiabilidade da rebobinadeira com a 

finalidade de aumentar da sua disponibilidade, produtividade e a melhorar a qualidade das 

bobinas produzidas. 

Como referência para avaliar o impacto do objetivo proposto em relação ao resultado 

operacional da rebobinadeira, observou-se que os incidentes de manutenção corresponderam a 

17% de toda indisponibilidade da rebobinadeira. Isto impactou o resultado operacional da 

rebobinadeira em 122 horas de indisponibilidade ou ainda 106 toneladas de material que 

deixou de ser processado por mês, num período de um ano. 

As suas falhas funcionais podem induzir o aparecimento de defeitos no produto final, 

prejudicando os índices de qualidade da linha da fabricação e gerando reclamação de clientes 

Ainda como referência, tabela 1 descreve uma estimativa de custo que os incidentes na 

rebobinadeira provocaram, em dólares americanos, para o resultado da empresa. Isto fornece a 

dimensão dos impactos positivos que podem ser obtidos como resultado da dissertação de 

mestrado.   

 
Descrição dos impactos provocados pela indisponibilidade e perda 

de qualidade 
Estimativa de 

custo anual em 
dólares 

americanos (US$) 
Retorno de bobinas dos clientes por defeito de qualidade gerado pela 
rebobinadeira 

75,500 

Necessidade de realização de hora-extra pela equipe operacional para 
redução do estoque de rolos construído pela redução da produtividade 

52,000 

Reprocessamento de bobinas não conformes por falha na rebobinadeira 45,000 
Hora-extra da equipe de manutenção para atender às falhas acidentais da 
rebobinadeira. 

20,000 

Parada da planta de produção de rolos pela baixa produtividade da 
rebobinadeira  

17,500 

TOTAL 210,000 

Tabela 1 – ganhos monetários previstos com a melhoria de confiabilidade da rebobinadeira  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

A partir do objetivo geral de estudo dos fatores que afetam a confiabilidade do 

equipamento para redução das falhas funcionais e potenciais da rebobinadeira como forma de 

propiciar uma melhoria na produtividade, os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Levantar o estado da arte  no que diz respeito ao gerenciamento da manutenção, 

especialmente a técnica de Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC ou 

RCM – Reliability Centered Maintenance). 

 Prospectar alternativas de controle e monitoramento do estado dos equipamentos 

de forma a evitar a incidência de problemas de qualidade devido à degradação 

dos equipamentos. 

 Revisar o processo produtivo buscando documentar e compilar o estado da arte 

no que tange ao processo estudado. 

 Adaptar e aplicar a metodologia RCM a um sistema de rebobinamento de 

película plástica flexível. 

 Prover uma análise crítica das dificuldades e pontos críticos para o sucesso da 

aplicação desta metodologia. 

 Utilizar uma ferramenta de sistema de informação para suportar a implantação e 

o uso da metodologia. 

 Sugerir alternativas de atividades de manutenção visando o aumento da 

disponibilidade, da produtividade e da qualidade dos produtos do processo 

estudado. 

 Prover avanço na tecnologia de rebobinamento visando definir critérios técnicos 

mais apurados para a aquisição de novos equipamentos em expansões futuras. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos,conforme os seguintes pontos: 

  O capítulo 1 contém a introdução do trabalho abordando o tema estudado, a 

apresentação dos objetivos do trabalho,  

 O capítulo 2 apresenta uma visão dos conceitos que embasaram o trabalho 

através de uma base conceitual; 

 Para ilustrar o contexto do trabalho, são apresentados no capítulo 3 os aspectos 

referentes ao processo e ao equipamento em estudo, bem como o contexto geral 

do sistema produtivo; 

 No capítulo 4 é detalhada a aplicação e as adaptações da metodologia RCM para 

melhorar as condições do equipamento e do processo; 

 Ao final, são apresentadas as conclusões do trabalho no capítulo 5 seguido das 

referências consultadas. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Este capítulo apresenta conceitos gerais para a melhor compreensão do trabalho 

desenvolvido, tratando de temas relacionados à manutenção e ao controle do estado dos 

equipamentos num processo produtivo. 

2.1 Conceitos gerais de manutenção  

“A manutenção pode ser considerada como a atividade que visa garantir que um ativo 

fixo continue a fazer aquilo que seus usuários esperam dele. O que seus usuários querem dos 

ativos dependerá de como este estará sendo utilizado, ou seja, do contexto operacional” 

segundo afirmou Moubray (1992).  Os conceitos de condição de uso e confiabilidade estão 

bastante interligados nos estudos para definição das estratégias de manutenção mais 

adequadas a cada atividade e sistema produtivo. O primeiro estágio para se considerar os 

aspectos de manutenção é durante o projeto da Instalação, na sua fase conceitual. 

Freqüentemente, as considerações de manutenabilidade são postergadas até o último momento 

quando é tarde para fazer alguma mudança significativa. Estratégias detalhadas devem ser 

estabelecidas antes da Instalação iniciar a operação, muito freqüentemente estas estratégias 

são rudimentares ou definidas em função da ocorrência dos problemas (Rausand, 1998).   

O processo de manutenção pode ser dividido em duas partes: a definição da estratégia e 

a sua implantação. Na primeira etapa a definição da estratégia de manutenção passa pela 

definição dos objetivos que são derivados diretamente do plano de negócios. Esta etapa 

condiciona o sucesso da manutenção na organização e determina a efetividade da implantação 

dos planos de manutenção, programações, controles e melhorias. A segunda parte do processo 

compreende a implantação da estratégia selecionada para manutenção, e que possui diferentes 

níveis de significância. A habilidade de lidar com problemas de implantação ajuda a 

minimizar os recursos e custos inerentes (Marquéz et al, 2009).  

O desafio de projetar o modelo ideal das atividades de manutenção tornou-se um tópico 

de pesquisa e uma questão fundamental para atingir a efetividade e eficiência no 

gerenciamento da manutenção e para subsidiar os objetivos da organização (Prasad et al , 

2006 APUD Marquez et al,2009).  Marquéz et al (2009), apresenta um modelo genérico para 

gerenciamento da manutenção constituído de oito blocos que integra outros modelos da 

literatura propostos anteriormente por Pintelon e Gelders (1992), Vanneste e Van 
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Wassenhove (1995). Este modelo descrito na figura 01 aborda a efetividade, eficiência, 

atuação em custo e melhoria contínua como elementos chave da gestão.  

 

 

Figura 1 - Modelo genérico para gerenciamento da manutenção proposto por Marquez et al (2009) 
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Figura 2 - Técnicas sugeridas para cada fase do modelo genérico de Marquez et al (2009) 

 

Marquez et AL (2009), apresenta a figura 2 como um conjunto de técnicas para das 

suporte à implantação de um modelo de gerenciamento da manutenção. Para a fase um, a 

sugestão é o BSC ( Balanced Score Card) por se tratar de uma técnica que estabelece a 

estratégia geral da organização e facilita a demonstração dos objetivos de manutenção dentro 

do contexto estratégico. Na fase dois, um processo de análise de criticidade é sugerido, a 

partir de várias técnicas quantitativas e qualitativas. Dentre elas podemos citar o conceito de 

“probability/risk number – PRN (Moubray, 1997 APUD Marquez et al,2009), matriz de 

criticidade, categorização de ativos, análise multicritério, dentre outras. Na análise de pontos 

frágeis, Marquez et al (2009), coloca como técnica o FRCA ( Failure Root Cause Analysis), 

classificando as causas como físicas, humanas ou latentes.  
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A fase quatro se refere ao projeto do plano de manutenção preventiva para os sistemas 

priorizados, com seu conjunto de tarefas efetivas e aplicáveis para o referido plano, baseado 

nas considerações de segurança do sistema e economicidade. Nesta etapa a metodologia 

sugerida é o RCM. A otimização do plano de manutenção está compreendido na fase cinco a 

partir da melhoria de eficácia e eficiência das políticas de manutenção resultantes do plano 

inicial e projeto do programa. Os modelos de otimização podem variar dependendo do 

horizonte de tempo das análises. Planos de longo prazo podem compreender 

aprovisionamento de peças-reserva e determinação de intervalo ótimo de manutenção, planos 

de médio prazo podem conter planejamento de atividade de manutenção em paradas de planta 

enquanto planos de curto prazo podem focar na alocação de recursos e controle (Marquez et 

al, 2009). O modelo de simulação de Monte-Carlo é citado pelo mesmo autor como uma 

alternativa para melhorar o planejamento da manutenção.    

A fase seis concentra os esforços no acompanhamento e avaliação dos indicadores de 

desempenho da manutenção para avaliar o impacto para a organização da execução das 

atividades de manutenção programadas segundo fases anteriores. A fase sete busca otimizar o 

custo de manutenção de um ativo durante sua vida. A fase oito busca a melhoria contínua do 

gerenciamento da manutenção a partir da utilização de novas técnicas e tecnologias propostas 

pela literatura ou mercado. 

Os modelos propostos por Marquez et AL (2009), são uma visão deste autor sobre as 

etapas ou fases necessárias à implantação e manutenção de um gerenciamento de manutenção 

eficaz que possa agregar valor à organização. Tal qual ou mais importante que a justificativa 

da técnica sugerida, que não precisa ser limitada ao modelo apresentado, é o conceito que 

existe em cada fase e dos resultados esperados por ela e para com todo o ciclo.  

A manutenção pode funcionar bem como ferramenta de diferenciação competitiva das 

empresas, visando garantir um melhor nível operacional, melhor qualidade e mais baixo 

custo. Moubray (1992), bem descreve que os custos de manutenção tendem as ser o segundo 

mais importante nas empresas industriais e, não obstante isto, elas são elevadas a uma razão 

maior que outras despesas. O primeiro ponto a ser considerado é o de não tratar manutenção 

simplesmente como um custo da atividade industrial, mas considerá-la como uma necessidade 

de manutenção de alto grau de desempenho. O segundo ponto é o redesenho da atividade de 

manutenção e a incorporação de novas ferramentas que visem melhorar os indicadores de 

desempenho, como foi tratado por Marquez et al (2009). 
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A manutenção passou por diversas fases desde os anos 40, aonde a visão predominante 

era o processo de manutenção corretiva, onde toda falha era reparada e os equipamentos eram 

simples e sobre dimensionados. Havia pouca atividade preventiva como limpeza e 

lubrificação. Em seguida, nos anos 50, após a 2ª guerra mundial, a necessidade de abastecer a 

sociedade de produtos manufaturados provocou o aparecimento de trabalhos visando reduzir a 

ocorrência de falhas para minimizar seu impacto. Nos anos 70, começa a surgir a TPM (total 

productive maintenance) e a atividade industrial passa a ser ainda mais exigida para redução 

de custos e melhoria de desempenho. Nesta 3ª geração surge, dentre outras, a metodologia do 

RCM.  

2.2 Metodologia RCM (Reliability Centered Maintenance) 

2.2.1 Histórico 

A metodologia do RCM foi originária de estudos de confiabilidade desenvolvidos para a 

indústria de aviação americana nos anos 50. Na década de 60, os conceitos de RCM foram 

desenvolvidos como forma de atender a uma necessidade de redução de custos de manutenção 

e aumento da confiabilidade das aeronaves, visando substituir a filosofia de manutenção 

periódica, aonde cada peça da complexa instalação tinha uma durabilidade fixa no tempo, e 

uma manutenção preventiva periódica que verificassem todas as peças aonde era necessária 

manutenção (Moubray 1992). Tal conceito não mais atendia às exigências de confiabilidade 

da indústria aeronáutica.  Nos anos 70, os conceitos de RCM se consolidaram a partir de um 

trabalho desenvolvido por Stanley Nowlan e Howard Heap no ano de 1978, a pedido da 

United Airlines e referendado pelo departamento de defesa americano (Siqueira, 2009). Neste 

trabalho foi desenvolvido um novo conceito para a manutenção de aeronaves tipo Boeing 747 

baseado nos princípios do RCM visando atender às novas necessidades de confiabilidade e 

custo de manutenção. Mais tarde nos anos 80, os conceitos do RCM começaram a ser 

incorporados em outros segmentos industriais tais como petroquímicas, químicas e 

siderurgias. Por último, nos anos 90, os conceitos de RCM se expandiram ainda mais 

atingindo outros ramos industriais, sendo chamado por Moubray (1992) de RCM2 por passar 

a incluir o meio-ambiente como um elemento importante nos estudos de confiabilidade.  
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2.2.2 Princípios do RCM 

Segundo Moubray (1992),  
“Os resultados de implantação do RCM passam por definir um processo usado para 

determinar o que deve ser garantido para que qualquer ativo físico continue a fazer o 

que seus usuários querem que ele faça, ou seja, têm a função de modificar a relação 

entre os ativos físicos de uma empresa e as pessoas que os operam e mantém, tendo 

em vista as ações para obter dos ativos o que se espera deles”.  

 

Siqueira (2009), acrescenta que “além de mantê-los, novos ativos poderão ser 

incorporados aos processos existentes com alta velocidade, confiabilidade e precisão, 

atendendo aos objetivos operacionais a que foram projetados de forma mais rápida”. Ao 

mesmo tempo em que nossa dependência nos ativos fixos aumenta e os custos de operar e 

manter se elevam também. Após o processo evolutivo, a metodologia do RCM passou a 

objetivar a redução de custos e o aumento da confiabilidade e segurança dos ativos e das 

pessoas. O principal objetivo da metodologia do RCM, segundo visão dos autores citados 

anteriormente, é o de reduzir o custo de manutenção priorizando as funções mais importantes 

do sistema e evitando ou reduzindo ações de manutenção desnecessárias. Se um programa de 

manutenção já existe, o resultado da análise do RCM irá eliminar tarefas de manutenção 

ineficientes (Rausand, 1998). De acordo com Moubray (1992), “os custos de manutenção 

continuam a crescer em termos relativos e absolutos nas últimas décadas, tornando-se o 

segundo maior de uma indústria em geral, isto torna o tema cada vez mais importante na 

busca da competitividade empresarial”.  

A aplicação do RCM parte de uma revisão de toda sistemática de manutenção dos ativos 

de uma empresa e termina após a definição de novas estratégias para cada um deles visando 

atingir um patamar de confiabilidade a um custo adequado ao que foi projetado ou previsto 

por eles. Segundo Moubray (1992), “a manutenção é aplicada como garantia que um ativo 

fixo continue a fazer o que seus proprietários querem que ele faça”. Fica clara a relação entre 

o que se espera do ativo e as ações de manutenção necessárias para seu atendimento. Além 

disto, os proprietários dos ativos são os responsáveis por definir as metas e pelos recursos 

necessários à sua consecução. As etapas de implantação do RCM podem ser descritas a partir 

de quatro diferentes conceitos e inicia-se por preservar as funções, segue-se por identificar os 

modos de falhas ligados às funções, por priorizar funções necessárias ou mais importantes a 
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partir dos modos de falhas e, por último, selecionar atividades de manutenção efetivas e 

aplicáveis (SMITH, 1993). Sendo assim, o RCM demonstra-se como um processo estruturado 

e utilizado para determinar que ações de manutenção possam ser feitas para eliminar ou 

controlar a falha de um ativo e garantir que o mesmo continue a fazer o que os seus 

proprietários querem que ele faça dentro de um contexto operacional definido. 

Backlund et al (2003), descreve os aspectos importantes para a introdução do RCM e faz 

menção, prioritariamente, à existência de uma aplicabilidade de longo prazo, a partir de um 

envolvimento do empregado e da sua gerência. Entretanto, esta abordagem torna-se mais 

difícil de implantar pelo fato de envolver muitos sistemas e pessoas diferentes. Segundo o 

mesmo autor, em diversas oportunidades, as empresas têm experimentado severas 

dificuldades na introdução do RCM devido aos diversos problemas gerenciais e 

organizacionais. Estes obstáculos incluem a falta de suporte gerencial, falta de informação e 

comunicação. O suporte da alta direção é pré-requisito para a implantação do RCM, a partir 

da definição de recursos, suporte visível e motivação para os empregados e média gerência. 

Backlund et al (2003) ainda descreve que a alta direção deve compreender como os conceitos 

do RCM irão se adequar no gerenciamento global da manutenção. Além disto, os 

requerimentos da organização para preparar a metodologia devem ser compreendidos como 

recursos à medida que os benefícios esperados aconteçam.  

A compreensão geral da metodologia do RCM passa por responder a sete questões 

básicas a serem aplicadas em qualquer análise de um sistema e na definição das estratégias de 

manutenção. A resposta a estas questões norteia todas as etapas de implantação do RCM em 

qualquer tipo de indústria ou sistema. Tais questões foram desenvolvidas nos trabalhos 

realizados por Moubray (1992) e são descritas de forma relativamente similar por outros 

autores como Rausand (1998), Siqueira (2009) e Deshpande (2002). São elas: 

 Quais são as funções e o padrão de desempenho associado do sistema e seu 

desempenho atual? 

  Quais são as falhas associadas às suas funções? 

 Quais são as causas de cada falha funcional? 

 O que acontece quando a falha funcional ocorre? 

 Qual a importância da falha? 
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 O que pode ser feito para predizer ou prevenir cada falha? 

 O que pode ser feito se não for encontrada nenhuma forma de prevenção para a 

falha? 

Rausand (1998), descreve que a experiência em trabalhos de RCM demonstra que um 

total de 30% de todos os esforços para sua implantação são despendidos na definição de 

funções e dos padrões de desempenho, o que significa responder à primeira questão somente. 

É nesta etapa que o sistema passa por um estudo completo aonde são levantados diagramas de 

processo, desenhos, são levantados históricos dos equipamentos e consultados especialistas e 

a literatura para sua  melhor compreensão e servir de base para as etapas subseqüentes. 

2.2.3 Etapas do RCM 

Na aplicação do RCM, autores como Moubray (1992), Deshpande (2002), e Rausand 

(1998) recomendam iniciar pela definição dos ativos serão objetos da revisão de processo, 

seguido pela criação de grupos de revisão de processo que tenham a função de tratar as sete 

questões básicas definidas anteriormente, os quais devem ser compostos de representantes de 

áreas diferentes como manutenção, engenharia e produção, tendo a presença de um 

facilitador. Este grupo deve estabelecer claramente os objetivos e o escopo da análise, assim 

como os critérios de segurança e cuidados ambientais. São várias as vantagens em se 

promover o uso de grupos multidisciplinares para aplicação do RCM, que vão desde a 

qualidade e eficácia do trabalho até ao aumento do conhecimento técnico dos seus integrantes. 

Sua restrição está no fato dos recursos serem limitados, por isso que a etapa de priorização 

dos sistemas a serem estudados é tão importante. A sua seleção pode passar por fatores como 

extensos trabalhos de paradas programadas ou altos custos, extensas atividades de 

manutenção corretiva, segurança, meio-ambiente (Deshpande, 2002). 

Siqueira (2009), descreve que a metodologia do RCM adota sete etapas denominadas, 

em seqüência, seleção do sistema e coleta de informações, analise de modos de falha e efeitos, 

seleção de funções significantes, seleção de atividades aplicáveis, avaliação das atividades 

aplicáveis e efetivas e por fim a definição da periodicidade destas atividades. Em cada etapa 

utilizamos ferramentas de modelagem ou de analise de sistema destinadas a responder a cada 

uma das questões do RCM expostas anteriormente. Numa outra abordagem semelhante, 

segundo Rausand (1998), as atividades podem ser seqüenciadas em preparação ou estudo, 

definição e seleção do sistema, análise de falha funcional, seleção de item crítico, 
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levantamento de dados e análise, FMECA, seleção das ações da manutenção, determinação 

dos intervalos de manutenção análise comparativa da manutenção preventiva, tratamento para 

itens não críticos, implantação e coleta de dados e atualização posterior. Siqueira (2009) e 

Pujadas (1996), desenvolveu outra forma alternativa para descrever as etapas de implantação 

do RCM utilizando-se de diagramas de bloco formando um seqüenciamento lógico dentro de 

um contexto passo a passo para facilitar o entendimento de cada etapa. 

A primeira etapa e que consome mais tempo segundo Rausand (1998) é o levantamento 

das funções, padrão de desempenho esperado versus desempenho atual dos sistemas, 

subsistemas e componentes críticos. Durante a análise inicial de um sistema genérico, a Alta 

direção da empresa tem por meta definir o padrão de desempenho necessário de cada ativo e 

como garantir seu atendimento às necessidades apresentadas. O padrão de desempenho pode 

ser definido como o nível de operação desejado de um sistema. Todo sistema possui uma 

capacidade inicial definida por projeto e um desempenho desejado que defina sua margem de 

deterioração. Uma vez que o sistema opera acima da capacidade mínima desejada, este se 

encontra mantido adequadamente, ou seja, a manutenção está atingindo seu objetivo de 

assegurar que a capabilidade do ativo atinja seu desempenho desejado. É desejável que estes 

padrões sejam sempre que possíveis quantitativos por serem mais precisos e possuírem uma 

forma de avaliação isenta de julgamento de valor. Um ponto importante para a definição do 

padrão de desempenho a ser considerado é o contexto operacional onde o ativo está inserido. 

Moubray (1997), cita que “qualquer pessoa quando aplica RCM num ativo ou processo deve 

ter uma clara compreensão do contexto operacional antes de iniciá-lo”. Este contexto inclui 

um estudo de várias condições de contorno que influenciam ou afetam o processo, tais como: 

tipo de processo contínuo ou em batelada, presença ou não de sistemas redundantes, padrões 

de qualidade exigidos, padrões ambientais exigidos, risco de segurança, turnos operacionais, 

material em processamento, tempo para reparação, peças de reserva, demanda do mercado e 

suprimento de matéria prima. Todos eles interferem direta ou indiretamente com a criticidade 

de um ativo e com o padrão exigido para esta. Além disto, esta analise é dinâmica, ou seja, 

padrões podem mudar com o tempo. Siqueira (2009), aborda a primeira fase como a etapa 

aonde o sistema é descrito, caracterizado, definido o seu contexto operacional e determinado 

sua estrutura organizacional. Este entendimento organizacional subsidiará a etapa de análise 

dos modos de falha e efeitos. 
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  Quando se fala em padrão de desempenho, procura-se, geralmente, determinar um 

indicador de desempenho quantitativo que possa servir de avaliação para um sistema, porém 

isto nem sempre é possível em função de diversos fatores como a falta de informações acerca 

do desempenho anterior do sistema, a falta de conhecimento sobre o sistema e componentes 

ou até pela falta de mecanismos de medição confiáveis. Neste caso de impossibilidade de 

definir padrões de desempenho quantitativos, pose-se fazer uso de padrões qualitativos, porém 

os mesmos exigem algum tipo de padronização e formas de comparação. Além disto, para 

qualquer padrão de desempenho seja ele quantitativo ou qualitativo, pode ser levantado e 

definido um valor absoluto, médio ou até determinar limites inferiores e superiores a serem 

utilizados para avaliação do sistema.  

No estudo funcional do sistema, a literatura sobre RCM trata de defini-las e classificá-

las segundo critérios diferentes. Moubray (1992), utilizou duas categorias começando pela sua 

função primária, assim definida como o objetivo principal para o qual o sistema foi adquirido 

e está em operação, ou seja, trata-se de sua função básica. Rausand (1998), a define, de 

maneira similar, como uma função essencial “requerida para preencher o motivo pelo qual o 

ativo existe, é a razão pela qual o ativo foi instalado”. A segunda categoria de acordo com 

Moubray (1992), engloba as suas funções secundárias, que representam as outras funções 

esperadas para um sistema e que não fazem parte de sua função principal, mas que têm 

importância para o desempenho global do sistema ligado à segurança, a qualidade, o conforto, 

os aspectos e requerimentos regulatórios. Rausand (1998), as designa diferentemente, 

iniciando-as como as funções auxiliares e que “são requeridas para dar suporte às funções 

essenciais”. Em seguida as descreve como funções de proteção ligadas à segurança das 

pessoas e equipamentos, funções de informação compreendendo o monitoramento de 

condição, alarmes e demais medições, função de interface entre sistemas e por fim as funções 

supérfluas. Siqueira (2009), ainda classifica as funções como principal, secundária, auxiliar e 

supérflua. 

Ao fim da primeira etapa foi estudado o sistema, definidos os padrões de desempenho 

e levantadas as funções de um sistema selecionado. Tem-se a segunda etapa da implantação 

do RCM, que é a análise das falhas associadas às funções. Os trabalhos de Moubray (1992) e 

Siqueira (2009), classificam as falhas de acordo com o efeito que provocam em duas 

categorias distintas: 
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 Falha funcional definida como a incapacidade de um sistema realizar a função 

para qual foi determinado, dentro de um nível de desempenho que é esperada 

dele.  

 Falha potencial é definida como aquela que é possível ser detectada, porém 

ainda não provocou a falha funcional. É um estágio anterior a esta e, 

normalmente, pode ser descoberta pela equipe de manutenção. 

Siqueira (2009), ainda classifica as falhas, de acordo com sua visibilidade, em: 

 Falha Evidente, aquela que é detectada pela equipe de operação durante o 

trabalho normal. 

 Falha oculta, aquela não detectável facilmente pelas equipes operacionais ou 

equipes de manutenção, que ocorre em sistemas redundantes e os mesmos 

precisam passar por testes de condição. 

 Falha múltipla resultante de uma combinação de uma falha oculta mais uma 

segunda falha, ou evento, que a torne evidente. 

Rausand (1998), classifica as falhas segundo a forma com que elas ocorrem em: 

 Falha acidental que ocorre quando não há previsibilidade por um método ou 

exame prévio. 

 Falha gradual quando pode ser prevista por algum método de teste ou exame 

prévio do sistema. 

Moubray (1992), define modo de falha como “qualquer evento que, por si só, 

provoque a falha de um sistema”. Em cada falha podemos associar mais de um modo de falha 

para explicar as causas que podem levar ao seu aparecimento. Neste caso estaremos definindo 

os eventos razoáveis que podem resultar num estado de falha. O termo razoável é importante 

para associar eventos que tenham possibilidade de ocorrência e que sejam viáveis para 

provocar a falha, ou seja, descrever modos de falha que já ocorreram no equipamento ou em 

similar, aquelas que já são prevenidas pelas sistemáticas atuais da manutenção ou outras 

falhas que, mesmo pelo fato de ainda não terem ocorrido, possuem possibilidades reais de 

ocorrerem dentro deste contexto. Os modos de falha levantados e estudados devem possuir 
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causalidade, probabilidade de ocorrência e conseqüências distintas e devem ser definidos com 

um nível de detalhe suficiente para ser possível selecionar uma política viável de controle 

modos de falha. A falha aparece quando é detectada uma perda de determinada função do 

sistema que provoca uma queda de desempenho que supera o limite mínimo estabelecido para 

o sistema. Pode-se ver novamente que há uma relação entre perda de função e desempenho 

admitida.  

As falhas funcionais estão relacionadas com um padrão de desempenho definido pelos 

usuários do equipamento, porém a percepção da falha é de feita de maneira diferente por cada 

um deles. Para um usuário, o sistema pode estar em modo de falha que não é percebida ou 

reconhecida por outro. É necessário que todos os usuários possuam um padrão único e 

negociado para que os estados de desempenho desejado ou falha estejam claramente 

compreendidos. As falhas funcionais devem passar por uma análise de significância e 

importância utilizando dos critérios de criticidade e freqüência. A criticidade pode ser 

avaliada a partir do estudo da conseqüência da falha na segurança das pessoas, impacto 

ambiental, disponibilidade de produção e custo do material. A freqüência pode ser aferida 

pelo histórico de ocorrência da falha ou pelo conhecimento prévio da equipe técnica sobre a 

probabilidade de ocorrência em sistemas similares. As falhas que forem classificadas como 

negligenciáveis não precisariam ser consideradas para analise posterior. As fontes de 

informação para o estudo das falhas estão associadas ao levantamento do histórico da falhas, 

estudos de FMEA, documentação, experiência das pessoas e relato de problemas pelas 

equipes operacionais e de manutenção. A literatura ainda menciona diversos cuidados para o 

levantamento adequado destas falhas, tendo em vista que todo o restante do trabalho e seus 

resultados serão impactados pelo reconhecimento adequado destas e por fim lista formas 

diferentes de representação das falhas a partir de diagramas e árvores de falha que serão 

utilizadas ao longo do trabalho. Entre estes cuidados necessários à sua implantação é visto que 

as pessoas envolvidas no estudo das falhas precisam ter um conhecimento razoável do projeto 

do sistema e características de operação (DESHPANDE, 2002), a seleção adequada das falhas 

funcionais importantes evita desperdício de tempo com as falhas funcionais insignificantes 

(Rausand, 1998), não confundir causa com o seu efeito (MOUBRAY, 1992). 

Após definir os modos de falha, parte-se para estudar os seus efeitos para o sistema, o 

qual descreve o fenômeno que tem como conseqüência de um modo de falha que ocorreu. Os 
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efeitos de uma falha funcional podem estar relacionados a riscos ao meio-ambiente, riscos à 

segurança ou riscos à produção e custo. Um ponto importante e citado nos trabalhos de 

Moubray (1992), é a análise crítica necessária do nível de detalhe adequado para este estudo 

dos efeitos relacionados a uma falha, a fim de evitar a ocorrência de uma situação 

representada por um nível de trabalho excessivo e sem resultados ou àquela outra 

representada por nível de detalhe limitado e que não permita definir políticas adequadas de 

manutenção. Moubray (1992), ainda relaciona os critérios de causalidade, probabilidade, 

conseqüências, causa versus efeito e modos de falha no contexto operacional vigente. O 

estudo da falha deve incluir as informações necessárias para dar suporte à avaliação de suas 

conseqüências, especificamente descrevendo seus efeitos. Após serem levantados, os efeitos 

resultantes e um modo de falha são classificados de acordo com seu nível de importância e 

pela gravidade de seus efeitos. Classificar os efeitos de acordo com o seu nível de severidade 

constitui uma forma de categorizar os efeitos potenciais de cada modo de falha (SIQUEIRA, 

2009). Desta análise podemos definir os itens funcionais significantes e dos itens significantes 

para o custo de manutenção. A combinação deles resulta nos itens significantes de 

manutenção. Isto nos permite evitar perda de tempo e recursos (RAUSAND, 1998). A 

determinação ou medição de risco de um modo de falha pode ser avaliada pelo levantamento 

da severidade, freqüência e nível de detectabilidade do risco que um evento pode ocorrer. 

Siqueira (2009), define escalas para avaliar o risco de cada modo de falha e cada uma das 

categorias de medição de risco. A combinação dos níveis de freqüência e severidade conduz à 

construção de uma matriz de risco. 

 Em seguida é elaborado o estudo das conseqüências de cada modo de falha que 

descreve o que pode ocorrer com o sistema quando há a incidência de um modo de falha. 

Diferentemente do estudo dos efeitos das falhas, que visa descrever o que acontece quando 

uma falha ocorre, o estudo das suas conseqüências visa descrever qual o impacto da falha para 

o sistema. Siqueira (2009), descreve que estas conseqüências podem ser analisadas pelos 

impactos dos efeitos das falhas na segurança, meio-ambiente, segurança física e custos 

relacionados ao processo. Daí decorre a noção de criticidade como forma a diferenciar modos 

de falha com maior impacto ao sistema em relação aos demais.  Desta noção de conseqüência 

deriva uma definição de nível de tolerância a ser aplicado para a conseqüência de cada falha. 

Seu principal impacto está na definição do momento adequado para ação perante um evento 

de falha e dar-lhe uma atenção especial. Siqueira (2009), refere-se à determinação das funções 
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significantes em relação aos critérios expostos anteriormente como ponto de partida para 

determinar a ação recomendada para cada modo de falha como forma de evitar a sua 

ocorrência. O passo seguinte é classificar cada falha como evidente ou oculta. Tanto Moubray 

(1992) como Siqueira (2009), definem como critério para classificar uma falha como evidente 

o fato do operador ser capaz de detectá-las utilizando-se de circunstancias como sinalização, 

ruído ou outra forma clara de visualização. Uma falha oculta pela visão dos dois autores seria 

aquela em que o operador não seria capaz de detectá-la em condições normais, mas somente 

quando outra falha ocorre. As falhas evidentes ou ocultas podem ter conseqüências de 

segurança e meio-ambiente, operacionais e não operacionais, nesta ordem de importância.   

Hazin et al (2010), propôs um modelo multicritério de apoio à decisão a ser aplicado 

na avaliação das conseqüências da aplicação da metodologia do RCM, visando disponibilizar 

dados importantes para a tomada de decisão gerencial quanto à priorização no tratamento de 

modos de falhas e na adoção dos recursos disponíveis pela empresa. Para a aplicação do 

MAUT, foram definidas cinco dimensões para a estimativa das conseqüências, são elas: 

humana (h), ambiental (e), financeira (f), operacional 1 (o’) e operacional 2 (o’’), sendo estes 

dois últimos diferenciados pelo efeito na interrupção da produção, aonde o segundo deles 

avalia as conseqüências ao processo produtivo que provocam parada da unidade, enquanto o 

primeiro deles não provoca. O resultado final é a construção de uma função utilidade, 

composta pelas cinco dimensões citadas anteriormente que, aplicada a um conjunto de modos 

de falha, resulta num ranking de prioridade para abordagem destes modos de falha baseados 

em critérios quantitativos. 

Após definidos os sistemas, analisadas as suas falhas, seus efeitos e conseqüências, a 

atividade seguinte è a definição das atividades de manutenção que visam garantir a 

funcionalidade destes sistemas, baseado nos indicadores de desempenho ora determinados, e 

tendo como atribuição principal evitar ou minimizar a ocorrência da falha. Siqueira (2009, pg. 

121) afirma que “entre os critérios de aplicabilidade constam não só a viabilidade técnica, mas 

também a praticidade das atividades propostas”. Posição aplicada similarmente por Moubray 

(1992) quando faz referência que qualquer atividade de manutenção precisa atender aos 

padrões de ser tecnicamente aplicável e produzir conseqüências positivas ao sistema. 

 Moubray (1992), define dois grupos de ações que podem ser realizadas para atacar as 

falhas, são elas as atividades proativas e ações padrão, definidas pelo autor como: 
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“Atividades proativas são realizadas antes da ocorrência da falha, em ordem para 

prevenir o sistema de entrar num modo de falha. As atividades são tradicionalmente 

conhecidas como manutenção ‘preditiva’ e ‘preventiva’, embora a metodologia do 

RCM utiliza-se dos termos restauração programada, descarte programado ou 

manutenção sob condição.”[...]“Ações default são aquelas que atuam diretamente com 

o estado de falha e são escolhidas quando não é possível identificar uma tarefa 

proativa efetiva. As ações default incluem a atividade de busca das falhas, re-projeto e 

operar até a falha, ou seja, nada fazer.” 

Siqueira (2009) descreve que, 

Qualquer atividade que consiga prevenir a ocorrência de um modo de falha será 

naturalmente preferida, sob o ponto de vista técnico. Entretanto, a prevenção nem 

sempre é possível, por razões técnicas ou econômicas, sendo substituída por medidas 

paliativas destinadas à redução da taxa de deterioração, nos modos de falha sujeitos a 

desgastes progressivos, ou redução da taxa de falha, nos demais modos.   

Os dois autores supracitados afirmam que, além dos aspectos técnicos envolvidos na 

efetividade de prevenção à ocorrência da falha, qualquer atividade somente será considerada 

viável se for acompanhada de uma razão econômica para ser considerada aplicável à 

manutenção do referido sistema. 

Utilizamos no trabalho a classificação das atividades de manutenção proposta por 

Siqueira (2009): 

o Direcionadas por tempo: Substituição preventiva e restauração preventiva. 

o Direcionadas por condição: Inspeção preditiva e manutenção corretiva. 

o Direcionadas por falhas: Inspeção funcional e reparo funcional. 

o  Direcionadas para a operação: Serviço operacional.  

 Quando nenhuma das atividades de manutenção listada anteriormente for 

tecnicamente viável para evitar a ocorrência do modo de falha, faz-se uso de atividades 

default já descritas anteriormente no capítulo 2.2.3.  

 No levantamento das atividades de manutenção para cada modo de falha, é preciso 

compreender o conceito de falha induzida por idade ou tempo de uso do sistema, resultante de 
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um processo de deterioração do mesmo. De acordo com Moubray (1992), “... a deterioração é 

diretamente proporcional a carga aplicada e esta é aplicada consistentemente”. Satisfeitas as 

condições para deterioração, e com a aplicação de cargas ao sistema, seu desempenho inicial 

reduz com o tempo até atingir um ponto aonde a falha ocorre é entendida como o ponto no 

qual seu desempenho é diferente do limite mínimo desejado. Moubray (1992), afirma que “em 

geral, situações de falhas relacionadas com idade se aplicam a itens que são muito simples ou 

até complexos sistemas que possuem um modo de falha dominante.”  

 Para a seleção de atividades, os autores Moubray (1992) e Siqueira (2009), 

desenvolveram diagramas de decisão que visam facilitar as pessoas envolvidas com a 

determinação das ações de manutenção para a correta seleção, vide Erro! Fonte de 

referência não encontrada. extraída de Siqueira (2009). O ponto inicial para escolha 

abordado por ambos os diagramas é o fato da falha ser evidente ou oculta, que já foi discutido 

nas páginas 25 e 26 deste trabalho. A segunda questão geral é relacionada à conseqüência da 

falha, mais precisamente, se ela afeta ou não a segurança ou o meio-ambiente. Na lógica da 

decisão, ambos os autores classificam as atividades em categorias.  

 Siqueira (2009), define as categorias como: 

 ESA -> segurança/ambiental Evidente. 

 OSA -> Segurança/ambiental Oculta. 

 EEO -> Operacional/econômico Oculta. 

 OEO -> Operacional/econômico Oculta. 

Moubray (1992), define questões que respondidas levam à lógica de decisão: 

 Questão H-> falha evidente ou oculta? 

 Questão S -> Conseqüência à segurança ou não? 

 Questão E -> Conseqüência ao meio-ambiente ou não? 

 Questão O -> Conseqüência operacional ou não? 

A utilização de bancos de dados de confiabilidade é importante para a melhoria das 

atividades de manutenção. Segundo Silvini (2006),  “ Os Bancos de Dados de Confiabilidade 
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(BDC) são projetados e desenvolvidos para medir e otimizar o desempenho das atividades de 

manutenção, aperfeiçoar projetos de equipamentos e fornecer informações preciosas para 

análises de risco e confiabilidade de sistemas nos quais estes equipamentos estão inseridos. 

Os BDC´s devem ser construídos com dados oriundos do sistema de interesse” [...]   

Vários modelos de processos podem ser obtidos na literatura para auxiliar na 

implantação da metodologia do RCM. Dentre eles, selecionaram-se dois para auxiliar na 

compreensão e aplicação desta metodologia. O primeiro deles descrito na Erro! Fonte de 

referência não encontrada. foi desenvolvido por Marquez et al (2009) que mostra uma visão 

geral da metodologia do RCM, desde a sua fase inicial de definição das equipes de RCM e 

estudo do nível de criticidade até a fase final do plano de manutenção formalizado. Pode-se 

ver que a fase de implantação possui etapas que correspondem às sete questões básicas 

apresentadas por autores como Moubray (1992) e Siqueira (2009). Esta visão geral é muito 

útil para a compreensão do que se pretende obter com o RCM. O segundo modelo foi 

desenvolvido por Siqueira (2009) como um diagrama de processo proposto para orientar no 

passo-a-passo da implantação do RCM. Da mesma forma que a anterior, as sete etapas básicas 

do RCM são descritas, juntamente com as suas entradas e saídas, demonstrando as interações 

existentes entre elas.   
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Figura 3 - Diagrama de implantação do RCM segundo Marquez et al (2009) 

Qualquer que seja o processo de implantação do RCM utilizado, as recomendações 

apresentadas neste capítulo devem ser verificadas para se ter uma efetividade maior no 

trabalho. Aplicar a metodologia do RCM é um trabalho extenso, que precisa ser bem 

planejado e executado para que os seus resultados apareçam num prazo de tempo razoável sob 

pena de prejudicar todo o processo. 
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Figura 4 - Seqüência de atividades na implantação do RCM propostas por Siqueira (2009) 
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2.3 Metodologia do CBM (Condition Based Maintenance) 

As ferramentas desenvolvidas para o CBM começaram a ser usadas nos anos 60 

durante os estudos para desenvolvimento do programa de manutenção preventiva do Boeing 

747. Isto ocorreu em função dos estudos publicados por Nowlan e Heap em 1978 onde 89% 

das falhas nos componentes não estavam ligadas ao seu tempo de utilização, mas associadas a 

eventos aleatórios, os quais a manutenção periódica não seria efetiva, pois a restauração 

periódica do bem não iria contribuir para o aumento da confiabilidade do sistema. Desde 

então, inúmeros estudos foram desenvolvidos a partir das principais técnicas utilizadas para 

CBM, tais como a vibração, termografia, ruído e análise de óleo, dentre outras, que passaram 

a ser incorporadas nos programadas de manutenção. Com o crescimento em importância da 

manutenção para as empresas como forma de aumentar a confiabilidade das plantas, cresceu 

em igual proporção o interesse por estratégias que propiciem maior disponibilidade dos 

equipamentos, previnam a ocorrência de falhas e reduzam os custos de manutenção (Deloux, 

2008). Entretanto, as políticas do CBM somente são justificadas em sistemas críticos e os 

dados coletados servem para que o decisor maximize a disponibilidade do sistema e minimize 

o risco de falha e conseqüentemente os custos envolvidos com a manutenção. Por fim, o CBM 

é uma das políticas de manutenção derivadas dos estudos do RCM, assim como as atividades 

periódicas, as atividades de busca pela falha, a filosofia de funcionar até a falha e as 

atividades de modificação de projeto. A diferença principal entre monitoramento de condição 

e manutenção baseada em condição é que o primeiro é compreendido como uma tecnologia 

para monitorar equipamentos baseado em tempo ou uso, enquanto o segundo ocorre quando a 

informação sobre o monitoramento é utilizada para o planejamento da manutenção 

(BENGTSSON, 2008). 

Para aprofundar mais a compreensão do papel que o CBM tem para com as atividades 

de manutenção, será preciso contextualizar a manutenção a partir de suas duas categorias 

gerais, chamadas de manutenção corretiva e preventiva. A primeira delas é realizada com a 

finalidade de restaurar a função original do equipamento após a ocorrência de uma falha. É 

uma atitude reativa, pois se realiza quase sempre em condições adversas e não planejadas. Seu 

custo é geralmente mais alto devido a que, para restaurar um equipamento numa situação de 

crise, os recursos necessários são maiores e o tempo envolvido também, o que resulta numa 

perda de produção anormal. A segunda categoria é chamada de manutenção preventiva, que 

foi desenvolvida para evitar ou reduzir os altos custos de reparo acidental de um equipamento. 
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A forma tradicional deste tipo é realizar as paradas gerais para manutenção ou a troca de 

equipamentos em intervalos fixos de tempo que é chamada pela literatura de manutenção 

orientada pelo tempo. Tsang (1995), acredita que esta abordagem clássica “limita as 

oportunidades de aprimorar a manutenção preventiva”. Além das paradas planejadas para 

prevenir a falha, são objetivos da manutenção preventiva a detecção de falhas potenciais e das 

falhas ocultas.  

A manutenção baseada na condição (CBM) apresenta-se como metodologia para 

descobrir falhas potenciais. Segundo Tsang (1995), sua aplicação é apropriada quando: 

 A prevenção da falha não é possível ou seu método é desconhecido, como 

nos casos em que a falha seja de característica aleatória. 

 Existir um parâmetro mensurável que detecta a evolução de uma falha 

potencial. 

 Quando for possível identificar um valor de um parâmetro mensurável 

aonde uma ação preventiva pode ser tomada antes da ocorrência de uma 

falha. 

Apesar da aparente vantagem da metodologia do CBM sobre a manutenção tradicional 

corretiva ou preventiva, ela não é utilizada extensivamente. Um estudo de Jonsson (apud 

Bengtsson, 2008) em 208 empresas suecas demonstrou que somente dois quintos do tempo 

que era alocado para atividades de manutenção foram aplicados em manutenção preventiva ou 

baseada em condição. Posteriormente, Bengtsson (2004), descreveu que, na indústria sueca, 

somente 10% do tempo de manutenção eram aplicados em manutenção baseada em condição. 

Na indústria elétrica, o uso das ferramentas de monitoramento de condição está mais ligado 

aos aspectos técnicos do que nas estratégias de implantação e na estratégia (PENGXIANG ET 

AL APUD BENGTSSON, 2008).  

A ferramenta do CBM parte do princípio que o sistema é monitorado em intervalos de 

tempo definidos, levantando os resultados, sempre que possível, a partir de parâmetros 

quantitativos que serão utilizados para estabelecer o estado do equipamento e definir o 

momento adequado para se realizar uma manutenção. Se o parâmetro monitorado atinge um 

nível inferior de desempenho em relação a um determinado patamar, a manutenção é 

programada e posteriormente realizada para evitar que esta deterioração se torne uma falha 

funcional futura. O CBM utiliza-se de monitoramento direto da condição, da eficiência do 

sistema e de outros indicadores para dar subsídios e levantar o tempo até a falha. Conforme 



Capítulo 2 Base Conceitual 

27 

 

descrito por Tsang (1995), as atividades do CBM são desenvolvidas para os propósitos de 

determinar a existência de um problema, de definir a sua seriedade ou complexidade, de 

determinar o tempo residual que o sistema ainda pode operar sem apresentar falha funcional e 

detectar que componentes estão se degradando e as ações para eliminar as falhas. De forma 

similar, Bengtsson (2008) afirmou que o objetivo primário do monitoramento contínuo de um 

equipamento ou componente é a coleta dos dados de sua condição para detectar as falhas 

potenciais existentes e permitir a programação das atividades de manutenção e num tempo 

adequado para aperfeiçoar o custo e as perdas de produção. Além disto, outro objetivo 

secundário é aumentar o conhecimento das causas e efeitos da falha e padrões de deterioração. 

De acordo com Deloux (2008), o princípio clássico para modelagem do CBM é que a falha do 

sistema pode ser explicada por um mecanismo de deterioração. Isto quer dizer que sistemas 

que sofrem processo de deterioração por desgaste ou fadiga, erosão, consumo, e desgaste 

cumulativo, podem ser monitorados a partir de metodologias específicas, que podem ser 

definidos os limites de operação a partir dos quais o sistema é considerado em processo de 

deterioração e que uma atividade de manutenção deve ser programada. Em sistemas mais 

complexos, podemos ter mais de um mecanismo de deterioração.  

Existem diversas técnicas de monitoramento desenvolvidas ao longo do tempo para 

detecção de falhas e deterioração de componentes de sistemas. Uma das classificações foi 

dada por Tsang (1995) e descrita abaixo: 

 Técnicas que produzem efeitos dinâmicos: vibração ou nível de ruído. 

Partículas despejadas no ambiente: pó, poeira, partículas metálicas, etc. 

 Compostos químicos entregues ao ambiente. 

 Efeitos físicos em componentes: fissuras, fraturas, desgaste e deformação. 

 Aumento de temperatura. 

 Efeitos Elétricos. 
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2.3.1 Técnicas de Monitoramento 

Tsang (1995), descreveu com mais detalhe as várias diferentes técnicas de 

monitoramento, as suas características principais, amplitude de aplicação e resultados 

esperados visando a sua aplicabilidade como ferramenta de apoio às atividades de 

manutenção, conforme a seguir: 

 

 Análise de vibração é utilizada para detectar fadiga, desgastes, desalinhamentos e 

desbalanceamento. Nos equipamentos rotativos, os efeitos relacionados a 

falhas nos rolamentos, acoplamentos, eixos, motores, dentre outros podem ser 

associados aos parâmetros de vibração amplitude, velocidade e aceleração. A 

literatura possui trabalhos realizados que definem os níveis aceitáveis máximos 

para cada um dos parâmetros citados anteriormente e isto já é aplicado na 

indústria. Os sensores utilizados variam conforme a freqüência da vibração e 

podem ser sensores de amplitude para a baixa freqüência, sensores de 

velocidade para média freqüência e acelerômetros para alta freqüência.  

 Monitoramento de parâmetros de processo é aplicado para acompanhar a sua 

eficiência, perda de calor, temperatura e corrente do motor. Os dados são 

coletados por sistemas de monitoramento automáticos ou manuais e analisados 

para servirem de indicadores da condição operacional do equipamento. 

 Termografia utiliza instrumentos que captam o espectro de emissão da energia 

infravermelha da superfície de componentes para determinar o gradiente de 

temperatura do equipamento. Leituras de pontos quentes ou frios podem ser 

indicativas de problemas potenciais. São aplicáveis a sistemas em que há 

retenção ou transferência de calor. 

 Tribologia é o estudo da interface entre superfícies deslizantes. Neste contexto 

as três técnicas que se destacam são: a análise de contaminantes no óleo de 

lubrificação, as partículas relacionadas a desgastes e a ferrografia. São 

processos que possuem um custo alto e baixa freqüência de medição porque 

são necessários laboratórios para realização das análises. . 

 Inspeção visual é a técnica de monitoramento mais simples e de menor custo, 

porém é quase sempre qualitativa e precisa de eventos capazes de ser vistos a 

olho nu para a detecção de um problema potencial, tais como vazamentos, 
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folgas, fissuras e deslocamentos. É normalmente realizada pelas equipes de 

manutenção ou operação que coletam as informações em intervalos de tempo 

definidos. 

 

2.3.2 Implementação 

Para um projeto de implantação da ferramenta de CBM, a primeira etapa é a seleção dos 

sistemas críticos a serem monitorados. Isto é obtido como um dos resultados da aplicação da 

metodologia do RCM a um sistema. Depois de selecionados os equipamentos sujeitos ao 

monitoramento, a próxima etapa é selecionar os parâmetros a serem monitorados. De acordo 

com Tsang (1995), cada modo de falha pode ser monitorado a partir de vários sintomas 

diferentes e que apresentam diferentes níveis de degradação. Com isto deve ser considerada a 

técnica que produz o melhor custo-benefício. Existem diversos tipos de problemas de decisão 

no CBM que está relacionado diretamente com a questão da técnica de inspeção. Após serem 

definidos os sistemas e as técnicas de monitoramento apropriadas, o próximo passo é 

determinar a freqüência de inspeção. Neste caso pode-se ter um intervalo muito curto que 

proporciona um custo adicional ou longos intervalos que podem resultar num risco maior de 

falhas. A definição do tempo T decorrido entre o primeiro alarme de falha do sistema e a sua 

falha é uma forma de otimizar a freqüência de inspeção. Tsang (1995), afirmou que “o 

intervalo de tempo planejado acrescido de qualquer tempo de preparação esperado para 

qualquer uma manutenção preventiva necessária não deve exceder metade do tempo T”.    
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO E DO EQUIPAMENTO 

Este capítulo apresenta uma visão global dos elementos aplicados na operação de uma 

rebobinadeira, partindo do estudo dos fatores que influenciam na sua disponibilidade e na 

velocidade máxima de operação, impactantes diretos da sua produtividade.  É estudada a 

relação entre a qualidade da bobina e os sistemas que a compõem e relacionando-a com a 

velocidade máxima de operação. 

Apresentam-se os resultados operacionais para a rebobinadeira num período anterior ao 

trabalho para determinação das oportunidades de melhoria e da situação atual das atividades 

de manutenção.  

Por fim apresenta-se um estudo do processo de enrolamento numa perspectiva mais 

técnica, abordando os elementos e fatores deste processo que impactam no aparecimento dos 

defeitos de enrolamento e que influenciam negativamente na qualidade da bobina.  

3.1 Contextualização do Processo 

A rebobinadeira é uma máquina que tem por finalidade básica a transformação de um 

rolo chamado máster, aqui compreendidos como rolos de dimensão de até 10 metros, em 

bobinas de diversas larguras e comprimento visando atender à demanda do cliente. Podemos 

utilizar um modelo de transformação do tipo “input-transformação-output” proposto por Slack 

et al (2008), no qual podemos apresentar o processo da rebobinadeira conforme a Erro! 

Fonte de referência não encontrada.: 
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Figura 5 - Descrição do processo de transformação de uma rebobinadeira, Adaptado de Slack et al 

(2008). 

 

Os rolos de até dez metros de largura serão chamados de rolo máster daqui por diante e 

denota o produto intermediário da produção de uma linha de película plástica como a 

estudada.  

O termo bobina para efeito deste trabalho é aplicado a todo produto rebobinado que, 

após passarem pela etapa produtiva de rebobinamento passam a ter uma dimensão inferior ao 

rolo máster. 

 

De acordo com Slack et al (2008) 

 

Os indicadores de desempenho para os processos internos possuem a finalidade de 

avaliar que aspectos de desempenho dos processos podem ser considerados mais 

importantes para o atendimento dos objetivos estratégicos da empresa. Um indicador 

de desempenho somente terá valor se for acompanhado por suas metas de 

desempenho, que permitem que estes indicadores se transformem em avaliações de 

desempenho propriamente ditas.  
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O equipamento rebobinadeira em estudo integra uma linha de produção de película 

plástica bi orientado, sendo composta de uma seqüência de equipamentos que atuam desde a 

preparação e o processamento da matéria-prima plástica em estado sólido e na forma de grão, 

fundindo-a por um processo de extrusão e a transformando na forma de uma película pelo 

processo de casting, sendo posteriormente estirada, recortada e rebobinada formando um rolo 

máster, servindo este para suprir a produção contínua de bobina com diferente largura e 

comprimento.  

Cada bobina é produzida a partir da operação de recorte de um rolo máster produzido 

pela etapa anterior. Este recorte ocorre em condições operacionais bem definidas de 

velocidade de processamento e dos ajustes necessários à rebobinadeira para evitar os defeitos 

de enrolamento. (do autor) 

O produto principal da rebobinadeira é a bobina na dimensão adequada ao uso pelo 

cliente. Toda bobina possui uma largura e um comprimento definidos. A largura pode variar 

desde 400 mm até 2.500 mm, e o comprimento pode atingir até 36.000 metros de película em 

uma só bobina (manual de operação, 2004). 

A rebobinadeira foi especificada para produzir bobinas de um peso máximo 

compatível com a dimensão solicitada pelo mercado, a partir da largura total de recorte 

compatível com o rolo máster produzido (manual de operação, 2004). Dentre os resultados 

esperados pela especificação técnica está a capacidade de produzir bobinas isentas de defeito 

a uma alta velocidade de projeto para fazer face à produtividade exigida pela linha de 

produção.  

A definição do padrão de produtividade da rebobinadeira pode ser obtida a partir da 

composição dos seguintes parâmetros (Yanabe, 2006): 

 Largura da máquina: é uma característica de projeto que não pode ser alterada 

posteriormente. 

 Velocidade de operação: define o tempo necessário ao rebobinamento de uma 

operação de bobinas. A máxima velocidade de recorte é definida durante 

projeto do fabricante e atende a critérios construtivos do equipamento, tais 

como: vibração, resistência mecânica dos componentes, segurança, etc. A 

velocidade de processo nunca pode exceder à velocidade de projeto, sendo 

definida a partir das suas condições operacionais e do ajuste dos parâmetros de 
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processo visando a produção de bobinas com o mínimo de defeitos de 

enrolamento e que atenda aos requisitos do cliente.  

 Disponibilidade: é definido como o tempo total em que a Instalação está apta a 

produzir bobinas com nível de qualidade adequado, conforme exigência do 

cliente. Os principais elementos impactantes na disponibilidade são as falhas 

acidentais na rebobinadeira, as suas paradas programadas para manutenção e os 

tempos necessários para os ajustes de setup, troca de rolos e carga e descarga 

das bobinas. 

 

A velocidade máxima de operação da rebobinadeira, como foi dito antes, pode ter duas 

formas distintas para sua definição. A primeira delas é que ela não pode ser maior que a 

velocidade máxima de projeto, definida pelo fabricante em função dos padrões de construção 

e tecnologias utilizadas visando uma operação segura para a Instalação (manual de operação, 

2004). A segunda é a velocidade máxima de operação tendo em vista a necessidade de 

obtenção de uma qualidade de bobinamento adequada para as bobinas e que atenda à 

necessidade dos clientes, não podendo ser superior à primeira definição. Para a rebobinadeira 

estudada, a velocidade máxima de projeto segundo manual de operação (2004) é de 1200 

metros por minuto, enquanto a velocidade máxima de operação atinge 600 metros por minuto 

(documento interno, 2009).  

Atingir altas velocidades de recorte é um dos maiores desafios para a moderna 

indústria de produção de plásticos. Yanabe (2006), faz referência a necessidade crescente de 

aumento da velocidade de operação da linha e da largura das películas. Com o crescente 

aumento das velocidades de produção dos rolos máster, faz-se necessário o aumento da 

capacidade de produção da unidade de recorte a fim de processar toda produção (Roisum, 

2008). Alta velocidade de corte significa atingirmos entre 600 e 800 metros por minuto com 

boa qualidade do produto final e sem afetar a sua disponibilidade (documento interno, 2009). 

A alta velocidade de operação da rebobinadeira induz o aparecimento de falhas funcionais e 

níveis mais altos de vibração por possuir vários subsistemas rotacionais. O nível de vibração 

mais alto, além de prejudicar os componentes rotativos, torna o processo de rebobinamento 

instável e isto induz ao aparecimento dos defeitos de enrolamento, em função da incapacidade 

de manter um contato estável entre o rolo de contato e a película de plástico (Roisum, 2008). 
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A metodologia do RCM define uma relação entre as condições de operação e a 

probabilidade de falha de componentes No caso de serem aplicadas velocidades de operação 

mais próximas do limite de projeto da rebobinadeira, é esperado uma maior probabilidade de 

falha do sistema. Sendo assim, ter uma Instalação capaz de operar sem falhas em condições 

mais rigorosas, contribui para melhoria dos indicadores de desempenho da rebobinadeira. 

Com relação à qualidade do produto, verificamos que o mercado de películas plásticas 

está evoluindo em relação às exigências de qualidade das bobinas vendidas e faz-se necessário 

produzir uma maior quantidade de bobinas isentas que qualquer defeito dito de enrolamento. 

Neste ambiente de alta competição, priorizar ações para eliminar os defeitos de enrolamento 

torna-se um dos parâmetros chave para o sucesso deste negócio. Estes defeitos são 

caracterizados por imperfeições na superfície da bobina que podem provocar falhas durante o 

uso pelo cliente. Um defeito de bobinamento pode ter várias formas físicas, mas suas causas 

são muitas vezes as mesmas. Dentre os fatores mais conhecidos que contribuem para sua 

formação e que são citados por autores como Roisum (2008), Hashimoto, Haikel (1991) e 

Yanabe (2006), podemos descrever: 

 Tensão aplicada ao filme durante processamento do filme resultante do torque 

aplicado pelos motores dos braços de corte. 

 Pressão da região de contato entre filme e bobina que é exercida pelo sistema de 

apoio. 

 Estabilidade do contato entre rolo de apoio e filme na região do enrolamento.  

 Linearidade dos tubos de papelão. 

 Propriedades físicas da superfície do filme de poliéster. 

 Qualidade dos rolos a recortar (matéria-prima). 

Todos os parâmetros apresentados anteriormente, à exceção das propriedades de 

superfície do filme possuem uma dependência direta com o equipamento rebobinadeira os 

seus vários subsistemas e componente que serão descritos mais detalhadamente em seguida.  

 

Por fim analisamos as causas para redução da disponibilidade de uma máquina de 

rebobinamento, a partir da análise dos controles internos da empresa, e que foram 

subdivididas em dois principais grupos para fins de compreensão: 

 Paradas previstas ou programadas: são aquelas necessárias para a operação normal 

de uma máquina de recorte. Elas estão presentes no processo e não podem ser 
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eliminadas, porém podem ter sua intensidade reduzida pela aplicação de uma 

metodologia de melhoria contínua tipo PDCA. As mais importantes paradas 

relatadas nos controles internos de produção da empresa estudada,  são 

denominadas como: 

 Troca de rolo: atividade que consiste em retirar um rolo máster já processado e 

substituí-lo por outro com filme a ser recortado. 

 Carga e descarga: retirada das bobinas produzidas, colocação dos tubos de 

papelão vazios para enrolamento e repartida da máquina.  

 Troca de setup: ajustes realizados no equipamento para fazer face à mudança 

de dimensão das bobinas. 

 

 Paradas acidentais e não previstas: são aquelas resultantes de interrupções na 

produção provocadas por falha funcional da Instalação. As mais importantes são:  

 Falha na Instalação: mecânicas, elétricas ou de automação.  

 Operadores indisponíveis auxiliando outra área e, portanto, não operando a 

rebobinadeira. 

  Rolo máster indisponível para recorte no momento da necessidade do seu uso 

provocando atraso na operação de recorte. 

 

3.2 Contextualização do Equipamento 

A Figura 6 apresenta uma visão geral de uma rebobinadeira comercial, semelhante a que 

foi objeto do estudo. Nesta figura é possível ver o rolo máster representado na posição frontal 

e as estações de rebobinamento dispostas nos dois lados da máquina e por onde são 

produzidas as bobinas. 
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Figura 6 - Vista geral de uma rebobinadeira, Fonte:Empresa Kampf Gmbh. 

A  Figura 7 e Figura 8 mostram fotos de uma linha comercial típica de produção de 

película bi orientada. 

 

Figura 7 - Vista lateral de uma linha de produção de película bi orientada, fonte: Empresa Dornier 
Gmbh. 
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Figura 8 - Vista superior de uma linha de produção de película bi orientada, Fonte: Empresa Donier 
Gmbh 

 

 

3.2.1 Resultados operacionais da rebobinadeira  

 
Para análise dos indicadores de desempenho da rebobinadeira em estudo foram 

levantadas informações disponíveis em três bancos de dados na empresa, entre os anos de 

2008 e 2009, relativos às causas da indisponibilidade, à qualidade das bobinas produzidas e às 

solicitações de intervenção mecânica e automação que provocaram ou não interrupções de 

produção.  

A partir da analise dos dados, foi possível ter uma fotografia adequada da situação atual 

e dos indicadores de desempenho definidos para a rebobinadeira, e que oferecem suporte à 

determinação dos objetivos e metas de desempenho futuros. A seguir são descritos os 

resultados de cada banco de dados. 
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3.2.2 Causas para indisponibilidade da rebobinadeira. 

 
As causas de parada ou indisponibilidade da rebobinadeira são aquelas registradas como 

tempos perdidos ou sem produção. Eles podem ser divididos em paradas previstas e 

acidentais. A Figura 19 relata as três ocorrências mais importantes: troca de rolo, troca de 

esquema e a carga e descarga, que são consideradas paradas previstas por serem inerentes ao 

processo atual de rebobinamento. No total, elas representaram 56% de todo o tempo perdido 

em 2009. Como são inerentes ao processo de rebobinamento, tais paradas não podem ser 

eliminadas, mas seus tempos médios de ocorrência podem ser reduzidos a partir de um 

trabalho de otimização de tempos e movimentos. Este grupo de ocorrências não será objeto 

deste trabalho. Independentemente, a experiência interna nos diz que uma redução da ordem 

de 20% neste grupo de incidentes já representaria um avanço considerável nos indicadores de 

disponibilidade. Isto significaria um potencial de evolução de 11,2% do tempo disponível 

para produção.  

A figura 19 apresenta as paradas por problemas mecânicos e de automação na 

rebobinadeira, que representam um total de 17% da indisponibilidade da rebobinadeira. Eles 

são incidentes não fazem ou não deveriam fazer parte do processo estudado, podendo, 

tecnicamente, ser eliminados ou reduzidos significantemente. A eliminação completa dos 

incidentes passa por um “trade-off” entre o custo envolvido nas ações para aumento da 

confiabilidade da máquina e seu impacto na eliminação de falhas. Mesmo sem o 

conhecimento profundo dos custos envolvidos, é uma visão comum dos técnicos que existe 

uma grande oportunidade de ganho para este tipo de incidente. A aplicação das metodologias 

propostas neste trabalho, para a melhoria dos indicadores de manutenção da rebobinadeira 

serviram não só para aumentar a sua disponibilidade, bem como para permitir uma evolução 

nos padrões de velocidade máxima de processamento e na qualidade das bobinas. 

3.3 Qualidade das bobinas produzidas 

 
Os defeitos nas bobinas produzidas pela rebobinadeira são avaliados e classificados por 

operadores treinados e qualificados. Neste processo, cada bobina passa por uma inspeção 

visual e os defeitos são observados e classificados segundo critérios de intensidade e é 

atribuída uma escala de nível de qualidade entre 1(um) e 3 (três). Todas as informações são 
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inseridas num banco de dados para registro e classificação da bobina. A denominação de 

bobina nível de qualidade 1 (um) é entendida como aquela isentas de defeito que possa 

provocar qualquer disfunção no uso pelo cliente final. Por fim, defeito é qualquer desvio de 

aspecto ou funcionalidade da bobina que possa vir a provocar uma falha no processamento do 

produto pelo cliente e, portanto, vir a provocar um descontentamento por parte dele. A 

aplicação dos conceitos de perda de Tagushi é bastante válida nestes casos, visto que qualquer 

defeito pode provocar uma insatisfação do cliente, que se traduz como reclamação e 

devolução de material. É evidente que existe um “trade – off” entre os custos para eliminação 

completa de defeitos de enrolamento e seus benefícios para o resultado global da Empresa. E 

visão comum dos experts da empresa que há uma boa oportunidade de melhoria para redução 

das causas de aparecimento dos defeitos na rebobinadeira. 

A relação entre os defeitos de enrolamento e o estado de conservação da rebobinadeira 

não é extensamente explorada pela literatura especializada, que se concentra mais em estudar 

o processo de rebobinamento e desenvolver metodologias para simulação de resultados 

esperados para os esforços aplicados, apresentando-os em processos computacionais. O 

conhecimento acerca da influência do equipamento na qualidade das bobinas é obtido, em 

parte, a partir dos fabricantes de máquinas, dos sites especializados e de alguma literatura. 

Roisum (2008), acrescenta a seus trabalhos sobre processo de rebobinamento os efeitos dos 

problemas de equipamento que podem resultar na formação dos defeitos.  

O resultado acumulado de nível de qualidade 1 (um) para a rebobinadeira no ano de 

2009 foi de 44% e os dois defeitos mais freqüentes são o parafuso gerado na rebobinadeira e o 

parafuso apresentado no rolo máster. A Figura 9 apresenta este resultado para o ano de 2009, 

nele é possível verificar que ambos os defeitos listados anteriormente são responsáveis por 

mais de 98% de todos os defeitos apontados que não permitiram que as bobinas pudessem ser 

classificadas como nível de qualidade 1(um). O defeito parafuso pode ser visto na Figura 10 e 

se apresenta como um enrugamento ou ondulação vista na superfície da bobina, visível a olho 

nu e que pode provocar deformação da película plástica e inviabilizar a aplicação do produto 

pelo cliente. Os parâmetros que provocam o aparecimento do defeito parafuso são mais bem 

estudados no capítulo 3.5.  
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Ocorrência de defeitos nas bobinas da 
Rebobinadeira ano 2009
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Figura 9 – Defeitos de enrolamento registrados para as bobinas produzidas na rebobinadeira (do Autor).  

 

 

Figura 10 – Fotografia de um defeito parafuso na região central da bobina (do Autor). 
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3.4 Intervenção de manutenção para correção de falha funcional 

 
Toda solicitação à manutenção para intervenção na rebobinadeira é realizada mediante a 

abertura de uma ordem de serviço em software próprio, sendo tratada por um técnico 

responsável de acordo com o tipo de falha apresentada. É realizada uma subdivisão entre falha 

de automação e mecânica para efeito de atribuição de responsabilidade entre gestores. A 

intervenção pode provocar indisponibilidade ou não da rebobinadeira, em função do tipo de 

tarefa a ser realizada. As informações das atividades realizadas, sua duração, material 

consumido, indisponibilidade, componente recuperado e executores são registrados num 

sistema eletrônico de controle e os dados podem ser exportados para uma planilha Excel para 

tratamento posterior. 

O estudo das falhas da rebobinadeira foi realizado a partir do levantamento de todos os 

chamados de intervenção solicitados pela fabricação à manutenção. Neste caso, foram 

consideradas tanto as falhas potenciais quanto as falhas funcionais segundo critério 

apresentado por Moubray (1992). Numa segunda abordagem, foi analisado o impacto em 

tempo perdido para os subgrupos mais importantes. Os resultados são apresentados na Figura 

11, descrevendo um resumo das solicitações de intervenção na rebobinadeira para os anos de 

2008 e 2009, nele se verifica o número de incidentes relatados para cada um dos subsistemas. 

Para os subsistemas priorizados foram analisadas as causas ou fenômenos associadas, um 

exemplo é descrito na Figura 11. 

O uso do diagrama da de Pareto foi a forma predominante de apresentação dos dados 

sobre a operacionalidade da rebobinadeira. Sua utilização permitiu avaliar cada fator, 

ordenado segundo seu grau de importância, para poder concentrar a análise nos fatores mais 

importantes e relevantes.  
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SINTOMAS DE FALHAS PARA O  BRAÇO DE CORTE  
REBOBINADEIRA - 2008 E 2009

 

Figura 11 – Pareto dos sintomas relatados para as intervenções de manutenção na rebobinadeira (do 

Autor). 

 

3.4.1 Atividades realizadas para prevenção de falha na rebobinadeira. 

A empresa possui uma estrutura e atividades voltadas para a manutenção da 

rebobinadeira. Na sua estratégia atual, não é privilegiada a aplicação da metodologia do RCM 

para seus equipamentos críticos como forma de melhorar seu plano de manutenção. Num 

breve resumo das atividades aplicadas, foi utilizada a denominação das atividades de 

manutenção proposta por Siqueira (2009) e apresentada na tabela 1, que é útil para 

analisarmos a situação atual das atividades de manutenção da rebobinadeira. Não é difícil 

perceber que são mais freqüentes as atividades reativas, ou seja, de correção de falhas do que 

trabalhar com a sua prevenção ou eliminação. Isto na avaliação atual contribui para os dois 

problemas apresentados acerca de disponibilidade e qualidade, pois não é estruturado um 

trabalho para redução das falhas. 
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Substituição preventiva Aplicadas a alguns componentes 

Restauração preventiva Aplicadas a alguns componentes. 

Inspeções preditivas Termografia nos painéis elétricos e 

conexões e análise de vibração nos motores, 

e mancais. 

Inspeção funcional Aplicadas a alguns componentes. 

Serviço operacional Realizado para lubrificação. 

Manutenção corretiva Ocorrem paradas mensais para 

correção de falhas potencias. 

Tabela 2 – atividades de manutenção realizadas atualmente para rebobinadeira (do Autor).  

 

 

3.5 A relação entre os parâmetros operacionais e a qualidade das bobinas. 

O processo de rebobinagem tem a função de transformar rolos denominados máster em 

bobinas de qualquer película plástica flexível, nas dimensões customizadas para atendimento 

das necessidades dos clientes, sem o aparecimento de defeitos na superfície ou nas laterais da 

bobina e que não provoquem problemas de processamento por parte do cliente. Segundo 

Smith (2002), “o desafio para a operação de enrolamento é ser capaz de rebobinar películas 

com pequenas imperfeições e estar seguro que estas imperfeições não irão provocar defeitos 

de aspecto e não serão amplificadas durante processo de enrolamento.” Hashimoto (2010) 

analisou os problemas de qualidade das bobinas do ponto de vista econômico e afirmou que 

“desde que o processo de enrolamento é o estágio final da produção de qualquer película 

flexível, os defeitos de enrolamento têm sido uma causa de perda de produção das películas e 

dos altos custos incorridos para recuperar a bobina”.   

Existem várias definições utilizadas na literatura para os defeitos de enrolamento. A 

primeira delas utiliza a abordagem econômica quando afirma que o defeito é alguma coisa 

que possui uma implicação pecuniária pelo fato de pode provocar algum problema de 

qualidade ou resultar numa parada da instalação, tendo como conseqüência uma perda de 

produtividade (Hashimoto, 2007)  De outra forma, Roisum (2008) conceitua defeito de 
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enrolamento na sua perspectiva técnica, afirmando que defeito a qualquer coisa visível na 

bobina enrolada. É a descaracterização de uma superfície perfeitamente cilíndrica de uma 

bobina. Esta abordagem se justifica pelo fato que qualquer defeito visível pelo cliente coloca 

o produto numa condição de desvantagem econômica com relação à concorrência.   

O desafio de produzir bobinas cada vez mais isenta de defeitos visíveis se tornou mais 

importante à medida que as linhas de produção destas películas flexíveis foram evoluindo na 

sua velocidade de processamento como conseqüência da necessidade de aumento de 

produtividade e, por conseguinte, as rebobinadeiras tiveram que ser projetadas para serem 

capazes de operar a velocidades de processamento cada vez maiores. Segundo Roisum 

(2008), as rebobinadeiras podem atingir até 2000 metros por minuto para o caso de 

processamento de papel ou cerca de 1000 m/min para outros plásticos flexíveis. O problema 

maior para se atingir alta velocidade de processamento é a qualidade de rebobinamento 

necessária para atender às demandas do mercado. Isto limita, atualmente, esta velocidade para 

o processamento de películas plásticas em cerca de 700 m/min, segundo informações obtidas 

no mercado e na concorrência, em condições bem especiais de desempenho do equipamento, 

da qualidade da matéria-prima e do ajuste de processo senão começa-se a observar uma 

degradação de resultados de qualidade.  

As rebobinadeiras podem ter várias configurações mecânicas que foram descritas por 

Roisum (2008), sendo que a utilizada para efeito de estudo foi a do tipo “center winding” que 

possui transmissão do torque diretamente na bobina e a aplicação de um rolo de contato não 

acionado. No processo de rebobinamento destacam-se, como elementos importantes a serem 

considerados para que uma bobina tenha boa qualidade ou não, a interação física entre as 

camadas de enrolamento e sua conseqüente densidade aparente de enrolamento. No primeiro 

principio, a premissa é que cada camada da película adicionada ou acrescentada à bobina 

precisa participar adequadamente da composição desta, e precisa ser incorporada à bobina 

isenta de tensões que provoquem dobramento, deslizamento ou outra falha que possa provocar 

defeito. Esta questão será abordada com mais detalhe posteriormente. O segundo princípio se 

fundamenta no controle da quantidade de ar residual (air entrainment na literatura) que fica 

retida entre as espiras ou camadas da película durante o rebobinamento. A depender da 

quantidade de ar retido, podemos antecipar o aparecimento de determinados defeitos de 

enrolamento. O ar residual interfere diretamente na dureza ou rigidez de uma bobina, afetando  

a qualidade do produto. Estes dois princípios importantes para bobinagem têm como fatores 
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influenciadores das forças de apoio (N) aplicadas pelo sistema de apoio e tensão ou esforço 

tangencial (Tw) aplicado pelos braços de corte, e que atuam tanto para limitar e controlar o ar 

entre espiras quanto para garantir que as camadas sejam enroladas adequadamente no visto 

esquematicamente na Figura 12. Acrescenta-se a estes dois fatores já mencionados a 

importância do tipo de material ou película que está sendo enrolado, que influencia nos 

valores de apoio e tração necessários.  

 

 

Figura 12 – Desenho esquemático do processo de rebobinamento. Fonte Hashimoto et al (2010). 

 

 

A combinação entre estas duas forças Tw e N durante o enrolamento influencia as 

tensões internas que se aplicam entre as camadas da película. São elas, a tensão radial ( r) e 

ão S do raio da 

bobina, como é visto na Figura 13. Vários defeitos que aparecem na bobinas são explicados a 

partir da compreensão dos valores destas duas tensões ao longo do enrolamento da bobina, 

camada a camada. A sua quantificação ocorreu após os diversos trabalhos que foram 

realizados para simular matematicamente e estudar estes parâmetros, sua influência na bobina, 

nos defeitos que se apresentam e a melhor maneira para ajustá-los durante operação da 

rebobinadeira. Além disto, vários trabalhos procuraram validar os estudos matemáticos 

realizados. 
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Figura 13 – Diagrama dos esforços aplicados às camadas da película enrolada na perspectiva do plano 

radial da bobina. Fonte Hashimoto et al (2010).   

 

Nos trabalhos de Hakiel (1987) e Yanabe (2002) foram desenvolvidos modelos 

matemáticos para estudar o comportamento das tensões exercidas nas camadas internas da 

película durante rebobinamento, buscando associá-las aos defeitos de enrolamento mais 

comuns. Hashimoto (2010) estudou o fenômeno do controle e modelização da camada de ar 

que se forma entre as camadas da película de uma bobina, considerando a influencia da força 

de tração e a força de apoio exercida na película em rotação, determinando as condições 

resultantes do processo e as velocidades críticas de rebobinamento para evitar defeitos de 

enrolamento a partir da caracterização de esforços como demonstrado na Figura 13. 

Hashimoto (2010), em outro trabalho, estudou os valores de tração e a força de apoio ótima 

para evitar os defeitos de enrolamento.   

Uns dos pontos mais importantes nos trabalhos realizados para a compreensão do 

fenômeno do enrolamento de películas flexíveis foi considerar a vibração da rebobinadeira 

como uma causa de formação dos defeitos de enrolamento. Roisum (2008) afirmou que 

 
O enrolamento com alta tensão é, usualmente, a melhor estratégia a ser aplicada, embora 

os benefícios possam ser negligenciados. Além disto, um bom projeto de rebobinadeira e 

manutenção pode ser útil. É importante notar que a natureza do material tem muita 

relação com a vibração [...]. Esta bobina possui massa em movimento. [...] Um aspecto 

pouco apreciado da eficiência de um rolo de contato é o fenômeno da vibração. Caso a 

bobina ou o rolo de contato vibre, haverá uma redução momentânea ou até uma perda de 
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contato poderá ocorrer. Neste caso, a eficiência do rolo de apoio na exclusão do ar será 

reduzida. [...]. Em primeiro lugar, a vibração é gerada, tipicamente, pela bobina enrolada 

e não pelo rolo de apoio. A bobina pode estar montada excentricamente ou pode estar 

assimétrica. Em ambos os casos a assimetria é esperada. Em segundo lugar, espera-se que 

a estrutura da rebobinadeira não permita vibração da bobina ou os rolamentos dos braços 

e que este rolamento seja projetado adequadamente. Em terceiro lugar, as ressonâncias 

mecânicas ou dos motores de acionamento são em certos diâmetros altamente 

amplificadas. Em quarto lugar, vibração provoca o aparecimento de bordas desalinhadas 

nas bobinas. Finalmente, vibração da rebobinadeira não é um problema desejado para 

trabalhar, a não ser que a causa seja imediatamente reconhecida e facilmente corrigida, o 

qual não é sempre o caso.  

[...] Onde forças geradas pela rotação em alta velocidade afeta as tensões internas à 

bobina durante e após enrolamento. O segundo é a vibração da rebobinadeira, onde a 

bobina, e quase certo, que rolamentos e estrutura vibram devido a desbalanceamento e 

mais importante, rolos desbalanceados.  

[...] Algumas rebobinadeiras são afetadas por vibração que podem causar problema de 

qualidade e produtividade. Um rolo vibrando pode transformar-se em rolo desbalanceado. 

A borda do rolo deteriora-se. A rebobinadeira pode vibrar em tão alto nível que a 

velocidade pode ter que ser reduzida. Isto pode até afetar segurança. 

 [...] Portanto, existem dois tipos distintos de vibração. A primeira é aquela que pode ser 

evitada por projeto e manutenção e a outra é inevitável porque advém da força de 

acionamento, massa e movimento são eventos primários no rebobinamento. [...] A 

distinção entre estes casos é simples. No primeiro caso, a máquina por ela mesma vibra 

em níveis não tão diferentes que da bobina. No segundo caso, a única parte que vibra em 

nível significante comparado à bobina é o mandril ou eixo expansivo e o rolo de contato e 

somente na direção do crescimento da bobina. 

 

Takahiro (2009), estudou os efeitos da existência de fontes de vibração entre o conjunto 

bobina e rolo de contato e tratou de correlacioná-los aos defeitos de enrolamento. Como 

solução a este fenômeno, o autor ainda estudou a utilização de absorvedores dinâmicos com 

intuito de minimizar os efeitos nocivos das fontes de vibração e ajudar no controle da camada 

de ar, evitando o aparecimento dos defeitos de enrolamento. Este estudo relacionou as 

variáveis que influenciam no processo de vibração na região de contato entre rolo de apoio e 

filme, e que atuam na estabilidade da área de contato para a retirada e controle da quantidade 

de ar nas espiras da película. Com isto, foi mostrado que a vibração entre braço de corte e 
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sistema de apoio resultante de desgastes mecânicos dos seus componentes pode ser uma das 

causas importantes para o aparecimento de defeitos de enrolamento. Num outro trabalho, 

Hasegawa (2000), desenvolveu um sistema de controle “on-line” da vibração de um sistema 

de enrolamento utilizado para fios poliméricos, que operam a velocidades de rotação 

superiores a uma rebobinadeira de película plástica, porém possuem um princípio de operação 

similar. Neste trabalho foi desenvolvida uma monitoração contínua para identificar aumentos 

anormais do estágio de vibração do sistema e prevenir danos mais graves a partir de 

atividades de manutenção, um caso típico do uso da ferramenta do CBM. 

Como já descrito nas páginas 42 e 43 desta dissertação, os principais parâmetros 

envolvidos num processo de rebobinamento são as forças de tracionamento da película e de 

contato entre rolo de apoio e película. Estas duas variáveis direcionam o ajuste da 

rebobinadeira para controlar a camada de ar entre espiras, propiciando menor risco de 

aparecimento de defeitos. Hashimoto (2010) desenvolveu um modelo matemático para 

calcular os níveis de tensão radial e tangencial durante rebobinamento e demonstrou uma 

correlação entre alto tracionamento, alta força de apoio e alta velocidade de rebobinamento 

como causas do aparecimento de defeitos de enrolamento, a partir da análise da tensão radial 

resultante em cada estágio do enrolamento, visando aperfeiçoar os parâmetros de ajuste e 

controle da rebobinadeira. Em outro trabalho desenvolvido por Yanabe (2000), foi possível 

demonstrar a relação entre as condições de apoio e tração em função do acréscimo de 

diâmetro da bobina durante enrolamento e com isto aperfeiçoar o processo visando obter 

tensões mais estáveis. 

Dos estudos apresentados anteriormente ficou demonstrada a importância de dois 

parâmetros principais de ajuste de uma rebobinadeira para obter bobinas sem defeitos a 

velocidades de processamento adequadas, são eles a tração e força de apoio, como 

determinantes para uma boa qualidade da bobina. Estes dois parâmetros de ajuste de qualquer 

rebobinadeira podem ser mais bem compreendidos abaixo, tendo como base as observações 

de Roisum (2008), Yanabe (2002), Haikel (1991) e do manual de operação (2004) da 

rebobinadeira: 

 Tração ou tensão de enrolamento é o resultado do torque aplicado pelo motor elétrico 

do braço de corte, transmitido através de um sistema de correia sincronizada 

visualizado na figura 26, no caso da rebobinadeira estudada, até a bobina e que tem 

por finalidade garantir que a película flexível se mantenha plana durante a 



Capítulo 3 Contextualização do Processo e do Equipamento 

49 

 

aterrissagem de cada camada durante enrolamento da bobina. A tensão ou 

simplesmente tração de enrolamento é normalmente descrita a partir da unidade 

Newton por unidade de largura da bobina e sua faixa de operação (valores máximo e 

mínino) depende do tipo de película processada. Tão importante quanto o valor 

nominal da tração é sua estabilidade de controle durante enrolamento e isto é resultado 

de sistemas de controle eletrônico de torque e da condição mecânica dos braços de 

corte.  

 Força de apoio é o resultado da aplicação de pressão exercida por um rolo cilíndrico 

de superfície de borracha chamado de rolo de apoio, que está diretamente em contato 

com a película no momento em que ela aterrissa na bobina durante enrolamento, visto 

esquematicamente na Figura 13 e observado na Figura 29 também. A pressão exercida 

pelo rolo de apoio controla a quantidade de ar residual que se encontra entre as 

camadas de filme e que possui relação direta com a dureza da bobina. Uma região ou 

área física é criada em função do contato entre rolo de apoio e filme, e que resulta 

numa pressão que expulsa o excesso de ar entre espiras. A estabilidade deste contato é 

um fator importante para o controle do processo de rebobinamento. Vibrações 

associadas ao rolo de apoio influenciam negativamente na pressão de contato e podem 

provocar irregularidades na bobina e, conseqüentemente, defeitos de enrolamento.   

 

 Além disto, existem outras condições de contorno para a operação da rebobinadeira que 

precisam ser consideradas, pois influenciam o processo. Estão incluídos o tipo e característica 

de superfície de película, a velocidade de rebobinamento e a dimensão da bobina. Os diversos 

trabalhos de autores como Adams (2000), Hakiel (1991) e Hinge (1998) estudaram os 

fenômenos físicos aplicados à força de contato entre um rolo de borracha e uma superfície 

rígida, similar ao que ocorre com o processo de rebobinamento. Yuan (2008) estudou os 

efeitos que fontes de vibração podem exercer na estabilidade do contato e como a estabilidade 

do contato se modifica em função da velocidade e das condições do revestimento de borracha. 
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Figura 14 – Detalhe  da área de contato entre rolo de apoio e bobina. Fonte Hashimoto et al (2007). 

 

 

A vibração, como dito anteriormente, atua como um dos elementos importantes para o 

controle da camada de ar retida entre as camadas da película durante rebobinamento. A Figura 

14 mostra, esquematicamente, as cargas aplicadas à bobina, a região de contato ou região de 

controle da camada de ar e o rolo de apoio. Segundo Roisum (2009), em produção à alta 

velocidade de bobinamento, a região de contato torna-se mais instável contribuindo para que 

maior quantidade de ar seja arrastada para dentro das camadas da película e possam provocar 

o aparecimento de defeitos de enrolamento, dificultando a regulagem de tensão e força de 

apoio. Isto remete a afirmar a importância de estudar e prevenir as suas fontes . 

 Dentre todos os defeitos visíveis na superfície da bobina o mais freqüente é o defeito 

parafuso ou “tin canning” como é conhecido mundialmente (Roisum, 2009). Este defeito é 

muito comum em películas de baixa espessura. A Figura 10 apresenta um exemplo de 

parafuso aonde pode ser vista uma das suas principais características, a uniformidade da 

ondulação. O processo de formação do parafuso, segundo mesmo autor, decorre do fato que 

camadas da película são rebobinadas com uma pressão alta e provocam alta tensão nas 

camadas inferiores, que tendem a se expandirem lateralmente, o que não ocorre devido às 

outras camadas e pode resultar num colapso de certa região provocando a ondulação. A 

principal ação do operador é reduzir a dureza da bobina ajustando tensão e/ou força de apoio 
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ou aumentando a velocidade de enrolamento. O defeito parafuso é mais crítico em bobinas de 

largura e comprimento maiores. Outra causa para o aparecimento do parafuso é a região de 

diferença de espessura ou de menor contato do rolo de apoio que provoca o aprisionamento do 

ar. Neste caso a película não consegue ficar plana no rebobinamento e o risco de colapso das 

camadas se torna mais fácil. 
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4 APLICAÇÃO DO RCM EM UM SISTEMA DE REBOBINAMENTO 
DE PLÁSTICO 

4.1 Conceitos gerais para aplicação do RCM para uma rebobinadeira 

Uma máquina de rebobinamento de película plástica possui a função principal de 

transformar rolos máster de largura e comprimento maiores em bobinas nas dimensões de 

largura e comprimento que atendam às necessidades dos clientes, e com a qualidade 

desejadas por eles. 

Para a execução desta função, definem-se como principais indicadores de desempenho 

na avaliação da sua eficácia a produtividade por hora e a qualidade das bobinas. Os 

elementos chave que influenciam e impulsionam a produtividade de uma maquina de 

rebobinamento já foram descritos pelo capítulo 3.1 e a implantação do RCM permitirá 

aumentar a sua disponibilidade, paralelamente ao aumento da velocidade máxima de recorte. 

Outro fator importante a ser atendido é a melhoria da qualidade das bobinas no quesito 

aspecto visual. Neste tópico, a aplicação do RCM possibilitará a eliminação de diversas 

causas associadas ao aparecimento dos defeitos de bobinamento, permitindo uma evolução 

positiva.  

A implantação do RCM foi dividida em várias fases, iniciando-se pela seleção do 

sistema a ser estudado, do levantamento de dados e informações relevantes e a da definição 

dos limites aplicáveis a cada parte da máquina delimitando a sua análise. A seguir, foram 

levantadas as funções principais e secundárias dos subsistemas levantados. A terceira fase 

compreendeu o levantamento das falhas funcionais associadas a cada uma das funções. Para 

este trabalho utilizou-se do conhecimento dos técnicos da empresa, auxiliados pelos manuais, 

diagramas e desenhos. Para a quarta fase, levantam-se os modos de falhas presentes em cada 

falha funcional e seu efeito para o sistema. Para isto, consideraram-se mais uma vez a 

experiência das pessoas, os eventos já ocorridos anteriormente registrados ou não, das 

informações obtidas com o fabricante e do estudo do subsistema. Na quinta fase foi 

contemplado o levantamento da conseqüência destas falhas. Para isto foi utilizado o conceito 

descrito em Siqueira (2009), que aplica duas classificações distintas para as falhas, são elas a 

capacidade de percepção das equipes operacionais, aqui entendidas como aqueles que operam 
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em mantém a Instalação, em visualizar a falha. Neste caso descrevem-se dois critérios, 

evidente ou oculto. 

A segunda classificação da falha tem por base a sua conseqüência para o sistema e 

subdivide-se em dano operacional ou dano à segurança e ao meio-ambiente. Finalmente, 

definiram-se as tarefas de manutenção associadas aos modos de falha prioritários, seus 

intervalos e responsáveis, utilizando-se dos conceitos de uma solução técnica eficaz e 

viabilidade econômica (Moubray, 1992). 

As tarefas proativas aplicáveis foram descritas como um serviço operacional, uma 

inspeção preditiva, uma restauração preventiva, uma substituição preventiva, uma inspeção 

funcional, uma manutenção combinada e uma mudança de projeto justificável (Siqueira, 

2009). As ações default seguiram critério definido no capítulo 2.2.3. A determinação dos 

intervalos de manutenção seguiu critérios práticos obtidos a partir da experiência dos técnicos 

e dos eventos ocorridos. 

O registro dos dados e informações durante todas as etapas da aplicação da metodologia 

do RCM foi processado e armazenado no software de manutenção centrada em 

confiabilidade, versão 2.0.1 beta 3 cedido pelo CDSID – Centro de Desenvolvimento em 

Sistemas de Informação e Decisão da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

4.2 Software de apoio à implantação do RCM 

O registro dos dados e informações durante todas as etapas da aplicação da metodologia 

do RCM foi processado e armazenado no software de manutenção centrada em confiabilidade 

cedida pelo CDSID – Centro de Desenvolvimento em Sistemas de Informação e Decisão da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

Este sistema possui todos os recursos necessários ao RCM e que foram utilizados em 

diferentes graus de profundidade para a rebobinadeira: 

 Descrição do sistema funcional: sistema, subsistema, função, falha funcional, 

equipamento, modos de falha e criticidade 

 Cadastro físico: especificidade, especialidade, espécie, família, fabricante, local 

e equipamento. 

  Cadastro de níveis para estudo da criticidade: detectabilidade, nível de 

freqüência, nível de aceitabilidade, nível de severidade e matriz de risco. 
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  Cadastro de falhas: modos de falhas, tipo de falhas, causas de falha, efeitos de 

falha, estratégias de manutenção. 

 

A aplicação do software compreendeu as etapas de:  

 Estudo do sistema e seus desdobramentos. 

 Determinação das falhas funcionais. 

 Validação dos níveis de criticidade. 

 Cadastro das falhas. 

 Relacionamento entre o sistema funcional e os modos de falha. 

 Determinação da criticidade para os modos de falha. 

 Determinação da estratégia de manutenção para cada modo de falha. 

 Cadastro físico do equipamento e seus componentes. 

 

A seguir estão apresentadas algumas telas do software citado para ilustração dos 

recursos e da sua forma de apresentação. 

 

 

 

Figura 15 – Tela inicial do software utilizado no estudo do RCM da rebobinadeira. 
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Figura 16 – Tela de cadastro do sistema e relacionamento com falhas funcionais e modos de falha. 

 

 

 

 

Figura 17 – Tela da matriz de risco. 
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4.3 Estudo dos dados sobre o desempenho da rebobinadeira 

4.3.1 Descrição geral do sistema rebobinadeira 

Em primeiro lugar é importante descrever o funcionamento geral de uma rebobinadeira, 

que pode ser vista de forma geral na Figura 6. Os principais subsistemas que a compõem são 

(manual de operação rebobinadeira, 2004): 

 Desbobinadeira: responsável pelas funções de suportar e controlar o 

desenrolamento do rolo máster com velocidade e tensão da película controlada, a 

fim de evitar formação de defeitos visuais na película como dobras e arranhões. 

 Rolo de transporte: são rolos recobertos de borracha, camurça ou outro material 

similar que têm a finalidade de isolar a tensão da película entre a desbobinadeira 

e as estações de enrolamento. Eles possuem velocidade controlada para evitar 

defeitos ou marcas na superfície da película. 

 Sistema de recorte longitudinal: É composto de um sistema porta-lâmina tipo 

“Gillette” ou disco circular sobre um rolo ranhurado ou diretamente no ar. 

Situado logo a seguir, em seqüência, aos rolos de transporte, sendo responsável 

por dividir ou repartir a película vinda do rolo máster em várias partes que serão 

posteriormente rebobinadas individualmente sem rasgá-la ou formar defeitos nas 

suas bordas.  

 Braço de corte: é o subsistema responsável por garantir o rebobinamento de 

cada bobina sobre os seus núcleos de tubo de papelão. É um dos sistemas mais 

importantes do ponto de vista do processo de rebobinamento, pois é o 

responsável por transmitir o torque ou tensão para a película e que influencia 

diretamente na formação dos defeitos de enrolamento conforme descrito no 

capítulo 3.5. 

 Sistema de apoio: responsável por garantir a aplicação de uma pressão sobre a 

película plástica no momento da sua aterrissagem ou contato sobre a bobina, que 

visa garantir a retirada do ar arrastado pela película para evitar que o mesmo seja 

aprisionado entre as camadas, o que pode induzir o aparecimento de defeitos de 

enrolamento.  

 Sistema de rebarba: sistema responsável por rebobinar as laterais do rolo máster 

que não são utilizadas para produzir bobinas.  



Capítulo 4 Aplicação do RCM em um Sistema de Rebobinamento de Plástico 

57 

 

 Controles da máquina: correspondem a todos os sistemas e controles eletrônicos 

disponíveis numa rebobinadeira. O seu grau de complexidade pode variar de 

sistema para sistema, porém são normalmente presentes os controles de 

velocidade dos motores de acionamento dos subsistemas, do torque dos motores 

do braço de corte, controle da pressão de ar do sistema de apoio, dos parâmetros 

de ajuste do processo e etc. 

 Transportador de bobina: sistema responsável por movimentar as bobinas desde 

a posição de descarregamento dos braços de corte até o posto de embalagem 

final. 

A Figura 18 apresenta, esquematicamente, estes subsistemas da rebobinadeira de 

uma forma esquemática. Descrever o funcionamento geral de cada parte ou subsistema de 

uma máquina a ser estudada ajuda na compreensão das funções, das falhas e dos modos de 

falhas, além de auxiliar nas etapas seguintes de priorização e estudo dos seus efeitos e 

conseqüências. 

 

CORTADEIRA 1

DESENROLADEIRA

ROLOS DE 
TRANSPORTE

RECORTE DO FILME

BRAÇO DE CORTE

SISTEMA DE APOIO

SISTEMA DE 
REBARBA

CONTROLES DA 
MÁQUINA

TRANSPORTADOR 
DE BOBINAS

 

Figura 18 – Diagrama dos subsistemas da rebobinadeira (do Autor). 

 

 A primeira etapa para o uso do software de MCC foi a inclusão dos subsistemas 

conforme descrito na Figura 18. Nela procurou-se descrever as partes componentes do sistema 
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como um todo e que pudessem ser estudadas, e servir de subsídio para determinar as falhas 

funcionais. 

4.3.2 Estudo dos dados de disponibilidade da rebobinadeira 

O estudo da disponibilidade atual da máquina de recorte foi a próxima etapa para 

análise do desempenho deste sistema.  O ponto de partida foi o levantamento das falhas 

ocorridas e que provocaram perda de disponibilidade num período anterior representativo. Ao 

diagrama de pareto apresentado na Figura 19 descreve em ordem decrescente a quantidade de 

horas perdida por paradas para cada uma das causas apresentadas, que provocaram parada da 

rebobinadeira estudada e caracterizou uma perda real de produção. 
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Figura 19 – Distribuição dos incidentes de parada de produção da rebobinadeira (do autor). 

 

A análise dos incidentes de parada da rebobinadeira, a partir da Figura 19 mostra dois 

grupos distintos. O primeiro deles é composto pelos três incidentes mais freqüentes, troca de 

rolo máster, troca de setup e carga e descarga, que são responsáveis por 56% do tempo 

perdido no período para o equipamento. Este primeiro grupo é composto pelas paradas 
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consideradas não acidentais, ou seja, intrínsecas ao processo da rebobinadeira e que, mesmo 

resultando em paradas da unidade produtiva, não podem ser eliminadas, podendo passar por 

um processo de melhoria e otimização, utilizando técnicas de melhoria de processos do tipo 6-

Sigma ou metodologia de Lean manufacturing. Compõe este grupo o tempo perdido para as 

trocas de rolo máster representadas pelas paradas da rebobinadeira para carregar um novo rolo 

a ser recortado e retirar o rolo já consumido, a troca de setup para permitir o ajuste das 

condições operacionais face à mudança de dimensão das bobinas e as cargas e descarga para 

permitir a retirada das bobinas que finalizaram o processo de recorte e preparar para a 

próxima operação. O segundo grupo de incidentes representa 17% do tempo perdido e 

compreende as falhas acidentais provocadas por problemas no equipamento subdivididas 

entre automação e mecânico da rebobinadeira. Mesmo não sendo o principal grupo de causas 

para parada da rebobinadeira, são estes os incidentes que podem ser eliminados ou reduzidos 

substancialmente, contribuindo para redução das paradas da rebobinadeira. Além disto, 

conforme exposto no capítulo 3.5, a importância do equipamento, do seu estado e condição de 

operação, no resultado de qualidade da bobina é bastante relevante, o que não ocorre no grupo 

anterior de ocorrências. Para uma compreensão melhor, os incidentes de automação estão 

classificados como aqueles que tiveram como origem uma falha elétrica ou de algum sistema 

ou componente eletrônico. Como incidentes mecânicos estão classificados as falhas que 

tiveram como origem um componente mecânico.  

 

4.3.3 Levantamento dos chamados de manutenção para a rebobinadeira e priorização dos 

subsistemas a estudar 

 

O trabalho realizado nesta dissertação teve por finalidade estudar o segundo grupo de 

eventos apresentado no capítulo 4.3.2 e utilizar o RCM como ferramenta para suportar a 

melhoria dos indicadores de paradas da rebobinadeira e redução dos incidentes. Para estudar 

as falhas na rebobinadeira partiu-se para o levantamento de todos os chamados atendidos pela 

manutenção na rebobinadeira independente do seu efeito numa parada.  O motivo foi 

aumentar a abrangência do estudo para conter todas as falhas potenciais ou funcionais 

ocorridas no período levantado.  Neste caso foi possível ver e tratar os casos de todos os tipos 

de falhas, mesmo as que não provocaram interrupção do sistema. As falhas foram divididas e 

associadas a cada um dos subsistemas descritos anteriormente na Figura 18. 
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Figura 20 - Tipos de chamados de manutenção para rebobinadeira (do autor). 

 

 

Após o levantamento e agrupamento das falhas, partiu-se para determinar os 

subsistemas mais importantes para serem estudados daqui por diante. Isto foi necessário 

porque os recursos utilizados para o estudo e aplicação do RCM eram limitados e, para dar 

prioridade aos subsistemas mais importantes visando obter resultados mais rápidos e eficazes. 

Para realizar uma priorização de atividades do RCM, Rausand (1998) descreve as duas 

avaliações úteis aplicáveis para auxílio nesta seleção. O primeiro passo é definir a avaliação 

dos benefícios diretos para a empresa que cada um dos subsistemas poderia acrescentar ao 

sistema com o uso do RCM e comparando-os com o que pode ser obtido a partir do 

planejamento tradicional de manutenção. O segundo passo é analisar o nível do 

desdobramento necessário para ser conduzido o trabalho. Dependendo do processo, 

poderíamos detalhar em diversos níveis como planta, sistema, subsistema, componente, etc.  

Seguindo as recomendações de Rausand (1998), foram utilizados dois critérios para 

determinar os subsistemas que poderiam trazer mais benefício, o impacto na disponibilidade 
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do sistema e na qualidade das bobinas. Utilizamos como base para avaliação do impacto na 

disponibilidade, todos os chamados de manutenção solicitados pela fabricação e direcionados 

a cada um dos subsistemas já descritos, que provocou ou não parada da unidade com perda de 

tempo. O resultado é visto na figura 20, dividido por cada subsistema e seu respectivo número 

de ocorrências ou chamados de manutenção. O segundo critério utilizado foi a importância de 

cada um dos subsistemas para com a qualidade das bobinas. Para este estudo levantou-se a 

ocorrência dos defeitos registrados para as bobinas, visto na Figura 9 e a sua relação com os 

subsistemas conhecida a partir dos estudos teóricos abordados no capítulo 3.5 e do 

conhecimento prático dos técnicos da empresa sobre os fatores que influenciam na qualidade 

de bobinagem. Para cada um dos critérios de disponibilidade e qualidade foram atribuídos três 

níveis de importância e atribuídos pesos, variando entre: 

 

 1 -> Nenhuma ou pouca importância atribuída ao critério. 

 2 -> Relativa importância. 

 3-> Alta importância atribuída ao critério. 

 

Desta forma, a tabela 3 apresenta o resultado final com a pontuação ou pesos atribuídos, 

a importância de cada subsistema para com a rebobinadeira pode ser avaliada. Os critérios 

foram multiplicados e aqueles que obtiveram as notas mais altas foram selecionados para o 

desenvolvimento da metodologia do RCM. 

   

Tabela 3 – matriz de decisão para priorização dos sistemas a estudar (do autor). 

SISTEMAS DISPONIBILIDADE QUALIDADE TOTAL 
BRAÇO DE CORTE 3 3 9 
SISTEMA DE APOIO 2 3 6 
DESENROLADEIRA 3 1 3 
RECORTE DO FILME 1 2 2 
SISTEMA DE REBARBA 2 1 2 
CONTROLES 1 2 2 
ROLOS DE TRANSPORTE 1 1 1 
TRANSPORTADOR DE BOBINAS 1 1 1 

  
 

A partir da tabela 3 foi definido estudar os subsistemas braço de corte e sistema de 

apoio classificado como os mais importantes segundo os critérios de impacto na 



Capítulo 4 Aplicação do RCM em um Sistema de Rebobinamento de Plástico 

62 

 

indisponibilidade e na qualidade. Os demais subsistemas poderão a ser objeto de estudos 

futuros, num outro trabalho, caso passem a ser prioritários em função da melhoria de 

desempenho atribuída aos dois primeiros atualmente.  

Para validação da tabela 3, descreveu-se com mais detalhes o processo de avaliação dos 

critérios selecionados e partiu-se para o estudo do primeiro deles, o impacto dos incidentes na 

disponibilidade da rebobinadeira.  Foram levantadas as ocorrências de solicitação de 

manutenção por parte da fabricação, dispostas na figura 20 e que provocaram ou não parada 

da instalação da rebobinadeira. O fato de levantarmos todos os incidentes é para atribuir 

importância à quantidade ou número de intervenções que foram realizadas em cada 

subsistema, porque várias delas não provocaram parada da instalação por terem sido 

realizadas durante um evento de parada para troca de rolo máster, troca de setup ou carga e 

descarga. O fato de não resultarem em tempo perdido não tira a importância da falha, nem 

tampouco a eliminaria de ser estudada, pois futuramente poderia vir a ocorrer. Dentre eles, o 

maior número de chamados foi atribuído aos subsistemas desenroladeira, braço de corte e 

sistema de apoio, que representaram 74% das ocorrências. Com isto passou-se a considerar, a 

princípio, estes três sistemas como potenciais subsistemas prioritários para implantação do 

RCM. Em seguida, foi estudado cada um deles individualmente para melhorar a compreensão 

de suas causas e a pertinência em aplicar a metodologia RCM para cada um deles.  

Partiu-se para o aprofundamento do estudo do subsistema desenroladeira, que 

apresentou o maior número de ocorrências individuais. Na avaliação dos chamados de 

manutenção, verificou-se que as paradas de emergência foram apontadas como as que se 

sobressaíram como falha mais freqüente, seguido por ocorrência de sistema travado ainda 

relevante e tendo os demais defeitos num grau de importância bem baixo, conforme Figura 

21. Na análise da causa raiz para estes dois eventos destacados como mais freqüentes foi 

diagnosticado, após algum tempo de pesquisa, que a falha foi provocada pela degradação de 

um componente de segurança da desenroladeira e que o alto número de chamados ocorreu 

devido aos problemas de dificuldade de diagnóstico por parte do corpo técnico da empresa 

por esta ser a primeira vez que este problema ocorreu e pela ausência de peças-reserva. Após 

execução da solução proposta, o sistema voltou a operar dentro dos critérios desejados e não 

havendo reincidência. A aplicação da metodologia do RCM para este caso específico poderia 

evitar que outros problemas deste tipo ocorressem na desenroladeira, mas como seu impacto 

em qualidade foi avaliado como muito baixo, ele não foi priorizado. 
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Figura 21 – Problemas relativos aos chamados de manutenção para desenroladeira da rebobinadeira 

entre os anos de 2008 e 2009 (do Autor). 
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Figura 22 - Distribuição dos sintomas para os chamados de manutenção do braço de corte da 

rebobinadeira entre os anos de 2008 e 2009 (do Autor). 

 

 

 A figura 22 aponta as causas ou sintomas associados aos chamados de manutenção 

para o sistema de corte. As principais ocorrências destacadas foram barulho e travado (braço 

sem girar). Estes dois sintomas estão ligados diretamente à operação do subsistema em 

questão e que o barulho se relaciona a causas potenciais ligadas ao travamento do sistema. Do 

ponto de vista de qualidade, é possível considerar que barulho é a conseqüência de um evento 

que poderá provocar um defeito de enrolamento. A relação entre braço de corte e qualidade já 

foi discutida no capítulo 3.5 e sua importância já foi atribuída com influência bem alta. Este 

subsistema foi priorizado e a aplicação RCM para diagnóstico das causas mais importantes e 

da alternativa de manutenção aplicável foi aconselhado.  

O último subsistema estudado foi o sistema de apoio, terceiro mais importante em 

número de chamados de manutenção. A figura 23 descreve as principais ocorrências ou 

sintomas para as falhas associadas ao sistema de apoio. Os mais importantes apontados foram 

falha no rolamento do rolo de apoio e vazamento no pistão que aplica a força de apoio.  Da 

mesma forma, o capítulo 3.5 já descreveu a importância do sistema de apoio para com a 
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qualidade de bobinagem. Este subsistema recebeu um alto peso relacionado à qualidade e foi 

igualmente priorizado. Aplicação do RCM para diagnóstico das causas mais importantes e da 

alternativa de manutenção aplicável foi aconselhado.  
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Figura 22 - Pareto das falhas registradas para o conjunto de apoio da rebobinadeira entre 2008 e 2009 

(do autor). 

 

4.4 Descrição dos subsistemas selecionados e análise funcional 

4.4.1 Descrição funcional dos subsistemas priorizados 

Seguindo a metodologia do RCM, o passo seguinte foi a análise das funções executadas 

por cada um dos subsistemas priorizados no capítulo 4.3.3 para, em seguida, estudar os seus 

modos de falha e efeitos, assunto que será tratado mais adiante no capítulo 3.4. Para o estudo 

das funções partiu-se para responder ao questionamento sobre o motivo da existência de cada 
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um dos subsistemas para a função a ser desempenhada pelo sistema. Segundo descreve 

Moubray (1992) e Siqueira (2009), as funções precisam, além de responderem ao 

questionamento colocado anteriormente, terem uma abordagem quantitativa sempre que 

possível e serem capazes de definir limites toleráveis de controle, a fim de facilitar a 

identificação das falhas quando elas ocorrerem.      

Para a caracterização do sistema, Deshpande (2002), considera a etapa inicial de 

descrição do sistema revelando a sua descrição funcional, redundância, controles de proteção, 

etc. Em seguida, um diagrama funcional indicando as representações de nível superior e 

níveis inferiores associados. A forma de representação utilizada neste trabalho para descrever 

os subsistemas e sua integração à rebobinadeira foi a partir da elaboração de um diagrama 

organizacional como descrito na figura 24 como forma de apresentar os componentes 

correlacionados ao braço de corte e sistema de apoio. Este diagrama serviu de base para 

alimentar o software do RCM com a estrutura dos sistemas e subsistemas. Segundo Siqueira 

(2009), “este tipo de diagrama ilustra a estrutura hierárquica do sistema, caracterizada por um 

nível superior, composto por níveis progressivamente mais baixos e sua apresentação se faz a 

partir de um diagrama de blocos em forma de árvore”.  Por último, a história das falhas do 

equipamento precisaria ser estudada. A elaboração do diagrama organizacional foi uma forma 

encontrada de relacionar os principais componentes ou subcomponentes, a fim de facilitar a 

compreensão dos subsistemas e poder estudar sua função individual e estabelecer uma 

correlação para com a função geral do sistema. A notar que estão descritos somente os 

subsistemas priorizados no capitulo 4.3.3, porém poderia incluir todos ou demais para uma 

visualização mais ampla da instalação da rebobinadeira.  

Foram introduzidos no software do RCM todos os subsistemas conforme demonstrados 

na figura 24. Nesta fase, a preparação inicial do diagrama foi elemento chave para o sucesso 

desta etapa, buscando um desmembramento adequado para as próximas fases do trabalho. 

Nota-se que a figura 24 apresenta somente os subsistemas priorizados, apesar de o software 

ter sido abastecido com todos os eles, porém sem desmembramento do que não era 

importante. 
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Figura 23 - Diagrama organizacional do sistema de corte e conjunto de apoio (do Autor). 

 

O detalhamento dos subsistemas e componentes para um estudo de RCM apresenta-se 

como uma importante etapa de entendimento da funcionalidade dos mesmos. Esta etapa 

precisa ser realizada por pessoas que possuem um conhecimento razoável do sistema e 

características de operação (Deshpande, 2002). A aplicação de um conceito de razoabilidade 

no desmembramento e seleção do nível de detalhe a ser aplicado é outro ponto chave e que 

deve ser avaliado criteriosamente para evitar perda de recursos. 

Para este caso específico, o autor junto com os técnicos da empresa definiu este nível de 

detalhe como adequado para seguir nas outras etapas de implantação do RCM. 

Em seqüência, foi realizado o estudo das funções associadas aos dois subsistemas braço 

de corte e conjunto de apoio. Siqueira (2009) estabelece que “a definição das funções deve 

obedecer a alguns critérios de praticidade e objetividade. A escolha final deve recair sobre 
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aquela função mais aderente à finalidade da instalação e mais eficiente para o propósito da 

análise”. Rausand (1998) afirma que “um sistema, usualmente, possui um alto número de 

funções. É essencial para a análise do RCM que todas as funções importantes sejam 

identificadas”. É necessário ainda satisfazer ao princípio de preservação da função do sistema. 

Para realizar esta etapa, partiu-se para o estudo isolado dos subsistemas braço de corte e 

conjunto de apoio e depois alimentando o software.  

Estudar a sua função é estabelecer por que motivo o sistema é designado e o que espera 

dele. Partiu-se para a análise técnica da sua operação correlacionando com a função principal 

da rebobinadeira de produzir bobinas de boa qualidade e na produtividade desejada.  

 

4.4.2 Análise funcional do subsistema braço de corte 

 

Do manual de operação do equipamento (20040, pode-se ver que a função básica do 

subsistema braço de corte é gerar a tensão necessária para o enrolamento da película flexível 

como parte do processo de rebobinamento sem provocar dobras ou deformação. A 

importância da tensão de enrolamento foi abordada no capítulo 3.5 e se apresenta como um 

dos mais importantes parâmetros para garantia da qualidade da bobina. Para realizar esta 

função básica, o braço de corte é composto por três grupos de componentes esquematizados 

na Figura 24, a partir de uma visualização típica de uma interação seqüencial de funções o que 

ocorre de fato. 
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Figura 24 - Diagrama funcional do Braço de corte (do Autor).  

 

 Motor AC é responsável pela geração do torque que resultará na tensão na película. É 

realizado a partir de um motor de corrente alternada que foi dimensionado para a 

capacidade máxima de tensão em função da dimensão da bobina. O torque é 

transferido entre os diversos componentes do braço de corte até atingir a película 

que será tracionada de acordo com as exigências de processo para prevenir o 

aparecimento de defeitos de enrolamento. O torque máximo é calculado a partir de 

dois parâmetros, o primeiro deles é atender aos requisitos de processo para a tensão 

aplicada à película, representada em unidades de Newton por unidade de largura da 

bobina, e o segundo parâmetro é compensar a inércia gerada em função do peso da 

bobina.  

 Transmissão interliga o motor AC com o mandril expansivo, auxiliando na 

transmissão do torque para a película. A principal função é manter a integridade do 

torque gerado pelo motor, evitando flutuações de tensão e perdas não previstas que 

altera o resultado esperado para a tensão aplicada à película. É composta de polias-

guia e correia sincronizada, montadas e fixadas na estrutura do braço de corte.  

 Mandril expansivo é o componente que têm a função básica de transmitir o torque 

gerado pelo motor AC para um tubo de papelão, alumínio ou aço, que atua como 

núcleo inicial para a bobina e a suporta. Neste caso, o mandril expansivo se 

posiciona na parte interna do tubo de papelão e expande para se acoplar rigidamente 
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à superfície interna do tubo selecionado, afim de que a transmissão do torque possa 

ser realizada adequadamente. Um mandril, como apresentado na Figura 26, é 

composto por um eixo de suporte, rolamentos para garantir um giro suave, polia 

para transmitir o torque e um sistema de expansão das garras para prender no tubo.  

 

A Figura 25 apresenta um braço de corte em posição de operação, na sua vista lateral 

aonde se vê a estrutura de sustentação. É possível perceber a disposição física do motor AC, 

os elementos componentes da transmissão e o mandril expansivo. A Figura 27 apresenta a 

vista frontal do mandril expansivo montado no braço de corte em condição de trabalho. A 

Figura 28 apresenta a parte interna do mandril expansivo, que apresenta uma peça triangular 

conhecida como o cames de expansão mecânica das garras do mandril expansivo. Por fim, a 

Figura 28 apresenta uma vista expandida da seqüência de montagem dos componentes do eixo 

principal de suporte do mandril expansivo.  

 

 

 

 

Figura 25 -Visão do braço de corte e conjunto de apoio de uma rebobinadeira. Fonte: manual de 

operação (2004). 
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Figura 26 – Detalhe de um mandril expansivo instalado no braço de corte de uma rebobinadeira. Fonte: 

manual de operação (2004). 

 

 

 

Figura 27 – Fotografia frontal do eixo principal do mandril expansivo (do Autor). 
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Figura 28 - Detalhe de montagem do eixo principal do mandril expansivo (do Autor). 

Em seguida, foi feito o levantamento das funções associadas aos componentes mais 

importantes tendo como visão principal a disponibilidade e a qualidade das bobinas. Sempre 

que possível buscou-se definir a função quantitativamente para ficar mais fácil de avaliar os 

efeitos e conseqüências. A relação dos componentes com a qualidade da bobina foi subsidiada 

pelo estudo da relação qualidade e equipamento desenvolvido no capítulo 3.5. Um resumo das 

funções é apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Descrição das funções do braço de corte da rebobinadeira (do Autor).  

 

 

 

MANDRIL EXPANSIVO 

Transmitir um esforço estável do braço de corte para o tubo de 

papelão para garantir um tensionamento no enrolamento do filme 

de 70 a 200 N/m. 

Suportar a bobina de filme poliéster com até 2.000 kg 

Manter a bobina concêntrica para garantir a manutenção de um 

contato estável entre bobina e rolo de apoio.  

 

TRANSMISSÃO 

Transmitir um torque constante e estável do motor AC para o braço 

de corte e tensionando o filme em cerca de 70 a 200 N/m. 

Garantir perdas mecânicas baixas inferiores a 5% da carga no 

conjunto de transmissão 

MOTOR AC Produzir um torque estável para tensionar o filme em cerca de 70 a 

200 N/m 
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4.4.3 Análise funcional do subsistema conjunto de apoio 

 

A função principal do subsistema conjunto de apoio é garantir que somente uma camada 

controlada de ar esteja represada entre camadas da película. A quantidade de ar atua como um 

fluido que permite uma acomodação entre camadas, porém seu excesso pode ser fonte de 

aparecimento de defeitos da bobina. Este controle é resultado da aplicação de uma pressão 

adequada na região de contato entre a bobina e a camada da película que é imediatamente 

enrolada. A aplicação desta força de contato é um fator de grande importância para a 

qualidade do enrolamento de uma película plástica, existindo uma série de fatores que 

influenciam na estabilidade da camada de ar conforme explanado no capítulo 3.5, 

demonstrando o efeito da vibração e das condições do sistema de apoio. O conjunto de apoio 

é composto pelos seguintes componentes principais, segundo manual de operação (2004) do 

equipamento: 

 Rolo de contato é o principal componente do sistema de apoio, sendo construído 

a partir de um tubo cilíndrico revestido com uma camada de borracha de dureza 

e espessura definido em projeto, um rolamento em cada ponta de eixo e 

encaixado num mancal existente no braço de corte. Sua função é aplicar uma 

pressão de contato em toda a largura da bobina e se localiza na região de 

aterrissagem da película na bobina. O revestimento de borracha é importante 

para garantir um contato mais uniforme possível considerando as imperfeições 

da película. As suas características de projeto mais importantes são o tipo e 

dureza da borracha, rigidez do núcleo, o balanceamento dinâmico e a baixa 

inércia. Vide Figura 25 e Figura 29. 

 Braço de apoio é a estrutura que suporta o rolo de contato durante 

processamento. Ela é rigidamente fixada na estrutura da rebobinadeira a partir 

do uso de um guia linear. A sua função é transmitir e controlar a força produzida 

pelo pistão de apoio ao rolo de contato, além de suportar o mesmo. Este 

componente é composto por um sistema de mola na sua articulação para 

amortecer pequenas vibrações e uma trava para evitar sua movimentação 

acidental no guia linear durante enrolamento e assim provocar defeito na bobina. 
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  Pistão de apoio é o componente responsável em produzir a força de apoio a 

partir da pressão pneumática aplicada. O valor da pressão de ar é definido pelo 

sistema eletrônico de controle, ajustado para cada condição de recorte. O pistão 

é projetado para uma pressão de ar entre 0 e 6 bar contínuos, deve possuir baixa 

resistência à expansão e estar isento de vazamento para transmitir um valor de 

força correto para o rolo de contato.  

 Conversor I/P é o componente eletrônico responsável por converter unidades 

eletrônicas e pressão de ar com a finalidade de aplicar uma força de contato de 

acordo com os cálculos do sistema para uma determinada condição de processo. 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Detalhe do conjunto de apoio de uma rebobinadeira. Fonte manual de operação (2004). 

 

A Figura 29 apresenta uma vista frontal do sistema de apoio em que podem ser 

observados os seus componentes principais relatados anteriormente. Cada pistão de apoio 

aplica pressão simetricamente aos dois braços de corte que produzem uma carga distribuída 

sobre o rolo de apoio, resultando numa pressão de contato.  O sistema se movimenta de forma 

pendular, sempre estando em contato com a bobina. A Figura 30 apresenta um diagrama 

funcional construído para representar a função de cada componente principal do conjunto de 
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apoio e da inter relação entre os seus componentes, que será importante no estudo das falhas e 

efeitos. 

 

SISTEMA DE 
CONTROLE DA 

REBOBINADEIRA
DEFINE A PRESSÃO 

DA APOIO 
NECESSÁRIA PARA O 

PROCESSO

CONTROLADOR 
E/P

TRANSFORMA O 
SINAL DIGITAL EM 

UNIDADES DE 
PRESSÃO

PISTÃO

TRANSFORMA 
PRESSÃO PARA 

UNIDADE DE 
FORÇA APLICADA 

AO BRAÇO DE 
APOIO 

BRAÇO DE 
APOIO

TRANSMITE O 
ESFORÇO DO 

PISTÃO PARA O 
ROLO DE 

CONTATO

ROLO DE 
APOIO

APLICA A FORÇA 
DE APOIO NA 

REGIÃO DE 
CONTATO ENTRE 

CAMADAS DE 
FILME 

 

Figura 30 – Diagrama funcional do conjunto de apoio (do Autor). 

 

A partir dos estudos apresentados anteriormente para o conjunto de apoio, foram 

analisadas as funções principais dos componentes e suas funções. Os resultados foram 

apresentados na Tabela 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Descrição das funções do conjunto de apoio da rebobinadeira (do Autor). 

 

 

ROLO DE CONTATO 

Controlar a quantidade de ar existente entre as camadas de 

filme durante rebobinamento. 

Aplicar uma força de contato entre 300 e 1500 N/m na bobina 
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Garantir um contato estável do rolo de contato ao longo da 

largura da bobina e durante toda a operação de rebobinamento 

BRAÇO DE APOIO 

Transmitir uma força de apoio entre 300 e 2000 N/m para o 

rolo de contato. 

Amortecer a vibração do rolo de contato. 

 

 

Na aplicação do software do RCM foi realizada a introdução das informações relativas à 

descrição do sistema rebobinadeira e sua decomposição nos subsistemas com um nível de 

detalhamento apropriado conforme foi citado por Rausand (1998), que é mais facilmente 

obtido se o sistema foi descrito de uma forma esquemática conforme apresenta a figura 24.   

A introdução dos dados no sistema foi simples e facilmente realizada, seguindo uma 

seqüência lógica que se inicia pelo cadastro dos sistemas, em seguida são introduzidos os 

subsistemas associando-os a cada um dos sistemas, e da criação de níveis mais baixos para o 

primeiro nível dos subsistemas associados ao sistema, tudo isto junto cria uma árvore ou 

diagrama funcional no software. 

Em seguida foram cadastradas as funções e as falhas funcionais associadas a cada um 

dos subsistemas complementando a primeira etapa de cadastro do software. 

 

4.5 Análise dos modos de falha 

 Nas etapas anteriores foi estudada a condição atual do equipamento rebobinadeira, a 

partir do estudo dos seus incidentes de parada da instalação, dos chamados de manutenção 

com parada ou não e dos resultados de qualidade para as bobinas produzidas. A partir disto, 

foram definidos os subsistemas críticos e que foram selecionados para implantação da 

metodologia do RCM. Em seguida, foi apresentada a descrição funcional dos dois 

subsistemas priorizados e de seus componentes principais. Ao final chegou-se a seis funções 

para o braço de corte e cinco para o conjunto de apoio.  

Nesta etapa de aplicação da metodologia do RCM, buscou-se estudar os modos de falha 

associados a cada uma das funções levantadas no capítulo anterior. Para isto foi utilizada a 

ferramenta do FMEA, as reuniões com técnicos da empresa, o estudo dos documentos e 

manuais do equipamento e do conhecimento técnico obtido nesta dissertação. Cada uma das 
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11 funções foi estudada e os modos de falha estão descritos na Tabela 6 e Tabela 7. Ao todo 

foram levantados 48 modos de falha diferentes para todas as funções estudadas. 

Os resultados do estudo foram introduzidos no software do RCM, iniciando-se pelo 

cadastro dos equipamentos e, posteriormente, associando-os a cada falha funcional existente. 

Este cadastro de equipamentos é parte de um cadastro físico mais amplo que incorpora 

informação sobre a sua aplicabilidade, classificação e localização, além da descrição do 

fabricante e suas características operacionais. Dependendo da dimensão do sistema de da 

complexidade de sua decomposição, o cadastro prévio dos equipamentos facilita a etapa de 

associação às falhas funcionais. Para sistemas de pequeno porte este ganho não parece claro. 

Em seguida, foi realizado o cadastrado das falhas aonde todos os 48 modos de falha 

levantados foram introduzidos no sistema. Este cadastro de falhas incorpora, além dos modos 

de falha, os tipos, causas e efeitos das falhas.  

A última fase desta etapa foi associar os modos de falha aos equipamentos pertencentes 

a cada uma das falhas funcionais ligadas aos subsistemas, conforme se apresenta a Tabela 6 e 

a Tabela 7.   

 



Capítulo 4 Aplicação do RCM em um Sistema de Rebobinamento de Plástico 

78 

 

 

Tabela 6 – Descrição dos modos de falha associados ao braço de corte da rebobinadeira (do Autor). 

SUBSISTEMA FALHA FUNCIONAL EQUIPAMENTO MODO DE FALHA 

BRACO DE 
CORTE 

Incapacidade de manter o torque 
estável durante o rebobinamento 

Engrenagem celeron 
Rolamento pesado do eixo da engrenagem celeron 
Folga no dente da engrenagem celeron 

Inversor de freqüência Falha interna do inversor de controle do motor AC 

Motor AC 
Rolamento pesado do motor AC 
Falha interna do motor AC 

Incapacidade de produzir torque 

Cabo elétrico Rompimento cabo de força de alimentação motor 
AC 

Engrenagem celeron 
Quebra da chaveta do eixo da engrenagem celeron 
Quebra engrenagem celeron 
Folga no dente da engrenagem celeron 

Inversor de freqüência 
Falha interna do inversor de controle do motor AC 
Falha sistema de força acionamento motor AC 

Motor AC 

Rolamento travado do motor AC 
Quebra da chaveta do eixo do motor AC 
Falha interna do motor AC 
Falha sistema de força acionamento motor AC 

Excentricidade do conjunto mandril e 
tubo de papelão 

Eixo mandril 

Folga do rolamento no eixo principal do mandril 
Folga no cubo de sustentação eixo do mandril 
Folga no cames de contato mandril e eixo principal 
Folga interna no rolamento do eixo principal 

Mandril expansivo do 
braço de corte 

Expansão excêntrica das garras do mandril 
Desgaste dos cames de expansão do mandril 
Folga do rolamento no eixo principal do mandril 
Folga no cubo de sustentação eixo do mandril 
Falha no rolamento da base da garra do mandril 
Folga no cames de contato mandril e eixo principal 
Folga interna no rolamento do eixo principal 

Falha na borda do tubo de papelão Tubo papelão Deterioração da extremidade do suporte 

Usinagem da extremidade do tubo de 
papelão 

Mandril expansivo do 
braço de corte 

Diâmetro interno do tubo de papelão acima de 153 
mm 
Expansão do mandril expansivo inferior a 152 mm  
Superfície desgastada da garra do mandril 

Deslizamento das garras do mandril 
dentro do tubo de papelão 

Mandril expansivo do 
braço de corte 

Expansão excêntrica das garras do mandril 
Folga no cames de expansão das garras 
Falha no rolamento da base da garra do mandril 
Diâmetro interno do tubo de papelão acima de 153 
mm 
Superfície desgastada da garra do mandril 
Desgaste no rolamento da base da garra do mandril 

Mandril travado sem girar livremente 
Erro montagem do mandril expansivo após revisão 
Rolamento travado das garras de expansão 
Travamento de polia de acionamento do eixo 

Incapacidade de manter o torque de 
acordo com os ajustes de tração 
devido a perdas mecânicas 

Correia sincronizada Falha tensionamento da correia sincronizada 

Esticador Rolamento pesado do esticador da correia 
sincronizada 

Polia guia Rolamento pesado da polia da correia sincronizada 

Incapacidade de transmitir o torque 

Correia sincronizada Quebra correia sincronizada 

Polia guia 
Travamento de polia-guia da correia sincronizada 
Quebra de polia ranhurada do eixo principal do 
mandril 
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Tabela 7 – Descrição dos modos de falha associados ao conjunto de apoio da rebobinadeira (do Autor). 

SUBSISTEMA FALHA FUNCIONAL EQUIPAMENTO MODO DE FALHA 

CONJUNTO DE 
APOIO 

Falha no ajuste da pressão Transdutor E-P Falha conversor de pressão 

Perda de pressão pelo pistão 
pneumático 

Mangueira de AR 

Vazamento de ar pela mangueira  

Vazamento de ar pelo engate rápido 

Vazamento da tubulação principal  

Pistão sistema de 
apoio 

Travamento do êmbolo do pistão de ar 
comprimido 
Vazamento de ar pelo pistão de apoio 

Falha conversor de pressão 

Incapacidade do rolo de apoio 
de manter pressão estável ao 
longo da largura da bobina 

Braço apoio 

Falha trava braço de apoio 

Folga guia linear braço de apoio 

Folga no mancal do rolamento do rolo de apoio  

Rolo de apoio 

Defeito cordão na bobina 

Dureza irregular da superfície do rolo de apoio 
Alta flecha do rolo de apoio sob alta força de 
contato 

Perda ou redução da pressão 
exercida pelo rolo de apoio 

Braço apoio 
Falha trava braço de apoio 

Desalinhamento dos braços de apoio 

Mangueira de AR 
Vazamento de ar pela mangueira  

Vazamento de ar pelo engate rápido 

Pistão sistema de 
apoio 

Travamento do êmbolo do pistão de ar 
comprimido 
Vazamento de ar pelo pistão de apoio 

Rolo de apoio 

Superfície irregular do rolo de apoio 

Dureza irregular da superfície do rolo de apoio 

Alta flecha do rolo de apoio sob alta força de 
contato 
Diâmetro irregular da superfície do rolo de apoio 

Transdutor E-P Falha conversor de pressão 

 

 

4.6 Estudo das ações de manutenção propostas para os modos de falha 

 

Após o estudo dos modos de falha, foram definidas as estratégias de manutenção para 

cada um dos modos de falha, segundo critérios cadastrados no software do RCM, e 

apresentados a seguir, segundo Siqueira (2009): 

 Não programado -> nenhuma ação deve ser planejada para execução e a 

manutenção ocorrerá somente quando for detectada uma falha funcional no 

equipamento ou componente. Falhas que não possuem uma degradação 
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previsível ou gradual (pelo efeito do tempo), que não afetam segurança ou meio-

ambiente, que a tecnologia existe é atual e não é econômico realizar atividade 

preventiva. 

 Descarte programado -> em períodos de tempo determinados, será realizada 

uma atividade de manutenção para troca de componentes que não podem ser 

reparados ou que seu custo de reparação não é economicamente viável. 

 Restauração programada -> o componente será restaurado periodicamente para 

evitar a ocorrência da falha no sistema. Neste caso o descarte programado 

resultaria num custo de manutenção mais alto. 

 Procurar falhas -> uma atividade de manutenção somente será planejada para 

ser realizada quando um alerta de falha potencial ocorrer. Neste caso, a atividade 

do plano de manutenção consistirá de inspeções e avaliações periódicas de 

componentes para descobrir a evolução para uma falha funcional.  

 Combinação de tarefas -> mais de uma atividade de manutenção é definida para 

evitar falha de componente de segurança. Aplica-se às falhas ocultas. 

 Projeto -> mudança de concepção do sistema para evitar a ocorrência da falha 

quando a tecnologia utilizada já seja obsoleta.  

 

Foi realizado o estudo de criticidade utilizando o software do RCM a partir da avaliação 

da detectabilidade do modo de falha, da sua freqüência, das severidades humana, ambiental, 

operacional e financeira. Como resultado disto foi atribuído um peso e descrito um grau de 

severidade que poderia variar desde insignificante até atingir catastrófico. Para o nosso caso, 

os pesos atribuídos variaram de 7 a 12 para um total de 20 possíveis e a classificação oscilou 

entre mínimo e marginal, tudo em função de que praticamente nenhum dos modos de falha ter 

alguma conseqüência para segurança ou meio-ambiente o que lhe atribui notas baixas para 

estes quesitos. Como a análise de criticidade não revelou um grupo de modos de falha que 

pudesse ser classificado como bastante relevante, foi decidido estudar as estratégias de 

manutenção para todos os modos de falha levantados. 

A Tabela 8 apresenta o resultado do estudo das estratégias de manutenção propostas 

para os modos de falha levantados para a rebobinadeira que são objeto de alguma atividade 

preventiva, como descarte programado, restauração programada, procurar falhas, combinação 
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de tarefas e projeto. A Tabela 9 apresenta os modos de falha que não foram associados a 

nenhuma atividade programada, sendo classificados como não programada. 

Para as atividades descritas na Tabela 8 ainda foram levantadas a freqüência de 

manutenção ou inspeção desejada, a descrição resumida da atividade a ser realizada e a 

sugestão de responsável pela execução.   

As atividades da Tabela 8 e Tabela 9 subsidiaram uma revisão do plano de manutenção 

da rebobinadeira e a sua atualização no software de gestão de Manutenção para que seja 

gerido. Algumas das ações propostas já foram executadas mesmo não estando formalizadas 

no plano em função da eminente necessidade após os estudos dos modos de falha. Isto já 

gerou resultados que podem ser associados ao trabalho realizado. Sugere-se uma revisão 

periódica após implantação das atividades para avaliação de eficácia das ações.  

As atividades não programadas estão registradas na Tabela 9 para que, futuramente, 

sejam objeto de revisão caso apresentem alteração nos critérios de seleção da estratégia de 

manutenção ou se tornem críticos para o resultado operacional da rebobinadeira, a partir de 

novos levantamentos do estado dos indicadores de desempenho já apresentados no corpo 

deste trabalho. 
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Tabela 8 – Descrição das estratégias, freqüência e descrição da atividade de manutenção proposta para 

a rebobinadeira em função dos modos de falha estudados (do Autor). 

MODO DE FALHA ESTRATÉGIA DE 
MANUTEÇÃO 

FREQ.  
MANUTENÇÃO 

FREQ. DE 
INSPEÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  RESPONSÁVEL 

Rolamento pesado do eixo da 
engrenagem celeron Descarte programado 2 anos   Troca da engrenagem Mecânico 

Folga no dente da engrenagem 
celeron Descarte programado 2 anos   Troca da engrenagem Mecânico 

Rolamento pesado do motor AC Procurar falha --------- Mensal medição de vibração e 
inspeção física do rolamento Preditiva 

Quebra engrenagem celeron Procurar falha --------- Mensal Inspeção física do estado da 
engrenagem Preditiva 

Rolamento travado do motor AC Procurar falha --------- Mensal medição de vibração e 
inspeção física do rolamento Preditiva 

Folga do rolamento no eixo 
principal do mandril Descarte programado 5 anos   Troca do eixo pelo reserva e 

recuperação geral Mecânico 

Folga no cubo de sustentação 
eixo do mandril 

Restauração 
programada  5 anos   

Trocar o cubo do mandril por 
um reserva e recuperar Mecânico 

Folga no cames de contato 
mandril e eixo principal Descarte programado 3 anos   Troca do cames de expansão Mecânico 

Folga interna no rolamento do 
eixo principal Descarte programado 3 anos   

Troca do eixo pelo reserva e 
recuperação geral Mecânico 

Desgaste dos cames de expansão 
do mandril Descarte programado 3 anos   Troca do cames de expansão Mecânico 

Falha no rolamento da base da 
garra do mandril Descarte programado 5 anos   

Troca do rolamento das garras 
de expansão Mecânico 

Deterioração da extremidade do 
suporte 

Combinação de 
tarefas ---------   Inspeção da extremidade do 

suporte Operador 

diâmetro interno do tubo de 
papelão acima de 153 mm 

Combinação de 
tarefas ---------   

Verificação do diâmetro no 
certificado de análise Técnico 

Expansão do mandril expansivo 
inferior a 152 mm  Procurar falha --------- trimestral Verificar expansão mínima do 

mandril  Operador 

Expansão excêntrica das garras 
do mandril Procurar falha --------- trimestral Verificar simetria da expansão 

das garras Preditiva 

Superfície desgastada da garra do 
mandril Descarte programado 10 anos   Troca da garra do mandril  Mecânico 

Desgaste no rolamento da base 
da garra do mandril Descarte programado 5 anos   Troca do rolamento das garras 

de expansão Mecânico 

Rolamento travado das garras de 
expansão Descarte programado 5 anos   Troca do rolamento das garras 

de expansão Mecânico 

Falha tensionamento da correia 
sincronizada Procurar falha --------- mensal verificar tensionamento com  Preditiva 

Rolamento pesado do esticador 
da correia sincronizada Procurar falha --------- mensal Inspeção física do estado do 

esticador Mecânico 

Rolamento pesado da polia-guia 
da correia sincronizada 

Procurar falha --------- mensal Inspeção física do estado da 
polia-guia 

Mecânico 

Quebra correia sincronizada Procurar falha --------- mensal Inspeção visual do estado da 
correia  Preditiva 

Vazamento de ar pela mangueira  Procurar falha --------- quinzenal Teste com espuma para ver 
vazamento 

Operador 

Vazamento de ar pelo engate 
rápido Procurar falha --------- quinzenal Teste com espuma para ver 

vazamento operador 

Travamento do êmbolo do pistão 
de ar comprimido 

Projeto novo sistema ---------   Upgrade do tipo de pistão de 
apoio 

Engenharia 

Vazamento de ar pelo pistão de 
apoio 

Restauração 
programada  2 anos   Trocar pistão de ar pelo 

reserva e recuperar Mecânico 

Dureza irregular da superfície do 
rolo de apoio Procurar falha --------- mensal medição de dureza da borracha Técnico 

Desalinhamento dos braços de 
apoio Procurar falha --------- trimestral verificar alinhamento Mecânico 

Superfície irregular rolo de apoio Procurar falha --------- mensal Inspeção visual do estado da 
borracha Técnico 

Diâmetro irregular da superfície 
do rolo de apoio 

Procurar falha --------- mensal medição de diâmetro da 
borracha 

Técnico 
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Tabela 9 – Descrição dos modos de falha selecionados para manutenção não programada (do Autor). 

MODO DE FALHA ESTRATÉGIA DE 
MANUTEÇÃO 

Falha interna do inversor de controle do motor AC Não programada 
Falha interna do motor AC Não programada 

Rompimento cabo de força de alimentação motor AC Não programada 
Quebra da chaveta do eixo da engrenagem celeron Não programada 

Falha sistema de força acionamento motor AC Não programada 
Quebra da chaveta do eixo do motor AC Não programada 

Erro montagem do mandril expansivo após revisão Não programada 
Travamento de polia de acionamento do eixo Não programada 

Travamento de polia-guia da correia sincronizada Não programada 

Quebra de polia ranhurada do eixo principal do mandril Não programada 

Falha conversor de pressão Não programada 
Vazamento da tubulação principal  Não programada 

Falha trava braço de apoio Não programada 
Folga guia linear braço de apoio Não programada 

Folga no mancal do rolamento do rolo de apoio  Não programada 
Defeito cordão na bobina Não programada 

Alta flecha do rolo de apoio sob alta força de contato Não programada 

 

4.7 Resultados e discussão 

 

Os benefícios da aplicação da metodologia do RCM para a rebobinadeira podem ser 

mais bem visualizados a partir da análise das figuras 32 e 33, que apresentam o histórico de 

chamados de manutenção para os subsistemas braço de corte e sistema de apoio entre os anos 

de 2008 e 2010. Em ambos os casos, foi possível verificar uma tendência de evolução positiva 

dos resultados no período de implantação das etapas do RCM, baseados na redução dos 

chamados relativos à manutenção acidental. Isto foi associado às atividades desenvolvidas 

durante a realização do trabalho para diagnóstico dos modos de falha e da aplicação de uma 

ação emergencial ou atividade de correção para os desvios operacionais mais críticos.  
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Figura 31 - Chamados de manutenção para o braço de corte (do Autor). 
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Na figura 32 é percebida uma redução da media e do desvio para os chamados de 

manutenção referentes ao braço de corte após janeiro/2010. Realizando o teste de comparação 

de médias, teste t-student para os dados antes e após janeiro de 2010, verificou-se que a 

probabilidade das médias serem iguais é 0,001%, praticamente nula. As médias podem ser 

consideradas como diferentes. O teste foi aplicado a partir do uso do Microsoft Excel com uso 

da função TESTET (AL6:AL29;AL30:AL42;2;3), aonde AL6:AL29 são os dados anteriores à 

janeiro de 2010, AL30:AL42 são dados após janeiro de 2010, “2” significa teste bicaudal e 

“3” variâncias diferentes. Foi realizado teste de variância, que apresentou probabilidade muito 

baixa, de cerca de 12%, delas serem consideradas iguais. 
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Figura 32 - Chamados de manutenção para o conjunto de apoio (do Autor). 

 

 

 Da mesma forma foram analisados os chamados de manutenção para o conjunto de 

apoio e encontramos uma tendência de redução da média a partir de maio de 2010, porém 

com um aumento do desvio padrão, que pode ser justificado pela quantidade limitada de 

dados ate o momento. As médias dos dois períodos foram avaliadas a partir do teste t-student 

e utilizando o software microsoft excel. A função aplicada foi 

TESTET(AR6:AR33;AR34:AR42;2;3) e o resultado da probabilidade foi 0,23% das médias 

serem iguais, ou seja, as médias podem ser consideradas diferentes. 
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 Uma das conseqüências de um estudo de RCM é ampliar o conhecimento do sistema e 

dos seus modos de falha. Conforme foi visto, este conhecimento permitiu propor e implantar 

ações imediatas para falhas funcionais que não eram conhecidas ou eram negligenciadas. Tais 

ações são, na visão do autor, bastante válidas como forma de valorizar e mostrar resultado 

para a direção da empresa da aplicação desta ferramenta. 

Durante a aplicação do RCM, pode-se perceber que a etapa inicial de definição de 

funções e dos padrões de desempenho foi responsável por uma parcela significativa dos 

recursos de implantação, conforme preconiza Rausand (1998), que associa 30% dos esforços 

despendidos nesta etapa. A compreensão disto permite à uma empresa ter a uma melhor 

dimensão do momento em que poderá começar a obter os primeiros resultados. 

Finalmente, conforme definiu Deshpande (2002), foi utilizado como base para escolha 

dos técnicos que auxiliaram nas etapas o seu conhecimento no projeto do sistema. Na visão do 

autor, isto permitiu que não fossem desperdiçados tempo e recursos de pessoal para estudo de 

funções e modos de falha sem importância.    
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

5.1 Conclusões 

A abordagem proposta para o trabalho consistiu no desenvolvimento de alternativas e na 

definição de soluções para controlar as falhas que resultam em perda de disponibilidade, 

produtividade e qualidade da rebobinadeira.  

O primeiro passo foi a aplicação da metodologia do RCM (Reliability-Centered 

Maintenance) para estudar os modos de falha relativos às falhas funcionais dos subsistemas 

considerados mais importantes da rebobinadeira e a definição novas atividades a serem 

implantadas no plano de manutenção da rebobinadeira. 

Dentro do processo de RCM, os diferentes modos de falha dos sistemas críticos e suas 

conseqüências foram estudados e documentados, com intuito de definir e operacionalizar 

estratégias de manutenção adequadas para cada subsistema ou componente tendo como 

objetivo final a prevenção das falhas como forma de atingir os objetivos desejados de 

disponibilidade e qualidade para a rebobinadeira. 

Após a aplicação do processo do RCM para a rebobinadeira, foram sugeridas atividades 

de monitoramento de alguns modos de falha que são possíveis de serem implantados no 

futuro.  O monitoramento de parâmetros pode fazer parte do plano de manutenção afim de 

que a sua efetividade seja investigada no controle da degradação dos componentes. 

Especialmente na sua relação com a qualidade, há uma possibilidade de que monitoramento 

possa possibilitar a determinação da alteração no nível de desempenho dos subsistemas 

estudados e com isto atuar preventivamente nas causas que possuem relação direta com a 

formação de defeitos de enrolamento e resultam numa perda de qualidade.  

Com isso foi possível levantar e fornecer alternativas para controlar os modos de falha 

críticos. Foram levantados meios para reduzir as paradas acidentais da rebobinadeira e 

controlar melhor as causas para o aparecimento dos defeitos de enrolamento associados ao 

equipamento. O impacto para os resultados operacionais da rebobinadeira se apresenta na 

disponibilidade, na velocidade de operação e na qualidade do produto. 

O objetivo geral descrito no capitulo 1.2.1 foi atingido pela implantação da metodologia 

do RCM à rebobinadeira e definição das alternativas de manutenção para controlar os modos 

de falha. Uma mensuração da redução das falhas foi obtida no capítulo XXX.   
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Foi estudado o estado da arte das atividades e recomendações para implantação e 

gerenciamento da metodologia do RCM, verificando suas etapas de preparação, implantação e 

resultados esperados, além de descrever os principais erros cometidos que podem impactar 

negativamente neste processo. O resultados final do processo do RCM está descrito nas 

tabelas 8 e 9 com as estratégias de manutenção sugeridas. Durante a implantação do RCM, 

foram analisadas as dificuldades e os pontos críticos para o sucesso  

Foi realizada uma revisão do processo produtivo da rebobinadeira, da sua interação com 

a unidade de produção de películas e no estudo dos fatores que influenciam na disponibilidade 

e qualidade. Além disto, a rebobinadeira foi estudada para compreensão da sua 

funcionalidade, dos subsistemas e da sua interação com os modos de falha levantados, 

subsidiando a tomada de decisão quanto às atividades de manutenção.  

Foi utilizada como uma ferramenta importante de sistema de informação para suporte à 

gestão dos dados e informações do processo do RCM, o software de manutenção centrada em 

confiabilidade versão 2.0.1 beta 3 cedido pelo CDSID – Centro de Desenvolvimento em 

Sistemas de Informação e Decisão da Universidade Federal de Pernambuco. 

Foi estudado o processo de rebobinamento e sua relação com o aparecimento de defeitos 

nas bobinas, para prover avanço nesta tecnologia e definir critérios técnicos mais apurados 

que possam ser utilizados na aquisição de novos equipamentos em expansões futuras e na 

implantação de ferramentas de monitoramento.  Foram estudados os fenômenos físicos que se 

apresentam num processo de rebobinagem e sua influência para com o estado do 

equipamento. 

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Dentre os futuros trabalhos que podem ser elaborados para complementar e dar 

continuidade ao trabalho iniciado nesta dissertação sugere-se: 

 Adaptar e utilizar um modelo de classificação e priorização de sistemas ou 

subsistemas críticos, considerando o impacto da degradação dos equipamentos 

da rebobinadeira na qualidade do produto; 

 Analisar os impactos dos níveis de degradação dos equipamentos da 

rebobinadeira sobre a qualidade do produto; 
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 Definir condições operacionais mais adequadas para atingir altos índices de 

produtividade, principalmente no que diz respeito à velocidade máxima de 

operação visando atender à demanda crescente de aumento da produtividade de 

uma unidade de produção de películas bi orientada; 

 Implantar uma estrutura de monitoramento baseado no acompanhamento 

contínuo de uma rebobinadeira visando uma excelência de desempenho e 

otimização do custo de manutenção. 

 Elaborar modelos que possam sugerir uma política otimizada de manutenção 

considerando os custos de indisponibilidade, custos das intervenções de 

manutenção e custos ou impactos provenientes de problemas de qualidade 

decorrentes da degradação do equipamento; 

 Correlacionar as atividades do RCM e CBM com a qualidade das bobinas, visto 

que o universo de causas para o problema de aparecimento de defeitos de 

bobinamento engloba diversas causas ligadas a outros modos de falha que não 

os relacionados ao equipamento. A dissertação busca auxiliar trabalhos futuros 

em trabalhos desta natureza. 

 Estudar os efeitos da vibração no rebobinamento e as técnicas disponíveis para 

seu controle e eliminação visando obtenção de altos níveis de velocidade de 

operação e qualidade das bobinas. 
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