
 

 i 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO DE SOBRESSALENTES: UM 

ESTUDO DE CASO BASEADO NO CONHECIMENTO A 

PRIORI. 

 
DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UFPE 

PARA OBTENÇÃO DE GRAU DE MESTRE 

POR  

RODRIGO SILVA PEREIRA DE LYRA 

Orientador: Prof. Adiel Teixeira de Almeida, PhD. 

 

RECIFE, JULHO DE 2010. 

 



 

 ii 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

 

 

 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DE 

 

 

RODRIGO SILVA PEREIRA DE LYRA 

 

DIMESIONAMENTO DE SOBRESSALENTES: UM ESTUDO DE 

CASO BASEADO NO CONHECIMENTO A PRIORI. 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: MANUTENÇÃO 

 

  A comissão examinadora composta pelos professores abaixo, sob a presidência 

do primeiro, considera o candidato RODRIGO SILVA PEREIRA DE LYRA 

 

  Recife, 30 de Julho de 2010. 

________________________________________ 
   Prof. ADIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA, PhD (UFPE) 

________________________________________ 
   Prof. CRISTIANO ALEXANDRE VIRGÍNIO CAVALCANTE, DOUTOR 

(UFPE) 

_________________________________________ 
    Prof. ANDRÉ MARQUES CAVALCANTI, DOUTOR (UFPE) 

 



 

 iii 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus, que me deu força para que, num momento de 

tantas mudanças na minha vida e de minha família me mantivesse com equilíbrio 

para conseguir realizar a conclusão de tão importante trabalho. 

Aos meus pais, Christino e Ana que com o exemplo de sacrifício com que 

sempre realizaram suas atribuições fortaleceram minha persistência e me 

mantiveram sempre na linha da honradez e honestidade. 

À minha esposa Deborah e aos meus filhos Pedro e Bruno, que suportaram a 

ausência e me apoiaram sempre. 

Ao Prof. Adiel Teixeira de Almeida, orientador desta dissertação, quem teve a 

paciência de dividir comigo seu extenso saber e uma pequena parcela de sua 

indubitável competência. 

À Dr. Raymundo da Fonte, que com seu exemplo de dedicação ao trabalho e 

honestidade nos mostra o caminho de vencer na vida. 

À Dr. Hisbello de Andrade Lima Neto, primeira pessoa a acreditar e permitir a 

realização deste trabalho, que com sua sapiência acredita na capacitação 

profissional como o modo mais eficaz de conquista da excelência, proporcionando 

oportunidades e demonstrando que o trabalho honesto e respeito ao próximo são 

invariavelmente o caminho ao sucesso. 

Aos meus irmãos Marcelo e Marília que sempre estiveram comigo nos 

momentos difíceis. 

Ao amigo Pedro Lins que dedicou parte de seu precioso tempo e de seu vasto 

conhecimento, quem tenho certeza será um excelente profissional e sem sua ajuda 

seria impossível a elaboração deste trabalho. 

Aos amigos de curso que me proporcionaram tão ricas e proveitosas 

discussões e trocas de experiências. 

Ao corpo técnico da manutenção das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte 

S/A que disponibilizou seu conhecimento para a realização deste trabalho. 



 

 iv 

RESUMO 

O dimensionamento do estoque de sobressalentes constitui uma das mais 

criticas etapas no planejamento dos recursos de manutenção em função do impacto 

destes estoques sobre o desempenho dos equipamentos, através dos tempos de 

manutenção e do montante financeiro envolvido nesta atividade. Este trabalho trata 

de um estudo de caso envolvendo equipamentos não sujeitos ao efeito do desgaste 

das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A, para os quais se deseja 

quantificar uma reserva técnica que garantam um nível de desempenho especificado 

e auxiliar na decisão do dimensionamento de sobressalentes através da definição da 

margem de segurança pela empresa. O modelo conceitual abordado neste estudo, 

cujo modelo probabilístico adotado é usado em diversas áreas se constitui de uma 

alternativa consagrada para o dimensionamento de sobressalentes, foi utilizada a 

abordagem do risco de quebra de estoque com o uso do conhecimento a priori 

apresentado em Almeida e Souza (2001) para o dimensionamento da quantidade de 

sobressalentes utilizando o método de Raiffa (1970) para elicitação. A 

disponibilidade do sistema produtivo da empresa é preponderantemente afetada em 

função da ausência de sobressalentes justificando a elaboração deste trabalho. Com 

a aplicação do modelo observou-se a oportunidade de gerar uma redução do 

montante financeiro aplicado no estoque de sobressalentes no valor de R$ 

158.415,18, bem como a oportunidade de aplicá-lo em outros itens gerando uma 

maior mantenabilidade. Desta maneira, este estudo visa contribuir com a utilização 

de métodos adequados na área de gestão da manutenção, considerando que os 

tópicos abordados para os equipamentos produtivos das Industrias Reunidas 

Raymundo da Fonte podem ser utilizados em outras aplicações, guardando suas 

particularidades. 

 

PALAVRAS CHAVES 

Disponibilidade, Confiabilidade, Mantenabilidade, TTF – Time to failure, 

Probabilidade a priori, Margem de segurança de quebra de estoque. 
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ABSTRACT 

Sizing of spare parts stocks is one of the most critical steps related to 

maintenance resources planning due to its impact over the time to repair, the amount 

of financial resources involved and consequent equipment peformance. 

This paper deals with a case study involving equipment not subject to the effect 

of wear at Industrias Reunidas Raymundo da Fonte S / A, for which is desired to be 

sized a technical reserve to ensure a specified level of performance. The conceptual 

model presented in this study, which probabilistic model is used in several areas, is 

an alternative approach to spare part stock sizing. 

A priori experts knowledge was used due to lack of data on failures in spare 

parts planning. This feature proved valuable in the context of the company, since 

technical staff has extensive knowledge regarding equipment performance and 

company wants to achieve high level of operation. 

Thus, this study aims to contribute to the use of appropriate methods in the 

maintenance management, considering that the topics described for manufacturing 

equipments at Industrias Reunidas Raymundo da Fonte can be used in other 

applications, with its specifities taken into account. 

 

KEY WORDS 

Availability, Relaiability, Maintainability, Priori probability,TTF-Time To Failure, 

Safety marging of breaking stock. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma típica empresa de bens de consumo tende a manter entre U$ 5 a 15 

milhões de dólares imobilizados em peças de reposição, a um custo de oportunidade 

anual que oscila entre 20 a 40% do valor em estoque (Sandvig, Allaire, 1998; apud, 

Gomes, Wanke, 2008). 

Quando tratamos de investimentos em novos sistemas produtivos alguns 

aspectos devem ser levados em consideração como: dimensionamento do sistema 

de produção e gestão deste sistema, sob pena de fracasso se algum deles não for 

muito bem analisado.  

Para esta análise, vários são os fatores que influenciam na capacidade de 

produção do sistema como na gestão de desempenho do mesmo. Sob o aspecto da 

capacidade de produção podemos citar alguns como: decisões de investimento em 

infra-estrutura e ativos, tecnologia utilizada nos processos, localização em relação 

ao mercado consumidor e dimensionamento do mercado. Entre os fatores ligados á 

gestão dos sistemas de produção existem aspectos da operação e manutenção dos 

elementos transformadores, como: treinamento operacional, manutenção adequada, 

logística interna entre outros. Este trabalho tem o intuito de tratar aspectos da gestão 

do sistema de produção no que concerne à manutenção deste, mais 

especificamente à gestão de sobressalentes para realização dos trabalhos de 

manutenção nos equipamentos visando aumentar a disponibilidade e 

conseqüentemente o atendimento à demanda do mercado a um menor custo, 

garantindo a sustentabilidade da empresa sob o aspecto financeiro. 

O gerenciamento do estoque de sobressalentes possui dois grandes 

objetivos que a priori parecem conflitantes, que são: contribuir para melhorar a 

disponibilidade dos equipamentos através do pronto atendimento às demandas por 

peças de reposição, ou seja, reduzir o tempo de interrupção do processo produtivo e 

reduzir custos de compra e armazenamento do estoque de peças. 

Algumas técnicas de controle de estoques foram desenvolvidas para o 

contexto da manufatura e posteriormente sendo estendidas ao setor de serviço com 

a característica de atendimento às demandas instantâneas, na quantidade 

necessária, como é o caso do “Just In Time”, porém estas técnicas têm larga 

aplicação em sistemas de produção que possuem demanda previsível e 
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determinada pelo usuário. Nos estudos de confiabilidade dos itens de manutenção a 

demanda é um evento probabilístico, representada pela variável aleatória número de 

falhas. Esta é a razão pela qual a gestão de estoques de peças sobressalentes para 

a manutenção é abordada de forma tão específica. 

Ao longo dos anos a importância da função manutenção, bem como de sua 

gestão, têm crescido. O aumento generalizado da mecanização e da automação, 

tornando as máquinas mais eficientes e de maior capacidade, tem reduzido o 

número de pessoas envolvidas diretamente na produção e aumentado o 

investimento em máquinas e infra-estrutura. Com estas características as paradas 

por manutenção têm tornado-se, cada vez mais, objeto de estudo, pois os impactos 

causados por estas paradas influenciam preponderantemente nos índices de 

produtividade e disponibilidade dos equipamentos e conseqüentemente no resultado 

financeiro da empresa. 

 Dekker (1996) afirma que existem dois aspectos típicos para a gestão da 

manutenção; a manutenção é um processo de deterioração e falhas estocástico, ou 

seja, o tempo exerce um efeito negativo no comportamento dos equipamentos, 

gerando degradação e a manutenção consiste de uma multidisciplinaridade de 

atividades. 

Estas características, conforme Dekker (1996) justificam o fato de que a 

manutenção tem sido descrita como sendo a última fronteira da gestão científica e 

de certa forma, beneficiou o gerenciamento da manutenção com o fomento de 

estudos na área, o que não era comum, gerando a difusão de idéias e conceitos, 

que para exemplificar serão expressas algumas definições de manutenção: 

 - “O objetivo da manutenção pode ser definido como; uma combinação de 

ações técnicas e administrativas para manter ou restabelecer um item ou sistema ao 

estado o qual desenvolva a função requerida”. (Dekker, 1996). 

 

 - “Todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou 

restaurá-lo à condição de serviço. A manutenção inclui reparo, modificação, 

modernização, vistoria, inspeção e determinação de condição”. (Goldman e Slaterry, 

1977, apud, Almeida e Souza, 2001). 
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 - Conjunto de ações que permitam manter ou restabelecer, a um sistema, o 

estado de funcionamento. (AFNOR – Association Française de Normalisation) 

 – Conjunto de ações destinadas a manter ou recolocar um item no 

estado no qual pode executar sua função requerida. (ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

  

Para um bom entendimento é importante fazer a associação do 

desenvolvimento das técnicas de manutenção com as fases históricas do planeta. 

Através desta associação é explicado o surgimento das novas técnicas de 

manutenção e entender a evolução e características de outras. 

As fases da evolução da manutenção podem ser divididas em três etapas: 

Na primeira fase, as indústrias tinham uma característica de muito pouca 

mecanização com abundância de mão de obra a um custo baixo e sem preocupação 

com as condições de trabalho, fatores que influenciaram para que a manutenção 

tivesse a característica de ser não planejada e não controlada. 

Com o advento da revolução industrial surgida na Inglaterra em meados do 

século XVII, em conjunto com o surgimento das primeiras máquinas que eram 

extremamente simples e super dimensionadas, fazia com que não houvesse a 

necessidade de uma manutenção sistematizada. Após a primeira guerra mundial 

(1914) e com o advento do “Fordismo” percebe-se a elaboração dos primeiros 

passos para um planejamento da produção através do programa de produção e em 

função disto uma pequena evolução nos conceitos de manutenção através da 

formação de equipes de manutenção corretiva. Este estágio persistiu até o início da 

segunda guerra mundial. 

A segunda fase tem seu inicio no final da década de 30 fortalecendo-se em 

função da segunda guerra mundial, pois as características do mundo haviam 

mudado. Com a queda no suprimento industrial, gerando conseqüentemente o 

aumento das demandas àqueles que ainda produziam e com a redução drástica da 

mão de obra trabalhadora, a indústria passa a sofrer uma forte pressão para a 

mecanização dos processos industriais aumentando assim a complexidade das 

instalações. 

Neste novo contexto as paradas começam a sofrer análises levando a 

realização de manutenções para prevenção de falhas realizadas a intervalos 
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constantes o que gerava um custo de manutenção elevado em relação aos outros 

custos operacionais, aumenta-se o planejamento da manutenção, mas os controles 

ainda não são realizados eficientemente. 

A partir da década de 1970 se inicia o terceiro estágio, quando o processo 

de evolução das instalações industriais tomam uma proporção nunca antes 

experimentada pela humanidade, o incremento de mecanização e automação 

tornam os processos muito mais produtivos fazendo com que as paradas por 

manutenção sejam observadas com outro foco. 

A manutenção começa a adquirir caráter estratégico e diferencial. Impactos 

causados na disponibilidade, qualidade do produto, meio ambiente e legislação, em 

função de problemas de manutenção, passam a ser objeto de estudo e 

desenvolvimento de novas técnicas. A manutenção adquire uma característica de 

monitoramento da condição do equipamento, é necessário agilidade nas 

informações e ações, com a difusão dos micro-computadores são criados muitos 

softwares para gerenciamento e controle da manutenção. 

As características das atividades de manutenção sofrem uma grande 

mudança, as técnicas de monitoramento das condições dos equipamentos evoluem, 

nascendo a manutenção preventiva como é conhecida hoje. 

Neste contexto de desenvolvimento surgiram novos conceitos que permitem 

o melhor entendimento da natureza dos trabalhos que são largamente 

desenvolvidos na área de gestão da manutenção, como: confiabilidade, 

disponibilidade e mantenabilidade. Grandes avanços buscados para melhora de 

desempenho são alavancados pelos conceitos acima citados. 

Apesar dos esforços na diminuição de manutenções realizadas de forma 

não planejada (manutenções corretivas), é sabido que é inviável e irreal sua total 

eliminação, portanto, tão surreal quanto sua eliminação, seria a eliminação da infra-

estrutura para restabelecimento dos equipamentos à condição de produzir. Dentro 

desta infra-estrutura necessária para realização das atividades de manutenção estão 

os estoques de sobressalentes, sobressalentes estes que podem atender a uma 

demanda emergencial, ou seja, gerada por uma manutenção corretiva (MC) ou uma 

demanda programada, gerada por uma manutenção preventiva (MP). Em função 

desta disponibilidade de sobressalentes o desempenho da manutenção sofre 

alterações substanciais, bem como o custo envolvido nesta gestão afeta diretamente 
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o resultado financeiro da empresa, tendo com isso a gestão de estoque de 

sobressalentes, ganho muita importância. 

Para garantir os níveis de serviço que hoje são exigidos pelas empresas, 

faz-se necessário um estudo em relação às peças sobressalentes no intuito de evitar 

o superdimensionamento ou o subdimensionamento. O superdimensionamento 

acarreta uma perda financeira específica com gasto desnecessário, pois o custo de 

estoques é alto, bem como, em tempos de alta tecnologia a obsolescência pode 

levar á perda de tal componente. Enquanto isso o subdimensionamento acarreta 

uma perda financeira associada á queda do nível de serviço e conseqüentemente o 

não atendimento ao mercado em função da indisponibilidade dos equipamentos para 

operação. 

1.1 Relevância e contribuição do estudo 

No contexto das empresas detentoras de sistemas de produção de bens, o 

dimensionamento destes sistemas se dá através de fatores de capacidade 

efetivamente e de fatores de desempenho, neste último aspecto a manutenção tem 

influência preponderante. Os critérios de desempenho podem ser afetados nos 

casos de inexistência de estratégias de manutenção, estas estratégias normalmente 

são baseadas em atividades que são realizadas de forma planejada com o intuito de 

garantir a permanência do sistema no estado de disponível para operar até a 

próxima manutenção preventiva.  

Na realização de tais atividades tanto planejadas como não planejadas existe a 

necessidade de peças e componentes que em função de desgaste precisam ser 

substituídos. Políticas específicas são utilizadas em função do tipo da demanda, 

quando esta demanda tem sua origem em uma atividade planejada, existem 

estratégias específicas de gestão de sobressalentes para itens com esta 

característica, bem como, quando tal demanda tem sua origem em uma falha ou 

uma manutenção corretiva emergencial. 

Com o cenário de competitividade acirrado estando mais presente em todos os 

segmentos de negócios, gerando a necessidade de elevados índices de 

desempenho, a questão da gestão de estoque de peças sobressalentes para 

manutenção adquire fundamental importância. O superdimensionamento deste 

estoque impacta no resultado financeiro pela influência dos custos envolvidos dos 
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sobressalentes e o custo de manutenção destes estoques. O subdimensionamento 

pode acarretar níveis de desempenho comprometedores em relação ao atendimento 

ao mercado e normalmente apresentam custo de parada dos equipamentos maiores 

do que os custos envolvidos na manutenção dos estoques e das ações para 

restabelecer o equipamento ao seu estado de funcionamento. 

Este trabalho tem o intuito de realizar um estudo para dimensionamento do 

estoque de resistências elétricas utilizadas em máquinas de sopro de polietileno 

para a fabricação de frascos e medidores de vazão utilizados em máquinas de 

envase. Estes componentes possuem a característica de não apresentar desgaste 

mensurável através do monitoramento da condição. Através deste dimensionamento 

espera-se incrementar desempenho ao parque fabril trazendo maior retorno diante 

do capital empregado. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Gerais 

Elaborar estudo sobre dimensionamentos de sobressalentes elétricos e 

eletrônicos que não apresentam desgaste realizando uma revisão bibliográfica do 

assunto com o intuito de indicar aos acionistas uma forma de realizar investimentos 

em sobressalentes, buscando o ponto de equilíbrio entre os custos e o nível de 

serviço ou margem de segurança especificada pela empresa. 

Para a realização do dimensionamento de sobressalentes 

apresentaremos os conceitos de confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade; 

definições das abordagens da manutenção; definições dos tipos de manutenção 

quanto ao estado dos componentes, como manutenção corretiva e preventiva. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Identificar e aplicar o modelo de dimensionamento de sobressalentes com o 

intuito de racionalizar o montante financeiro aplicado no estoque de sobressalentes 

para a manutenção bem como incrementar os índices de disponibilidade e 

mantenabilidade gerando um melhor atendimento ás demandas do mercado 

consumidor garantindo o “market share”. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos a seguir: 

O Capítulo I, a Introdução, apresenta as motivações e justificativas para o 

desenvolvimento do trabalho e os objetivos do estudo. Nele realizamos uma breve 

revisão histórica da evolução industrial com o intuito de gerar entendimento da 

evolução das técnicas de manutenção. Descrevemos a importância da gestão da 

manutenção e os impactos que as estratégias podem gerar, descrevendo os 

objetivos que pretendemos alcançar. 

No capítulo II são descritos o contexto do problema realizando uma explanação 

do funcionamento do sistema de produção da empresa, suas características em 

relação ao mercado e em relação à gestão da produção, enfatizando as dificuldades 

que o cenário a obriga a gerir. Em seguida é explicada a estratégia de manutenção 

anteriormente utilizada, suas deficiências e a proposta realizada para mudança de 

tal estratégia com o intuito de minimizar os impactos das paradas por manutenção 

corretiva. Finalmente é justificada a razão para a realização deste trabalho em 

função de não ser possível medir o desgaste de alguns equipamentos elétricos e 

eletrônicos. 

No capítulo III realizamos a fundamentação teórica para o desenvolvimento do 

trabalho. Primeiramente analisamos a divisão das abordagens, matemática e de 

engenharia, na solução de problemas de manutenção expressando suas 

características e potencialidades. Apresentamos os conceitos mais utilizados de 

falhas suas características e indicadores associados, derivando nos conceitos de 

confiabilidade e mantenabilidade. Sob o aspecto da confiabilidade são apresentadas 

suas características em função dos tipos de sistemas de produção pontuando 

aspectos da manufatura e da produção de serviços, bem como, seus custos 

associados nas diversas fases do processo. É conceituada a mantenabilidade 

diferenciando os sistemas de produção quanto à viabilidade de reparo e as 

diferenças no cálculo do número de sobressalentes em função desta característica. 

São apresentados os conceitos de disponibilidade derivada da confiabilidade e 

mantenabilidade, bem como, as características de desempenho e custo dos tipos de 

manutenção: corretiva e preventiva que são realizadas para a obtenção de tal 

disponibilidade apresentando conceitos difundidos por alguns autores. A seguir 

apresentamos o modelo de Poisson utilizado no dimensionamento de 
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sobressalentes e suas características de aplicação e finalizando a primeira parte 

deste capítulo trata do conceito de elicitação do conhecimento a priori, utilizado no 

dimensionamento de sobressalentes através do conhecimento de especialistas. Na 

segunda parte do capítulo III foi realizada uma revisão bibliográfica especificamente 

sobre o dimensionamento de sobressalentes sem o efeito do desgaste, finalizando 

com uma análise comparativa entre dois modelos de dimensionamento de 

sobressalentes para a manutenção. 

No capitulo IV foi elaborada a descrição dos componentes, descrita a 

sistemática de manutenção desenvolvida em cada um deles, tratada das 

conseqüências de sua falta no estoque, elicitadas suas probabilidades a priori, 

aplicado o modelo para dimensionamento de cada componente e realizados os 

comentários sobre tal dimensionamento. Finalmente comentamos o uso da elicitação 

do conhecimento a priori na empresa. 

No capitulo V são apresentadas as conclusões e sugestões de futuros 

trabalhos. 
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2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E DE SEU CONTEXTO 

2.1 Descrição do Contexto do Problema 

O Grupo Raymundo da Fonte atua nos segmentos de produtos de limpeza, 

gêneros alimentícios, higiene pessoal e de revenda de automóveis. Tratando-se das 

indústrias sua matriz é sediada na cidade de Paulista-PE, contando com cerca de 

1200 funcionários, com filial na cidade de: Salvador-BA, e subsidiárias nas cidades 

do Rio de Janeiro – RJ e Belém-PA. A unidade matriz é dividida em unidades fabris, 

sendo elas: Água Sanitária, Saneantes, Vinagre, Artefatos Plásticos, Creme dental, 

Sabonetes e Lã de aço. 

As unidades fabris de água sanitária, vinagre e saneantes possuem peculiar 

característica de verticalização sendo responsáveis pela produção dos líquidos a 

serem envasados e dos frascos em que serão acondicionados. O primeiro setor, em 

que são fabricados os frascos é chamado de setor de sopro. No segundo onde são 

fabricados os líquidos, denominado de setor de formulação. No terceiro, onde são 

envasados os produtos, chamamos de setor de envase. Portanto o sistema de 

produção é dividido em três fases diferentes que precisam ser conjugadas de forma 

a se obter um único produto final. 

A unidade de água sanitária possui 16 máquinas de sopro de polietileno, para 

fabricação de garrafas com capacidade de conter 1L, 2L e 5L, perfazendo um total 

de 7.200.000 frascos/mês, ou seja, 300.000 kg de resina plástica transformada em 

frascos. Estes equipamentos trabalham com resina derivada de petróleo PEAD 

(polietileno de alta densidade) e PEBD (polietileno de baixa densidade) fazendo uma 

mistura de 80% de PEAD com 20% de PEBD em função das características 

requeridas de cada frasco. Estes equipamentos de sopro abastecem oito silos de 

frascos que funcionam como estoque intermediário entre o setor de sopro e o setor 

de envase, a necessidade de tal estoque existe em função da diferença de 

velocidade entre as máquinas de sopro e as linhas de produção no envase. 

O setor de envase é composto de três linhas de produção com características 

similares, formadas por uma posicionadora de frascos que posiciona o frasco na 

posição vertical na esteira, uma rotuladora de frascos que aplica os rótulos, uma 

envasadora com arrolhador acoplado que acondiciona o líquido dentro do frasco e 
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aplica a tampa (rolha) plástica, uma encaixotadora de frascos que acondiciona os 

frascos dentro da caixa de papelão e uma seladora de caixas que aplica a fita de 

selagem das caixas de papelão. Cada linha de produção tem capacidade nominal de 

12.000 frascos por hora. 

O segmento de mercado em que a IRRF atua possui uma característica de 

grande diversidade de itens, em função disto a programação, o planejamento e o 

controle da produção possuem uma peculiar característica de dificuldade. Tal 

diversidade gera produtos concorrentes, ou seja, dividem o mesmo recurso 

produtivo. A diferença de capacidade entre os setores de sopro e envase é outro 

aspecto complicador para a aplicação das melhores práticas de gestão da produção 

e isto se dá em função da natureza dos processos. A programação da produção 

atualmente é feita de forma puxada. Através da demanda do departamento 

comercial o departamento de PPCP (Planejamento, Programação e Controle da 

Produção) simula esta necessidade de produção para o envase, gerando a 

demanda de frascos, em seguida analisa tal demanda em relação ás restrições do 

setor de sopro, realizando ajustes que forem necessários, só então realiza o 

planejamento do envase. 

Para planejamento e controle são utilizadas duas ferramentas de informática. A 

primeira é um software de planejamento da produção, que possibilita a simulação de 

cenários em busca da condição que consiga gerar a maior produtividade dos 

equipamentos da fábrica minimizando troca de ferramentais e sanitização das 

tubulações, permitindo assim uma proposta equilibrada entre a demanda do 

departamento comercial e o nível de produtividade da parte industrial da empresa. A 

segunda é um software de controle da produção que atua em tempo real, gerando 

indicadores de desempenho, possibilitando a detecção de problemas que tenham 

impacto na produtividade de forma mais rápida, facilitando a tomada de decisão para 

solucionar tais deficiências. De posse desta informação é feito a comparação entre o 

que foi planejado e aquilo o que foi executado, permitindo que o departamento de 

PPCP possa reprogramar a produção caso o planejamento não tenha sido cumprido 

ou seguir com a programação mensal, caso operacionalmente o desempenho tenha 

sido dentro do planejado. 

O departamento comercial da IRRF entende como diferencial no mercado a 

característica de entrega imediata, em função disto,da busca dos mínimos níveis de 
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estoques e da diversidade de itens fabricados, a troca de ferramental para a 

produção dos diferentes tipos de produtos é uma realidade na IRRF, sendo, portanto 

uma excelente oportunidade de melhoria de desempenho a ser trabalhada tanto no 

aspecto de planejamento, programação e controle da produção (PPCP) como no 

aspecto operacional de tempos de troca de ferramental aumentando assim a 

produtividade dos equipamentos e o retorno financeiro sobre os investimentos. 

 

2.2 Descrição do Problema 

Até o ano de 2009 a estratégia utilizada pela manutenção era a de realização 

de manutenções preventivas baseadas no tempo. Percebemos que esta estratégia 

trazia desvantagens em relação ao desempenho requerido dos equipamentos, pela 

razão de que o tempo sugerido para a manutenção era obtido através de 

informações dos fabricantes e da análise determinística do histórico de falhas. Sob o 

aspecto da informação do fabricante, as circunstâncias mudaram com o tempo, 

determinados componentes haviam sido modificados e a agressividade química do 

produto gera corrosão e desgaste em níveis bem mais acentuados do que os 

especificados. Quanto ás informações de falhas, devido à inexistência de uma 

ferramenta de auxilio de controle das informações, os dados de falhas não possuíam 

confiabilidade e geravam intervalos de troca irreais. Realizando uma análise 

detalhada percebemos que a incidência de manutenções corretivas entre a 

realização de manutenções preventivas era demasiadamente grande, chegando à 

conclusão de que a eficiência de tal estratégia de manutenção não atendia as 

expectativas da empresa e deveria ser mais bem elaborada. 

Esta estratégia foi discutida com o setor de PPCP e com o setor de Produção e 

identificamos a possibilidade de que fossem realizadas pequenas paradas com 

maior freqüência. A empresa decidiu então realizar inspeções periódicas nos 

equipamentos, calcado no conceito de manutenção baseada na condição, com o 

intuito de identificar a real necessidade de substituição dos componentes ou de 

postergar esta substituição até o limite que não causasse perda de produtividade. 

São utilizadas técnicas de manutenção preditiva como análise termográfica e análise 

de vibração alem de basicamente inspeções utilizando os cinco sentidos dos 

mantenedores no intuito de detectar, ruído, folga, aquecimento e outros fatores que 
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indicavam o mau funcionamento dos componentes ou sua eminência de falha. Desta 

forma a intenção é de identificar as prováveis causas de manutenções corretivas 

antes que elas aconteçam e programar a realização de tal intervenção. Foi 

elaborado um plano de manutenção definindo a freqüência de realização de tais 

inspeções bem como um padrão técnico identificando quais os componentes 

deveriam ser observados e qual o padrão de trabalho dos mesmos. Este padrão 

técnico está explicitado no anexo 1. 

Como resultado, foi identificado uma grande quantidade de componentes na 

eminência de falha gerando uma demanda grande de parada dos equipamentos e 

de trabalhos de manutenção. Esta demanda foi atendida através de um 

planejamento em conjunto dos setores de PPCP, Produção e Manutenção. Com a 

seqüência de inspeções o desempenho dos equipamentos de produção e da própria 

manutenção tornou-se melhor em função da diminuição de corretivas e 

conseqüentemente melhoria dos índices de desempenho e assertividade da 

produção em relação ao planejado pelo PPCP. Podemos salientar que o ambiente 

melhorou, gerando uma maior integração entre produção e manutenção em função 

da realização de atividades em conjunto, pois nas paradas para realização das 

inspeções a operação realiza atividades pertinentes á sua função e compartilha com 

a manutenção as dificuldades encontradas bem como planeja e programa sua 

execução. 

 Semanalmente são realizadas reuniões com a presença da manutenção e da 

operação para programar as atividades de manutenção que precisam ser realizadas 

e que foram identificadas, tanto pelos mantenedores como pelos operadores. Nesta 

reunião são discutidas as pendências, gerando um ambiente de divisão de 

dificuldades, pois neste momento a operação relata o que está impactando no seu 

desempenho fazendo com que a manutenção atue efetivamente no ponto crítico, 

agregando mais valor ao trabalho da manutenção. 

Entre as datas definidas para inspeção, ocorre uma parada planejada para 

execução das manutenções baseadas no tempo e realização de trabalho que 

demandem mais tempo e que não são possíveis de serem realizados nas pequenas 

paradas para inspeções. 

Realizando uma análise nos dados de falhas corretivas que persistem, 

percebemos que a maior incidência se dá nos componentes os quais a inspeção é 
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impossível de ser feita sem sua desmontagem e nos componentes que não 

apresentam desgaste em relação ao tempo trabalhado, portanto a estratégia de 

inspeção não atinge os objetivos requeridos, principalmente componentes elétricos e 

eletrônicos. 

 Quanto a componentes mecânicos que não são passíveis de análise de 

desgaste sem sua desmontagem elaboramos calendário para desmontagem e 

análise se a ordem de grandeza do prazo determinado atende as expectativas dos 

indicadores de desempenho. Quanto aos componentes elétricos e eletrônicos, 

percebemos que a única estratégia viável de trabalho seria a elaboração de estoque 

de peças sobressalentes gerando a condição para que o mantenedor através da 

troca de componentes consiga restabelecer o equipamento ao estado de 

funcionamento, visto que não apresentam possibilidade de detecção de desgaste, 

porém os prazos de entrega e os custos dos componentes eletrônicos são um tanto 

elevados, então sentimos a necessidade de elaborar um estudo mais elaborado 

sobre dimensionamento de tais sobressalentes. 

 

 



Capítulo 3 Fundamentação Teórica e Revisão Bibliográfica 

 

 14 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Base Conceitual para Manutenção 

A base conceitual utilizada para este trabalho é apresentada a seguir e 

consiste em uma pesquisa na literatura acadêmica das definições técnicas e 

métricas aplicadas para a gestão da manutenção industrial com foco no aumento de 

eficiência do sistema de produção através da eficientização dos trabalhos de 

manutenção gerando redução de custos. 

3.1.1 Abordagens na Solução de Problemas de Manutenção 

Os estudos relacionados á gestão da manutenção são definidos através de 

duas abordagens a matemática e de engenharia.  

3.1.1.1 – Abordagem Matemática 

Segundo Almeida e Souza (2001) a abordagem matemática consiste da 

elaboração de estudos direcionados ao aumento da eficiência dos procedimentos e 

em função de algumas classificações, variam; as hipóteses básicas, 

desdobramentos e a modelação matemática a serem utilizadas. 

Os modelos de manutenção são comumente classificados em função do: 

número de estados, observabilidade do estado do sistema e número de 

componentes. Quanto ao número de estados do sistema as abordagens utilizadas 

possuem duas características fundamentais, determinística ou probabilística. A 

abordagem determinística implica geralmente em um mau uso dos dados, pois os 

mesmos são tratados como índices e manipulados através da estatística descritiva 

como representações das amostras de dados coletados num determinado período. 

Não são realizados testes de aderência e significância, apresentam uma síntese do 

comportamento em dado período desprezando sua natureza aleatória, tornando-se, 

em função destas restrições uma ferramenta não consistente no suporte ás 

decisões, apesar de erroneamente ser largamente utilizado. Na abordagem 

probabilística faz-se necessário um conhecimento especializado do usuário, pois á 

partir dos dados apresentados e em função do objetivo podem ser desenvolvidas: 
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Aplicação de inferências, testes de hipótese, testes de aderência e uso de modelos 

de decisão. 

Dentro das duas abordagens procura-se trabalhar as funções confiabilidade 

e mantenabilidade, cada uma com seus aspectos e características matemáticas, 

porém igualmente nas duas abordagens os modelos são classificados em dois 

estágios e modelos multi-estado. 

A segunda classificação (Observabilidade do estado do sistema) varia em 

função da certeza do conhecimento do real estado do sistema. Quando há certeza 

do real estado do sistema é utilizado o modelo de manutenção preventiva e quando 

há incerteza quanto ao real estado do sistema é utilizado o modelo preditivo. 

Quanto ao número de componentes os modelos podem ser simples ou 

complexos, no primeiro caso possuem apenas um componente e no segundo uma 

quantidade variada. 

3.1.1.2 Abordagem de Engenharia 

Conforme Almeida e Souza (2001) a abordagem de engenharia tem como 

foco as respostas ás perguntas: o que fazer e quando. Para isso estuda a 

otimização de procedimentos de manutenção. Algumas visões são aplicadas a esta 

abordagem: 

 Visão de Geraerds aborda a concepção de manutenção e distingue 

as seguintes estratégias: espere e veja, manutenção de oportunidade 

e manutenção preventiva. 

 Visão de Kelly permite a obtenção de um plano de manutenção e 

proporciona diretrizes para a determinação de cursos de ação. 

 Visão da manutenção centrada na confiabilidade pode ser sintetizada 

em quatro etapas; divisão do sistema, determinação de itens 

significativos, classificação das falhas, determinação das tarefas da 

manutenção. 

A nossa intenção não é de classificar qualquer das abordagens e sim 

apenas de difundir seus conceitos para uma discussão sobre o tema. 

Em qualquer das abordagens ou visões apresentadas, faz-se necessário 

uma detalhada análise das falhas e entendimento de como funciona esta demanda, 

para posterior elaboração de uma estratégia para combatê-la. 
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A manutenção é responsável pela a realização de um variado rol de 

atividades. Estas atividades afetam o nível de desempenho e indicadores de 

mantenabilidade e disponibilidade do sistema de produção. 

Sabe-se que a manutenção pode influenciar preponderantemente no 

indicador de confiabilidade quando consultada e inserida no contexto do projeto de 

tal equipamento, pois somente nesta fase pode-se alterar substancialmente a 

confiabilidade. 

Essas alterações de indicadores de desempenho se dão como reflexo dos 

tipos de atividades realizadas pela manutenção e com o foco que cada uma é 

tratada. As atividades de manutenção são divididas em duas classes, as planejadas 

e as não planejadas. Dentro das atividades planejadas são citadas preventivas, 

preditivas e dentro das não planejadas essencialmente a corretiva. 

Vamos apresentar algumas definições realizando alguns comentários sobre 

suas principais características, aspectos de custo, de planejamento e efeitos 

esperados. 

3.1.2 Conceitos sobre Falha 

A demanda de todos os serviços de um setor de manutenção tem sua 

origem nas falhas que acontecem. Segundo Lafraia (2001), “falha é a perda da 

função e função é qualquer atividade que o item desempenha sob o ponto de vista 

operacional”. As falhas são estudadas com bastante interesse, pois através das 

características identificadas serão realizadas ações para proteger o sistema de 

novas incidências. 

Atualmente as falhas são divididas em vários tipos, nos equipamentos de 

manufatura as falhas têm sua origem em três tipos básicos, falhas de projeto, falhas 

na fabricação ou falha na utilização. Sob o aspecto de toda a empresa e mais 

fortemente na produção de serviços devido às características deste sistema de 

produção surgem outras origens para as falhas como as dos fornecedores e dos 

clientes, por exemplo. 

Na etapa de projeto a falta de informações e características da realidade 

operacional pode fazer com que as deficiências não sejam percebidas e influenciem 

o desempenho do projeto como um todo, contudo a maior concentração de erros em 
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projetos está na observação e dimensionamento das características da demanda, 

gerando uma tradução das necessidades num projeto inadequado. 

Após a elaboração do projeto, admitindo que todos os aspectos importantes 

foram ponderados, a fabricação consiste de uma fase em que há a necessidade de 

extrema atenção. As falhas de fabricação podem estar ligadas a incapacidade de 

fabricação/montagem de acordo com o projeto e para isso é necessário pessoal 

capacitado e equipamentos e tecnologia adequados. A Falha na utilização pode 

acontecer devido a diversos fatores, pode ser classificado como mau uso desde uma 

sobrecarga no produto até uma falta de manutenção que tenha sido indicada pelo 

fabricante. 

Estes tipos de falhas possuem origem em um “erro”, porém o principal objeto 

de estudo da manutenção, as falhas, possuem natureza de desgaste aleatória. 

Tradicionalmente a definição de falhas no contexto da confiabilidade é: 

”Impossibilidade de um sistema ou componente cumprir com sua função no nível 

especificado ou requerido” (LAFRAIA, 2001). 

A freqüência com que as falhas ocorrem em função de uma unidade de 

tempo corresponde à taxa de falhas. Podendo ser expressa em várias unidades 

como: número de falhas / tempo de operação. A taxa de falhas normalmente é 

denominada de λ e o seu inverso 1/λ é denominado de “Tempo Médio Entre Falhas 

– TMEF”, logo TMEF = 1/λ. 

O dimensionamento de sobressalentes deve considerar que a demanda por 

estes itens possui origem no número de falhas, portanto o problema a ser estudado 

está diretamente ligado ao comportamento do número de falhas em relação ao 

tempo. 

3.1.3 Confiabilidade –R(t) 

Inicialmente apresentamos algumas definições de confiabilidade: 

“È definida como a probabilidade de um item funcionar num dado intervalo de 

tempo t, de acordo com especificações pré-estabelecidas” (ALMEIDA e SOUZA, 

2001). 

“A confiabilidade mede a habilidade de um sistema produto ou serviço 

desempenhar-se como esperado durante certo intervalo de tempo” (SLACK et al, 

2007). 
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“Probabilidade de que um componente, equipamento ou sistema exercerá sua 

função sem falhas, por um período de tempo previsto, sob condições de operação 

especificadas” (LAFRAIA, 2001). 

Todos os consumidores gostariam de adquirir produtos de alta durabilidade, 

baixo custo e boa qualidade, porém restrições físicas, econômicas e sociais, que 

normalmente se impõem, impedem o acontecimento desta conjuntura. Isto também 

acontece no planejamento da maioria dos processos físicos e conseqüentemente 

nos leva a noção intrínseca de risco. Em função de ser definida com uma 

probabilidade é inevitável a associação com o conceito de risco e quando falamos 

de risco pensamos em algo que queremos evitar. 

Segundo Lafraia (2001), ”a confiabilidade está diretamente relacionada com 

a confiança que temos em um produto, equipamento ou sistema, ou seja, que ele 

não apresente falha.” 

Para isto surge uma das finalidades da confiabilidade que é o 

dimensionamento da margem de segurança a ser utilizada. No contexto da 

elaboração de projeto tradicional são utilizados coeficientes de segurança para 

garantir que o risco de uma falha seja menor, porém devido á dificuldade de 

mensuração de todos os fatores que de alguma forma podem influenciar na taxa de 

falhas de um componente este coeficiente de segurança muitas vezes é mal 

dimensionado, já a maneira estatística torna-se mais próxima da realidade uma vez 

que considera a probabilidade de haver uma falha. 

Na elaboração do projeto é que a confiabilidade deve ser apreciada com 

muita técnica e conhecimento, pois após a fabricação e distribuição os custos de 

alterar a confiabilidade se mostram inviáveis, fica claro que para a manutenção da 

confiabilidade do projeto vários aspectos devem ser observados, como as condições 

ambientais e de operação. Um carro fabricado para trafegar no asfalto, fatalmente 

falharia ou nem funcionaria se posto para trafegar na lama ou praia, por exemplo. 

Existem determinadas tarefas que quando bem elaboradas garantem um 

nível de confiabilidade dentro do determinado como aceitável pelas empresas. Estas 

tarefas estão nas diversas fases do produto, desde seu projeto, avaliando aspectos 

como: a redução da complexidade, redundância para assegurar tolerância á falha, 

eliminação dos fatores de tensão, teste de qualificação e análise de falhas. Na etapa 

de produção são efetuados controles dos materiais, métodos de trabalho, 
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especificações e alterações no projeto. Na etapa de uso são observadas as 

instruções de uso e manutenção, análise de falhas em serviço e estratégias de 

reposição e apoio logístico. 

Com o aumento da complexidade das instalações industriais, a 

confiabilidade como parâmetro de eficiência, tem se tornado aspecto importante na 

tomada de decisão de investimentos e pelo qual se paga um determinado preço. Em 

casos específicos a redundância chega a 100% para garantir que a probabilidade de 

falha seja quase nula. Sistemas com esta necessidade possuem justificativas de 

custo que impedem questionamentos. Para qualquer produto existe um gasto teórico 

ótimo, que nem sempre é de fácil cálculo, da confiabilidade em relação ao custo e 

benefício subseqüente. 

 

 

Figura 3.1 – Relação entre custos e confiabilidade. 

Fonte: Lafraia (2001). 

A curva que representa a probabilidade da taxa de falha em relação ao 

tempo de determinados componentes é comumente chamada de curva da banheira 

e possui três fases distintas. A primeira fase corresponde a fase de mortalidade 

infantil ou vida inicial, quando falhas iniciais acontecem devido a vários fatores como: 

falta de treinamento da mão de obra, falha no processo de fabricação, pré-testes 
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insuficientes, instalação imprópria, entre outras.Na primeira fase , de mortalidade 

infantil , a taxa de falhas é decrescente. 

A segunda fase recebe o nome de “período de vida útil” (LAFRAIA, 2001) ou 

de “vida normal” (SLACK, et al 2007).Esta fase é caracterizada pela manutenção de 

uma taxa de falhas constante e de natureza preponderantemente aleatórias, pouco 

podendo ser feito para evitá-las. O dimensionamento de sobressalentes possui foco 

nesta fase, pois se admite que a taxa de falhas apresente um comportamento 

constante em função do tempo, a função confiabilidade é representada pela função 

exponencial. 

A terceira e última fase é conhecida como a etapa ou período de desgaste, 

nela inicia-se o término da vida útil do equipamento, com isso a taxa de falhas 

aumenta, sendo causada principalmente pelo envelhecimento, fadiga, deterioração, 

corrosão e manutenção insuficiente. 

 

 

Figura 3.2 – Curva da Banheira 

Fonte: Almeida e Souza (2001). 

 

Deve-se alertar que nem todos os tipos de equipamentos possuem todas as 

fases da curva da banheira. Programas de computador praticamente não possuem a 

terceira fase, a cada falha o erro é corrigido e a probabilidade de falhas diminui. É 

importante salientar também que equipamentos eletrônicos, por não apresentarem 

desgaste, apresentam normalmente falhas aleatórias, o que torna a estratégia de 

sobressalentes a única alternativa viável para manter em funcionamento sistemas de 
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produção que possuam componentes com esta característica. Podendo ter sua 

viabilidade discutida em função dos custos aplicados para tal estratégia. 

 

 

Figura 3.3 – Gráfico de número de falhas de software em função do tempo. 

Fonte: Lafraia (2001). 

 

 

Figura 3.4 – Gráfico de número de falhas de componentes eletrônicos em 

função do tempo. 

Fonte: Lafraia (2001). 

A respeito do gráfico acima é necessário a realização de alguns comentários, 

esta curva se concretiza na teoria, porém a observação prática mostra que a terceira 

fase da vida do componente apresenta um incremento na taxa de falhas em função 

de fatores externos que causam desgastes com a temperatura e umidade, por 

exemplo. Isto se dá em função de que o ambiente real de trabalho de componentes 

eletrônicos nem sempre possuir as características ideais para seu funcionamento. 
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3.1.4 Mantenabilidade – M(t) 

“É definida como a probabilidade de um determinado item ser restaurado á 

sua condição original de funcionamento num tempo t, quando procedimentos pré-

estabelecidos são executados” (ALMEIDA e SOUZA, 2001). 

“É a probabilidade de o equipamento ser recolocado em condições de 

operação dentro de um dado período de tempo quando a ação da manutenção é 

executada de acordo com os procedimentos descritos” (LAFRAIA, 2001). 

“Facilidade de um item em ser mantido ou recolocado no estado no qual pode 

executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a 

manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e 

meios prescritos” (NBR 5462). 

A mantenabilidade do sistema de produção que é objeto do dimensionamento 

de sobressalentes é um aspecto de suma importância, pois em função desta 

característica o procedimento de cálculo apresenta diferenciação em relação á 

obtenção das variáveis. Essencialmente podemos dividir os sistemas de produção 

em dois tipos, em função da mantenabilidade, sistemas reparáveis e sistemas não 

reparáveis. 

Os sistemas são definidos como reparáveis por apresentarem viabilidade no 

seu reparo e posterior retorno ao trabalho conforme suas especificações, os 

sistemas não reparáveis são descartados após apresentarem uma falha em função 

da inviabilidade de reparo ou conserto. Esta viabilidade pode variar em função de 

vários aspectos, bem como, em função de estratégias empresariais. Equipamentos 

eletrônicos possuem uma característica de inovação rápida, o que o torna obsoleto, 

inviabilizando seu reparo, por exemplo. 

Para o dimensionamento de sobressalentes em sistemas não reparáveis, 

deve ser considerado o tempo do ciclo de vida desejado e o tempo de entrega do 

sobressalente, no caso de sistemas reparáveis deve ser levado em conta o tempo 

necessário para a realização do reparo. Neste caso o sistema é recuperado através 

da troca do item defeituoso por outro que se encontra no estoque, com o retorno do 

item consertado ao estoque o número de sobressalentes é acrescido de uma 

unidade. 
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3.1.5 Disponibilidade – A(t) 

“É definida como a probabilidade que o sistema esteja disponível em um dado 

instante t.” (ALMEIDA e SOUZA, 2001). 

“Disponibilidade é a probabilidade de que o sistema esteja em condição 

operacional no instante t” (LAFRAIA, 2001). 

“A disponibilidade é o grau em que a produção está pronta para funcionar” 

(SLACK et al, 2007). 

A disponibilidade é composta pela contribuição dos atributos 

confiabilidade e mantenabilidade. 

Várias são as atividades desenvolvidas pela manutenção, a grande busca é 

de atingir um equilíbrio entre o aumento de custo gerado pelo aumento de infra-

estrutura de manutenção e o decréscimo do custo gerado pela diminuição da taxa 

de falhas. Lyonell (1991, p.1), apud Almeida e Souza, (2001), afirmam que o 

profissional de manutenção deve ter sólidos conhecimentos das variadas atividades 

e técnicas aplicadas na manutenção no intuito de fazer a seleção apropriada de qual 

utilizar em cada situação. Normalmente as atividades de manutenção são divididas 

em dois grupos, Manutenção Corretiva (MC) e Manutenção Preventiva (MP). 

3.1.6 Manutenção Corretiva (MC). 

É aquela realizada após o surgimento de uma falha, portanto não passível 

de planejamento ou programação. Tem como característica principal a meta de 

restabelecer o funcionamento do equipamento no mais breve espaço de tempo, o 

que nem sempre está associada à solução daquele problema, pois algumas vezes 

não é possível, imediatamente após a falha, uma ação na causa “raiz”, ou seja, a 

causa geradora da falha e muitas vezes a solução definitiva precisa ser programada 

para ser realizada a posteriori. Normalmente apresenta um custo mais elevado do 

que se houvesse a realização de mesmo serviço de forma planejada. Afeta o 

desempenho operacional da empresa diminuindo a disponibilidade dos 

equipamentos e exigindo da manutenção reações de alto custo. 

“Manutenção corretiva: processo de ações realizadas como resultado de 

uma falha ocorrida para fazer o equipamento retornar ás condições especificadas de 

funcionamento” (O. CONNOR, 1989; apud, ALMEIDA e SOUZA, org, 2001). 
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“A manutenção corretiva inclui todas as ações para retornar do estado falho 

para o estado operacional ou disponível. A freqüência da manutenção corretiva é 

determinada pela confiabilidade do equipamento. A ação da manutenção corretiva 

não pode ser planejada, ela normalmente ocorre quando não se deseja” (LAFRAIA, 

2001). 

“Manutenção corretiva é aquela que acontece após a ocorrência da falha do 

sistema e é composta por todas as ações que dela derivem” (WANG et al, 2008). 

“Manutenção corretiva, também chamada de reparo, ocorre após a 

confirmação da falha. Seu objetivo é trazer o sistema falho à operação o mais breve 

possível e, pelo menos, a uma condição suficiente que o mantenha em operação até 

uma intervenção mais adequada. Este reparo pode ser direto sobre a causa da 

falha, substituindo o item falho ou utilizando redundâncias” (ROCHA, 2006). 

3.1.7 Manutenção Preventiva (MP). 

É definida como todas as atividades da manutenção realizadas antes do 

acontecimento da falha e que visem à garantia do funcionamento do sistema até a 

próxima intervenção programada dentro dos padrões de desempenho e qualidade 

exigidos. É divida basicamente em duas naturezas, baseada no tempo e baseada na 

condição.  

No caso da manutenção preventiva baseada no tempo é necessária especial 

atenção no tratamento dos dados de falhas que gerarão a periodicidade ideal de 

troca, este cálculo normalmente é feito á partir de dados de falhas que nem sempre 

são fidedignos. Quando isto é feito de forma não criteriosa aumenta o custo de 

manutenção pela troca desnecessária da peça e pela mão de obra aplicada nestas 

atividades, bem como o custo de parada do equipamento. Podemos ponderar ainda 

que a cada intervenção realizada nos equipamentos, seja necessária ou não, são 

inseridas novas características de incerteza que podem causar falhas em outros 

itens ou de outra natureza. 

Com relação à manutenção baseada na condição as dificuldades para sua 

implantação encontram-se nas questões, cultural e técnica. Entendemos como 

cultural, pois a análise do funcionamento do equipamento pode ser realizada 

diariamente através dos sentidos da visão, do tato e da audição, o que têm se 

mostrado um processo bastante eficaz no início de implantação, porém poucas 
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empresas aplicam esta forma simples de detecção de falhas. Quanto à parte técnica, 

requer treinamentos específicos para utilização de instrumentos como analisadores 

de temperatura, analisadores de vibração e principalmente a interpretação dos 

dados. 

Conforme Wang et al (2008), “manutenção preventiva é aquela realizada antes 

da falha do sistema com o intuito de manter o equipamento em funcionamento na 

condição de trabalho especificada através da realização de atividades sistemáticas 

de inspeção, detecção e prevenção de falhas. Manutenção preventiva é formada por 

manutenções baseadas no tempo (TBPM – Time Based Preventive Maintenance) e 

por manutenções baseadas na condição de desgaste do sistema (CBM – Condition 

Based Maintenance)”. 

“Manutenção preventiva: processo de tarefas realizadas com o objetivo de 

prevenir a ocorrência de falhas em um equipamento ou sistema, antes que ele 

venha a falhar, uma vez definido a necessidade de intervenção” (O. CONNOR, 1989; 

apud, ALMEIDA e SOUZA, 2001). 

Segundo Lyonell (1991) apud Almeida e Souza (2001), “a manutenção 

preventiva tem o objetivo de reduzir a probabilidade de falha. Ela se divide em dois 

subgrupos, (1) em que os componentes especificados são substituídos, usualmente 

em intervalos regulares, quando começam a apresentar desgaste, e (2) baseada em 

condições, em que a decisão de substituir ou não é tomada de acordo com o 

resultado de um estudo de diagnose”. 

“Manutenção preventiva: Trata-se da manutenção realizada quando o 

sistema encontra-se num nível de degradação, em que a probabilidade de 

ocorrência da falha passa a representar um aspecto impactante na disponibilidade 

do sistema, incorrendo em maiores custos, impactos ao meio ambiente e até vidas 

humanas. O Objetivo da manutenção preventiva é reduzir a probabilidade de falha 

do sistema, trazendo-o a uma condição melhor do que estava antes da intervenção, 

e assim garantir que o sistema opere em nível adequado de desempenho durante o 

tempo de missão requerido. Pode ser efetuada de diversas formas, tais como: 

inspeção, lubrificação, troca de partes, calibração e troca de itens que apresentem 

sinais de que vão falhar” (ROCHA, 2006). 



Capítulo 3 Fundamentação Teórica e Revisão Bibliográfica 

 

 26 

“A abordagem tradicional é baseada na análise estatística das falhas do 

equipamento, chamada de abordagem estatística da confiabilidade” (MANN et al, 

1995, apud WANG et al, 2006). 

Em função da natureza aleatória da vida útil de um sistema, um modelo 

matemático pode ser proposto através de sua Função Densidade de Probabilidade 

(FDP) e da Função Distribuição Cumulativo (FDC) o que gera um intervalo ótimo de 

tempo de troca. Porém na prática percebe-se que os dados de falhas possuem 

distorções, pois não é levado em consideração o estado de operação do sistema e o 

ambiente onde o mesmo está inserido o que normalmente provoca mudança na vida 

útil dos componentes. Em função destas características o intervalo de manutenção 

proposto pode ser exagerado elevando o custo de tal política. 

A abordagem do modelo de manutenção baseada na condição tem sua 

estratégia baseada no acompanhamento da condição real do equipamento, e 

através dele planeja as trocas no momento mais propício, normalmente gera custo 

de manutenção menor do que a política de troca por idade, porém esta análise não é 

aplicada onde existe a impossibilidade da parada, ou o custo de parada é maior do 

que o custo do novo componente. 

Existem dois modelos mais utilizados na aplicação de manutenção baseada 

na condição, um deles é descrito pelo processo de decisão de Markov, que trata o 

processo de deterioração como um sistema multi-estado e atribui-se a cada estado 

uma probabilidade de sua alternância, definindo assim o menor risco para garantia 

do nível de serviço desejado da manutenção. O outro modelo proposto considera a 

deterioração do sistema como um processo contínuo e estocástico e propõe a 

aplicação de modelos de renovação. 

Existem características básicas que permitem a aplicação da manutenção 

baseada na condição, uma delas é a presença de desgaste para a detecção e troca, 

componentes eletrônicos e alguns elétricos não apresentam desgaste antes da 

falha, o que torna a aplicação de tal política insuficiente. 

Tratando de itens reparáveis, os mesmos são objetos de estudo da 

engenharia da confiabilidade, a maioria dos autores definem como reparáveis 

aqueles componentes que após falharem em desenvolver qualquer de suas funções 

pode ser reconduzido á situação de funcionamento através de um reparo que não 

seja a substituição total do mesmo. 
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Alguns sistemas reparáveis podem ser trabalhados através de modelos de 

confiabilidade baseados em processos estocásticos, que é uma coleção de variáveis 

aleatórias que no caso da confiabilidade dos equipamentos, é o tempo de ocorrência 

até uma falha. Em cada caso a variável aleatória seguirá um mecanismo 

probabilístico, tal que o seu comportamento será explicado através de distribuições 

de probabilidade. As classes de processos estocásticos mais utilizados na 

modelagem de sistemas reparáveis são o Processo de Renovação (PR) que inclui o 

Processo Homogêneo de Poisson (PHP), onde se admite que a taxa de falhas 

possui a característica de uma distribuição exponencial de taxa constante e o 

Processo Não Homogêneo de Poisson (PNHP). 

3.1.8 O Modelo de Poisson. 

Durante o período de vida útil do equipamento, o comportamento da variável 

aleatória número de falhas é representado pela distribuição de probabilidade de 

Poisson. É observada a existência de uma relação entre a distribuição exponencial e 

o processo de Poisson, ou seja, se o tempo para a falha segue uma distribuição 

exponencial o número de falhas por período corresponde a um processo de Poisson. 

Tal processo possui muitas aplicações no estudo de confiabilidade e é largamente 

utilizado no dimensionamento de sobressalentes. Quando o número de falhas tem 

um comportamento assumido como o processo de Poisson as seguintes hipóteses 

são consideradas:  

1 – Independência entre o número de falhas em intervalos diferentes; 

2 – A probabilidade de ocorrer uma falha em um pequeno intervalo é 

aproximadamente igual ao intervalo; 

3 – A probabilidade de ocorrer mais de um evento num intervalo pequeno é 

desprezível comparada com a probabilidade de ocorrer um evento. 

Baseado nestas hipóteses mostra-se que a probabilidade P(t, /x ), pode 

acorrer um número de falhas x , no tempo t para uma taxa de falhas (item reparável) 

ou risco (item não reparável)  , é dada pela função distribuição de probabilidade de 

Poisson: 
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3.1.9 O uso do conhecimento a priori. 

A probabilidade freqüentista possui seu conceito baseada na condição de 

repetição de um determinado evento um número significativo de vezes, 

independente das demais. A relação entre o número de vezes que o estado de 

interesse ocorre e o número de vezes que o experimento é realizado é denominada 

de freqüência relativa. O conceito freqüentista possui exemplos de interpretações 

utilizados nos jogos de azar, onde o mais importante é a noção de que a 

probabilidade de um evento pode ser empiricamente estabelecida pela condução de 

uma série suficientemente grande de repetidas simulações onde o evento pode 

ocorrer (Ferreira, 2001). Existem fenômenos os quais o conceito de probabilidade 

freqüentista não pode ser aplicado, isto pode ocorrer pela impossibilidade de 

observação da repetição do fenômeno, ou ainda eventos, os quais os dados não são 

disponíveis e que são possíveis de estabelecer uma probabilidade em função de 

experiências passadas. Assim com base no conhecimento que um especialista 

detém sobre um determinado fenômeno, este é utilizado na forma de uma 

distribuição de probabilidade, denominada de distribuição a priori. 

No contraponto da probabilidade freqüentista surge a probabilidade 

subjetiva, que lida não somente com eventos mas também com proposições, que 

são consideradas como uma coleção de eventos que não podem ser interpretados 

através de suas repetições. A probabilidade subjetiva representa uma estimativa de 

um especialista de qual a probabilidade de ocorrência de tal evento, portanto é uma 

opinião pessoal e não havendo probabilidade correta de ocorrência. Em função 

destas características a probabilidade assumida por um especialista pode ser 

bastante diferente daquela assumida por outro. A probabilidade subjetiva pode 

assumir valores de 0 a 1, se, em um extremo um determinado evento A é acreditado 

ser verdadeiro P(A) = 1, em outro extremo se o determinado evento A é acreditado 

ser falso P(A) = 0. Qualquer valor entre 0 e 1 expressam crença intermediárias, ou 

seja a probabilidade estimada. 



Capítulo 3 Fundamentação Teórica e Revisão Bibliográfica 

 

 29 

 

Fig. 3.5 – Adaptada de Ferreira, 2001. 

 

A subjetividade é componente de todas as análises estatísticas, a diferença 

que se deve ressaltar é a maneira explícita como a inferência Bayseana utiliza os 

elementos na análise. Como há a incerteza sob a verdadeira natureza do processo, 

suposições devem ser feitas a respeito do processo fundamental. O enfoque 

Bayseano é adequado a situações em que há incerteza em relação ao 

comportamento de um parâmetro, logo se obtêm, através de um procedimento de 

elicitação, o conhecimento a priori de um especialista sobre este parâmetro 

representado pela probabilidade a priori. 

Segundo Ferreira (2001) pode ser citado como vantagem do uso do 

conhecimento a priori dos especialistas, os seguintes pontos: 

1 – Facilidade e simplicidade de interpretação, haja vista que a probabilidade 

é entendida como o “grau de crença” do especialista sobre o estado da natureza 

para os parâmetros de confiabilidade e mantenabilidade; 

2 – Generalidade de aplicação, uma vez que a incerteza é um elemento que 

está sempre presente e que esta impõe a necessidade de se adotar probabilidades 

pessoais ou subjetivas; 

3 – Redução nos custos e requisitos de testes associados à obtenção e 

análise dos dados de confiabilidade; 

4– Adequação das situações em que os dados não são disponíveis ou 

representativos do estado da natureza para a variável de interesse; 
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5– Aumento da qualidade das inferências, por meio da introdução de 

informação adicional que deve ser incorporada, através da distribuição de 

probabilidade a priori. 

Por outro lado Ferreira (2001) destaca como desvantagens do uso do 

conhecimento destes profissionais: 

1 – A imprecisão decorrente quando as informações a priori não são 

calibradas. Ou seja, devido a um conhecimento vago do estado da natureza sobre 

os parâmetros de interesse; 

2 – Dificuldades na quantificação da informação subjetiva e na escolha do 

tipo de distribuição a priori apropriada; 

3– A influência de “sentimentos” e preconceitos, devidos a aspectos culturais 

e paradigmas existentes. 

Não restam dúvidas de que os conhecimentos de especialistas associados à 

existência de dados podem contribuir de forma bastante positiva no desenvolvimento 

de estudos na área de engenharia de manutenção, gerando uma análise um tanto 

mais refinada das informações, agregando informações adicionais, levando à 

confirmação ou a desconsideração das informações existentes. 

 

3.2 Revisão Bibliográfica sobre estoque de peças sobressalentes sem o 

efeito de desgaste. 

Em Almeida e Souza (2001) é apresentado um modelo para dimensionamento 

de sobressalentes, para sistemas não sujeitos ao desgaste, considerando uma 

situação com múltiplos objetivos no processo de decisão. São apresentadas quatro 

abordagens encontradas na literatura para o problema de dimensionamento de 

sobressalentes: 

1 – Abordagem baseada no risco de quebra de estoque: 

O objetivo desta abordagem é atender ao parâmetro de risco especificado, 

portanto consiste em determinar a quantidade de sobressalentes N, para um dado 

risco de quebra de estoque especificado α, dentro de um determinado intervalo de 

tempo. O parâmetro custo deve ser tomado como cuidado na especificação do risco 

de quebra de estoque que se deseja, pois quanto menor o risco maior será a 

quantidade de itens em estoque. O risco de quebra de estoque significa a 
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probabilidade de que o número de sobressalentes em estoque seja menor do que o 

número de falhas x, ou seja, Pr[ x> N], a margem de segurança é tida como MS = 1 

– α. O processo de cálculo apresentado nesta abordagem consiste em se obter um 

quantitativo de sobressalentes N, para certo risco α de quebra de estoque ou para a 

margem de segurança MS, de forma que Pr [x> N] < α ou Pr [x ≤ N] > MS. A 

aplicação desta abordagem consiste em identificar qual o valor de N, começando de 

N = 0 até aquele que atenda a condição estabelecida anteriormente. 

2 – Abordagem baseada no risco de quebra de estoque com uso do 

conhecimento a priori: 

Esta abordagem é aplicada quando os dados relativos à confiabilidade e à 

mantenabilidade não são conhecidos. Nestes casos utiliza-se o conhecimento de 

especialistas para determinação da probabilidade a priori dos valores da margem de 

segurança ou risco e conseqüentemente obtêm-se uma distribuição de probabilidade 

a priori sobre os dados não conhecidos. Para este estudo três situações são 

consideradas: Ausência do conhecimento da taxa de falhas ʎ, Ausência do 

conhecimento sobre o tempo médio de reparos MTTR (Mean time to repair), 

Ausência de conhecimento sobre ʎ e MTTR. 

No primeiro caso, obtêm-se uma probabilidade a priori   (ʎ) através do valor 

esperado da margem de segurança (MS). 

 

No segundo caso obtêm-se a probabilidade a priori   (MTTR) através do valor 

da margem de segurança (MS). 

 

No terceiro caso são necessárias as duas funções   (ʎ) e   (MTTR). 
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Conforme Almeida e Souza (2001) o método baseado nos intervalos 

equiprováveis de Raiffa constitui uma alternativa viável para aplicação no meio 

empresarial com o intuito de elicitar o conhecimento a priori dos parâmetros de 

interesse. Este método realiza uma avaliação com o especialista com o interesse de 

determinar os percentis, que são intervalos para os quais a chance de encontrar os 

parâmetros de interesse é a mesma. 

2– Abordagem segundo a restrição de custo; 

Esta abordagem possui o foco principal no custo total dos itens em estoque, ou 

seja, o intuito é dimensionar a quantidade de sobressalentes, tal que, o custo dos 

mesmos não ultrapasse o montante financeiro disponível e obtenha-se o menor risco 

de quebra de estoque. O custo total é dado por C t = N x C, onde N é o número de 

sobressalentes e C é o custo individual de cada item. O processo de decisão 

consiste em garantir que o custo total Ct será menor ou igual aos recursos 

disponíveis C0. O procedimento consiste em encontrar um valor de N, iniciando a 

partir de N = 0 que minimize o risco e atenda a restrição orçamentária. Uma situação 

mais complexa é o caso de sistemas que possuem partes modularizadas com taxas 

de falhas diferentes, neste caso o quantitativo N é obtido através de um vetor com a 

quantidade de sobressalentes para cada um dos módulos: 

N = [ N1, N2, N3, ....Nj, ....NJ]. 

Para esta situação o objetivo é obter o vetor N que minimize o custo ou que 

maximize a margem de segurança, garantindo assim que a restrição de custo seja 

respeitada, ou seja: 

 

Onde:  Cj = Custo individual do módulo do tipo j; 

  Nj = A quantidade de módulos do tipo j. 
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No caso da abordagem com restrição de custo em sistemas modularizados 

tem-se que a margem de segurança do lote N = [ N1, N2, N3, ....Nj, ....NJ], é a 

garantia de que nenhum dos subestoques quebrem, ou seja: 

 

 

 

Logo a solução final é maximizar MS [N], de forma que o custo total seja menor 

ou igual ao custo inicial imposto como condição. 

 

3– Abordagem segundo uma função utilidade multiatributo: 

O modelo consiste da elaboração de uma função de utilidade multiatributo 

composta pelos atributos de custo e risco de quebra do estoque e gera a função 

utilidade conseqüência. A decisão a ser tomada é a respeito da quantidade de 

sobressalentes a ser adquirido de forma que maximize a função utilidade 

conseqüência para os atributos de custo C e risco α. 

Para a elaboração de tal modelo é necessária a definição dos elementos 

básicos da teoria da decisão, o espaço de ação (a) e o estado da natureza (θ). 

Quanto ao espaço de ação, é o elemento o qual o decisor pode atuar para alavancar 

o objetivo de maximizar a função utilidade conseqüência u (α, C). Quanto ao estado 

da natureza, este se refere às características de confiabilidade e mantenabilidade, 

os quais o decisor não possui atuação sobre estas características, podem ser 

obtidos através de procedimentos de elicitação do conhecimento a priori que o 

especialista possui destes parâmetros. 

Almeida e Souza (2001) elaboram um modelo que após a definição de cada um 

dos elementos da Teoria da Decisão, o problema de decisão consiste em determinar 

a quantidade de sobressalentes N, que maximiza u (α, C). Este modelo possui como 

resultado final a maximização da função utilidade multiatributo u (ɵ, a) através da 

maximização da utilidade esperada, em função da quantidade N de sobressalentes. 

Sendo formulada como: 
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Kennedy et al (2002) apresentam uma revisão da literatura moderna do 

estoque de sobressalentes para manutenção, salientando inicialmente as diferenças 

entre a gestão de estoques de produtos acabados e a gestão de produtos 

intermediários da gestão de estoques de manutenção. Entre outros fatores citam 

como principais diferenças as funções, uma vez que o estoque de produtos 

acabados e de produtos em processo existe para que seja diminuído o impacto ao 

cliente de variações decorrentes do projeto e operação do processo produtivo, bem 

como problemas de logística. Enquanto isso o estoque de peças de reposição existe 

para manter os equipamentos em funcionamento uma vez que o custo de parada é 

bem maior do que o custo de manter este estoque. Eles salientam também que a 

gestão de sobressalentes para manutenção possui aspectos únicos como: A gestão 

deste estoque acontece de acordo com a política de manutenção aplicada, com a 

capacidade e viabilidade de reparar os componentes e com o nível de serviço 

exigido pelo cliente. As informações de confiabilidade são geralmente falhas, partes 

falhas acarretam falhas em outros componentes, a demanda por estas peças muitas 

vezes é suprida pelo canibalismo de outros equipamentos. Os custos de paradas 

são difíceis de serem quantificados, em função da obsolescência dos componentes 

algumas vezes é mais barato manter um sistema completo em estoque do que itens 

deste sistema. 

Kennedy et al (2002) iniciam o artigo realizando uma revisão na função da 

manutenção e descrevem quais os problemas que as políticas de sobressalentes 

para manutenção devem resolver, em seguida trata das questões de gestão e 

realizam uma revisão dos artigos publicados dividindo de acordo com características 

em: Reposição baseada na idade, problemas multi-escalão, estoques de sistemas 

reparáveis, aplicações especiais e finaliza indicando que a internet pode ser um 

excelente aliado na gestão da manutenção tornando a comunicação entre operação 

e fabricante de máquinas e componentes mais rápida e eficiente. Podem por 

exemplo melhorar a qualidade de informações de confiabilidade através do histórico 

do equipamento e tornar o fornecimento de sobressalente mais ágil e eficiente. 
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Em Gomes, Wanke (2008) é realizada uma pesquisa na qual são apresentados 

os conceitos da aplicação de cadeias de Markov na gestão de estoques de peças de 

reposição descartáveis. Eles justificam que as características de demanda errática, 

custos associados e altos “lead times” são os principais problemas encontrados 

pelos profissionais que trabalham nestas áreas e são as razões para a discussão 

sobre qual política de estoques adotarem ficarem em segundo plano, os principais 

enfoques tendem a ser a definição de diferentes objetivos de custo ou serviços. 

Neste trabalho eles desejam determinar um procedimento heurístico (não otimizante) 

de apoio á decisão e escolha dos principais parâmetros da política de estoques (S, 

s) – nível máximo de estoque, ponto de pedido – a partir do histograma de possíveis 

estados para a posição final do estoque. 

Gomes e Wanke (2008) aplicam os conceitos de cadeias de Markov para a 

obtenção do histograma das posições finais (estacionárias) de estoque, para tal é 

criado o vetor de estados e a matriz de transição de estados nas quais são 

representadas as possíveis posições de estoques, depois são realizadas sucessivas 

multiplicações da matriz de transição pela respectiva matriz de estado no tempo 

anterior, estes passos assim permitem representar a evolução dos níveis de estoque 

ao longo do tempo. A partir desta distribuição de freqüência estacionária são 

estimados os indicadores que funcionam como base para uma análise de 

desempenho de uma política de estoques tendo como principais itens: o custo da 

falta, o custo do excesso e o custo do ressuprimento. Eles realizam uma 

comparação entre a aplicação de métodos computacionais e a aplicação dos 

conceitos da cadeia de Markov e verificam que os valores são bastante próximos, 

justificando a aplicação destes conceitos em função de sua simplicidade, 

demonstram também que a heurística desenvolvida a partir destes resultados mostra 

que a aproximação da política (S, s) pela (S, S-1) é satisfatória em termos de custos 

totais principalmente quando as peças apresentam elevados custos de falta como 

nos casos de haver multas pela queda do nível de serviço o que acontece com 

hospitais e fornecedores de energia elétrica, por exemplo. 

Liu e Lee (2007) fazem uma análise das políticas de inventário de peças de 

reposição com substituições unidirecionais e identificam dois casos de substituição; 

substituição por chegada de demanda ou por entrega de ordens, gerando assim três 

políticas de substituição possíveis, seus estudos numéricos mostram que a 
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substituição unidirecional melhora os índices de desempenho do sistema e propõe 

um método de decomposição que reduz o esforço matemático para o cálculo destes 

índices, bem como obtêm uma excelente aproximação. 

Liu e Lee (2007) usaram como base para este estudo o caso de uma empresa 

de distribuição de energia no Canadá, a qual possui como principal fonte de 

problemas os transformadores de sua rede de distribuição o que lhes dá uma 

característica peculiar de poder substituir um equipamento defeituoso por outro de 

maior capacidade e em função disto são descritas três tipos de políticas de gestão 

de sobressalentes, para facilitar o entendimento vamos dividir em dois tipos de 

sobressalentes, A e B. A política um, trata exclusivamente da chegada de 

demandas, onde uma demanda pelo equipamento A pode ser suprida pelo estoque 

do item B de capacidade maior, as demandas atrasadas pelo equipamento A 

aguardam a chegada das ordens do próprio equipamento defeituoso. A política dois 

estende a política um dando a liberdade de realizar a troca de um equipamento A 

por outro B, quando da demanda atrasada do item A pela chagada da ordem do item 

B, o que pode tornar o nível de estoque do item A fora dos limites estabelecidos e 

até teoricamente levá-lo ao infinito. A política três, insere algumas restrições à 

política dois, quando uma ordem do item B é atendida e há uma demanda atrasada 

do item A, o gestor do estoque tem a função de verificar se o nível de estoque do 

item A excederá um nível pré-especificado, em caso positivo a demanda pelo item A 

deverá aguardar a chegada de sua ordem. 

Aronis et al (2004) realizaram um estudo de caso para dimensionamento de 

sobressalentes em uma empresa fabricante de componentes eletrônicos onde aplica 

um método de aproximação bayesiana, obtendo melhores resultados do que os 

obtidos com a utilização da abordagem bayesiana tradicional e do que o método 

utilizado pela empresa atualmente. Atualmente a empresa utiliza uma política de 

estoque (S, S-1) e assume que a taxa de falha segue uma distribuição exponencial, 

sendo constante e variando em função do componente, para isso aplica a formula: 

 

Onde P é o nível de serviço desejado, n é a quantidade de componentes em 

operação e L é o tempo de ressuprimento. Uma deficiência deste método é a 
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admissão de que a taxa de falha é constante e conhecida, o que torna bastante 

difícil tal estimação para novos produtos. 

A aproximação bayesiana tradicional entende que a distribuição Gamma é a 

mais indicada para tal aplicação e calcula seus parâmetros através de duas 

afirmações que geram quatro equações, admitem que a média e a moda sejam 

iguais a ʎ e trabalham com o percentil de 95%. Na aplicação do método tradicional 

devemos levar em consideração, qual o nível de acuracidade de 0  e qual a 

confiabilidade da estimação subjetiva dos percentis. 

O método aplicado tem a intenção de identificar qual a diferença entre a taxa 

de falha atual ( ) e a estimada (   0), utilizando este “spread” na elicitação da taxa 

de falhas de novos componentes. O método proposto gerou na aplicação em estudo, 

uma redução no número de itens em estoque, mantendo o nível de serviço, tal 

aplicação tem principal efeito na estimação da taxa de falhas inicial, quando não há 

dados históricos de falhas. 

Vaughan (2005) elabora um modelo de programação dinâmica, no qual 

caracteriza uma política de sobressalentes baseada em dois tipos de demanda 

unificadamente. Estas demandas surgem de manutenções corretivas de emergência 

e de manutenções preventivas, planejadas. A demanda gerada pelas manutenções 

preventivas possui a característica de ser um alto consumo em um momento 

conhecido do tempo, enquanto que a demanda originada das manutenções 

corretivas de emergência geram uma demanda linear de peças sobressalentes em 

um momento não conhecido, em ambos os casos as peças sobressalentes devem 

estar á disposição para a realização da atividade. 

O modelo proposto por Vaughan (2005) assume que o sistema contém n 

componentes idênticos, que cada componente falha de acordo com uma taxa de 

falha (ʎ) constante, logo, o tempo para falha de cada componente é 

exponencialmente distribuído com média 1/ʎ independente de quantos componentes 

restam. O número total de falhas de peças em qualquer período segue uma 

distribuição de Poisson com média igual a ʎ n. O modelo cria a equação: 

 

                         





 dPtQdtxTCtQdtxCtXdtBtQCtxTC ttHtQ 10min 

 

T = 1, 2, 3, …. 
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Onde:  

C0 = Custo fixo de uma ordem de compra para qualquer quantidade. 

D(t) = Demanda, ou seja, o número de peças ordenadas. 

B = Penalidade aplicada pela falta do sobressalente, nos dois tipos de 

demanda, a preventiva e a corretiva. 

Ch = Custo de aquisição no período. 

Comparando os custos de duas políticas, percebe-se que o modelo que trata 

unificadamente as duas demandas gera uma política de estoque com menor custo, o 

qual o aumento do nível de estoque para atendimento á demanda da manutenção 

preventiva acontece no momento mais próximo de sua data de utilização.  

3.3 Descrição Detalhada dos Modelos de Dimensionamento de 

Sobressalentes. 

Inicialmente realizaremos um resumo dos modelos aplicados em Aronis (2004), 

com o intuito de gerar entendimento e a posteriori faremos uma comparação com o 

modelo proposto em Almeida e Souza (2001). 

O modelo aplicado na prática pela empresa será denominado de CM (Current 

method), a aproximação Bayesiana tradicional é denominada OB (Original Bayesian) 

e finalmente o método proposto é chamado de PB (Purpose Bayesian). 

O CM é aplicado pela empresa como parte de uma política (S-1, S), admitindo 

que a taxa de falha segue uma distribuição exponencial com parâmetro ʎ0 e 

utilizando a distribuição de probabilidade de Poisson, o que é razoável em função da 

característica randômica de falhas dos componentes eletrônicos. O nível de serviço 

p, requerido como ideal pelos especialistas da empresa é de 95%. 

 

O problema encontrado no CM como descrito acima é de que se admite que a 

o parâmetro ʎ é conhecido e constante, o que nem sempre é razoável, 

especialmente quando a empresa lança produtos novos e que obviamente as 

informações de falhas não são disponíveis. 

O OB entende que a característica randômica de falhas no caso em estudo, 

permite a aplicação da distribuição Gamma como distribuição da taxa de falhas dos 

circuitos e com fórmula igual a: 
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O trabalho consiste na determinação de α e β, que no modelo tradicional pode 

ser calculado igualando à média e a variância à taxa de falhas, ou seja, α/β = ʎ0 e 

α/β
2
 = ʎ0. 

Segundo Carlin e Louis (1996) apud Aronis et al (2004) após o tempo t e r 

demandas a função densidade de ʎ é G(ʎ/α’, β’) onde, α’ = α+r e β’ = β + t. 

A função de probabilidade de falhas, ou seja, a demanda por sobressalentes 

durante um tempo de ressuprimento L é dada pelo composto Gamma-Poisson e 

associado com o nível de serviço desejado conforme formulas abaixo: 

 

 

 

 

Após algumas elicitações com especialistas e aplicações de métodos 

estatísticos, podemos obter a primeira equação igualando a média da distribuição 

Gamma igual à taxa e falha, α/β = ʎ0, enquanto a outra equação vem da experiência 

de especialista de que a taxa de falhas nunca excede a taxa estimada de duas 

vezes, logo se têm: 

 

As discussões realizadas com especialistas de outras empresas sugerem que 

a taxa de falhas real não excede 1,5 vezes a taxa de falhas estimada, portanto 

chegamos a um sistema de equações com quatro alternativas: 

Primeira alternativa, com média igual à taxa de falhas estimada e percentil de 

duas vezes a estimativa inicial da taxa de falhas. 

 

Segunda alternativa, com média igual à taxa de falhas estimada e percentil de 

1,5 vezes a taxa de falha estimada. 
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Terceira alternativa, com moda igual à taxa de falhas estimada e percentil de 

duas vezes a taxa de falha estimada. 

 

Quarta alternativa, com moda igual à taxa de falhas estimada e percentil de 1,5 

vezes a taxa de falha estimada. 

 

O estudo de caso mostra facilmente que independente da regra utilizada para 

determinar α e β, o nível de estoque superior é mais ou menos o mesmo e bem 

menor quando se obtêm dados reais de falhas e calcula-se α’ e β’, em outras 

palavras o resultado final não é sensível às escolhas a priori, o que faz com que o 

efeito da parte exclusivamente arbitrária da aproximação Bayesiana diminua 

rapidamente. 

Para aplicação de PB algumas questões problemáticas são encontradas, a 

primeira consiste na acuracidade da estimativa de ʎ0 e a segunda na determinação 

dos percentis superiores que garantem o nível de serviço desejado. 

Para isso o modelo age da seguinte forma: 

 

 

Onde os valores de ω e δ devem ser encontrados fazendo a comparação entre 

a taxa de falhas estimada inicialmente ʎ0 e a taxa de falhas existente em 

componentes com histórico de falhas ʎ1. A idéia é identificar quão perto da 

estimativa inicial da taxa de falhas é a taxa de falha real ʎ1 e utilizar este “spread” 

nas equações acima para encontrar α e β. A aplicação prática deste modelo traz 

resultados interessantes na diminuição dos níveis superiores de estoques de 

sobressalentes. 
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3.4 Análise Comparativa dos Modelos de Dimensionamento de 

Sobressalentes. 

Fazendo-se uma comparação entre os modelos expostos em Aronis (2004) e 

Almeida e Souza (2001), observamos que a abordagem baseada no risco de quebra 

de estoque com uso do conhecimento a priori demonstrado em Almeida e Souza 

(2001) se aproxima com o método utilizado pela empresa KT em Aronis (2004), pois 

utiliza a distribuição de Poisson e uma estimativa de probabilidade de quebra de 

estoque que podemos entender como sendo o nível de serviço desejado. Almeida e 

Souza (2001) estimam a taxa de falhas através da elicitação da probabilidade à priori 

   enquanto Aronis (2004) insere novas características no modelo de 

dimensionamento adotando a distribuição Gamma e calculando ω e δ, como fatores 

de correção á partir de dados existentes, após do desenvolvimento destes 

parâmetros aplica-os na estimativa de falhas inicial ʎ0. 
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4 APLICAÇÃO DE MODELO DE DIMENSIONAMENTO DE 

SOBRESSALENTES  

4.1 Descrição do contexto e utilização do componente 

4.1.1 Descrição do Componente 

Para descrever a resistência elétrica, vamos tratar um pouco de moldagem de 

plástico por sopro. O processo de moldagem por sopro é utilizado para a produção 

de artigos ocos e recipientes que podem variar em tamanho desde frascos com 10 

mm de diâmetro e altura de 30 mm até recipientes com centenas de litros. 

 

 

Fig.: 4.1 – Exemplos de frascos e artigos ocos. 

Fonte: www.bekumamerica.com. 

Existem poucos sistemas de sopro, sendo os mais utilizados os de sopro por 

extrusão e sopro por injeção e todos eles tem um componente em comum, a 

extrusora. Todos visam o mesmo objetivo: o de produzir um corpo oco através do 

insuflamento tubular. A este tubo plástico que será insuflado, é dado o nome de 

Parison. Qualquer artigo plástico é formado a partir de uma mistura de resinas, no 

caso em estudo são: PEAD – Polietileno de Alta Densidade, PEBD – Polietileno de 

Baixa Densidade e a resina responsável pela coloração da mistura chamada de 

Máster. O processo de sopro de frascos consiste basicamente de três estágios: 

Fusão ou plastificação da resina, formação do parison ou pré-forma e sopro do 

parison no molde para obter o produto final. 
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Fig.: 4.2 – Exemplo de Máquina de sopro por extrusão modelo H155. 

Fonte: www.bekumamerica.com 

O processo de fusão ou plastificação da resina acontece na extrusora, onde a 

resina é transportada por uma rosca dentro de um cilindro aquecido o que provoca a 

sua fusão. Uma rosca típica é dividida em quatro zonas de aquecimento. A 

alimentação que é responsável pela admissão e transporte da resina. Compressão 

que é responsável pela plastificação e eliminação do ar. Homogeneização e 

dosagem que são responsáveis pela homogeneização e redução da viscosidade da 

massa fundida, que não possui filetes gerando um alto cisalhamento e elevadas 

pressões. Estas roscas possuem variações de diâmetros e passo de seu filete em 

função da zona de aquecimento e atribuição requerida para esta zona. Normalmente 

são fabricadas em material de alta resistência e nitretadas com o intuito de aumentar 

sua resistência superficial. Abaixo apresentamos um desenho do tipo mais simples 

de rosca. 
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Fig. 4.3 – Desenho de rosca extrusora 

Fonte: Adaptada de Basic Blow Molding and Troubleshooting 

Bekum American Corporation – USA 

O segundo sistema é denominado de cabeçote formador e programador de 

parison, neste sistema é formado o tubo plástico de espessura variável em função 

do formato, design e peso do frasco que será moldado após o sopro, o Parison. A 

variação da espessura se dá em função da necessidade de se obter quantidade de 

material diferente nas diversas partes do frasco, o gargalo, por exemplo, necessita 

de uma quantidade de material maior do que o costado do frasco, em função da 

necessidade de possuir resistência suficiente para suportar a pressão de ajuste da 

tampa para que a mesma realize a vedação. Abaixo apresentamos um desenho 

simplificado dos componentes de uma extrusora onde podemos notar a localização 

de componentes como: resistências, termopares, cabeçote, cilindro, rosca e 

cabeçote formador de parison. 
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Fig. 4.4 – Desenho de uma extrusora e cabeçote formador e programador de 

Parison. 

Fonte: Adaptada de Basic Blow Molding and Troubleshooting 

Bekum American Corporation – USA 

O sistema de moldagem possui a função de dar a forma ao frasco, bem como 

resfriar a resina e garantir que a forma adquirida seja mantida á temperatura 

ambiente. O sopro é realizado no interior do parison, fazendo com que haja a 

dilatação da mangueira tomando a forma do molde que a envolve. 

 

Fig. 4.5 – Desenho ilustrativo do sistema de moldagem. 

Adaptada de Basic Blow Molding and Troubleshooting 

Bekum American Corporation – USA 

A resistência elétrica é utilizada para aquecimento do sistema de fusão ou 

plastificação da resina, fazendo com que haja o aquecimento do cilindro, e a 

conseqüente fusão da resina. O sistema de extrusão é dividido em varias zonas de 
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aquecimento, onde o controle de temperatura é realizado através da integração de 

três componentes: a resistência elétrica que tem a função de aquecer o cilindro, o 

termopar que envia a informação da temperatura real a um controlador e os 

ventiladores que resfriam o cilindro quando necessário. No controlador é selecionada 

a temperatura de trabalho, o mesmo comanda os contactores elétricos fazendo com 

que sejam acionadas as resistências, em caso de temperatura baixa ou o ventilador 

em caso de temperatura alta. Tornando assim possível o trabalho na temperatura 

selecionada para cada parte da extrusora. 

 

 

Figura 4.6 – Foto de uma resistência elétrica 

Fonte: Sobressalente das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte 
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Figura 4.7 – Foto de uma resistência elétrica 

Fonte: Sobressalente das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte 

 

 

Figura 4.8 – Foto de uma resistência elétrica 

Fonte: Sobressalente das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte 
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4.1.2 Descrição da Manutenção e Dados sobre o Componente 

A principal causa de falha do componente é a “queima” do mesmo em função 

de folga em suas conexões elétricas, gerando curto circuito. No componente em 

questão são realizadas manutenções corretivas e inspeções semanais, com o intuito 

de realizar reaperto nas conexões elétricas, para que não haja folga eliminando 

assim a causa de seu principal tipo de falha. A folga em conexões elétricas no caso 

de resistências é bastante comum em função de seu trabalho que consiste em 

aquecimento e posterior resfriamento quando da parada do equipamento, gerando o 

ambiente propício a este tipo de falhas. O tempo gasto para realizar a troca de uma 

resistência não é demasiadamente grande, porém este trabalho deve ser realizado 

com muito cuidado em função das altas temperaturas envolvidas.  

Cada equipamento possui 12 resistências elétricas sendo oito do tipo A e 

quatro do tipo B. A resistência elétrica do tipo A, que é o objeto de nosso estudo, 

possui um custo de aquisição de R$94,00 e tempo de entrega de 28 dias. Gerando 

um custo total de R$ 752,00 por equipamento, como estamos tratando de cinco 

equipamentos idênticos instalados temos um investimento total de R$ 3760,00 em 

equipamentos instalados no sistema produtivo. 

4.1.3 Conseqüências da falta do sobressalente 

A falta deste sobressalente provoca a parada de um equipamento responsável 

pela produção de 2400 frascos por hora, onde a capacidade total de produção da 

unidade fabril é de 24000 frascos por hora, significando 10% da capacidade total 

instalada. Admitindo que o preço médio do produto produzido seja de R$0.47 e 

como cada máquina produz 2400 frascos por hora teríamos uma perda de 57600 

frascos por dia, ou seja, R$ 27.702,00. Em função do pequeno valor financeiro 

representado pelo sobressalente, do tempo de reposição do estoque e do impacto 

na produção gerado pela quebra do estoque a empresa definiu que o risco de 

quebra de estoque a ser considerado para tal sobressalente é de 99%. 

4.1.4 Elicitação da Probabilidade a Priori 

Para elicitação da probabilidade a priori foi consultado um especialista com 

treze anos de experiência em manutenção industrial e que acompanha o 

desempenho deste equipamento sob os aspectos de manutenção desde o início de 
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sua operação. Este especialista possui formação técnica em eletrônica e formação 

superior em administração. Para elicitação do conhecimento a priori do especialista 

foi utilizado o método de Raiffa, 1970. Este método se baseia na avaliação dos 

percentis, por meio de subdivisões sucessivas de intervalos equiprováveis, ou seja, 

intervalos os quais possuem a mesma probabilidade de acontecer o evento. A 

intenção é de identificar, baseado no conhecimento a priori do especialista em quais 

intervalos existe a mesma probabilidade de ocorrência dos eventos e para tal foram 

realizados os procedimentos a seguir: 

No ato da elicitação percebemos que o especialista tinha maior facilidade de 

interpretação do procedimento quando era tratado do tempo para a falha TTF em 

detrimento da taxa de falhas λ. Em função desta observação foram elicitados os 

tempos para a falha e posteriormente estes dados foram transformados na taxa de 

falhas visto que: 
TTF

1
 . 

 

1 – Exposição do processo ao especialista de forma abrangente alertando a 

real intenção do processo que é o da elicitação do provável valor de TTF e não seu 

valor real. 

 

2 – Estabelecer a faixa dos prováveis valores de TTF, com o seu mínimo TTF0 

e seu máximo TTF m. 

 

 

 

3 – Iniciar a subdivisão em intervalos equiprováveis, obtendo inicialmente o 

valor de TTF 0,5, para o qual F(TTF 0,5) = 0,5. 

 

 

 

4 – Dividir o intervalo entre TTF 0 e TTF 0,5, obtendo TTF 0,25, o qual F(TTF 0,25) 

= 0,25; 

 

 

 

TTF0 TTFM 

TTF0 TTFM TTF0,5 

TTF0 TTFM TTF0,5 TTF0,25 
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5 – Dividir o intervalo entre TTF 0,5 e TTF m, obtendo o valor de TTF 0,75, onde 

F(TTF 0,75) = 0,75; 

 

 

 

6 – Realizado um teste de consistência junto ao especialista questionando a 

diferença de probabilidade de ocorrência do evento dentro do intervalo de 

TTF 0,25 e TTF 0,75, ou fora dele, avaliando a resposta, que mostrou 

consistência, por ter sido a de indiferença. Só existem três respostas 

possíveis, dentro, fora ou indiferente. 

 

 

 

7 – Foi repetido o procedimento para a obtenção dos pontos TTF 0,125, TTF 

0,250, TTF 0,500, TTF 0,625, TTF 0,750, TTF 0,825, TTF 0,99, obtendo uma tabela similar a 

exposta abaixo: 

 
Tabela 4.1 – Probabilidades da ocorrência da falha e o tempo para a falha. 

TTF F(TTF) 

TTF 0.010 0.010 

TTF 0.125 0.125 

TTF 0.250 0.250 

TTF 0.325 0.325 

TTF 0.500 0.500 

TTF 0.625 0.625 

TTF 0.750 0.750 

TTF 0.825 0.825 

TTF 0.990 0.990 

 

Os equipamentos entraram em funcionamento em junho de 2004, utilizamos o 

tempo de vida do equipamento da data de seu “start-up” até o mês de maio de 2010. 

É sabido que os equipamentos não iniciaram o seu funcionamento exatamente no 

mesmo momento, porém em função da pouca diferença de tempo decidiu-se 

TTF0 TTFM TTF0,5 TTF0,25 TTF0,75 

TTF0 TTFM TTF0,5 TTF0,25 TTF0,75 
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desprezar a diferença de horas trabalhadas.  Fica então estabelecida a faixa dos 

possíveis valores de TTF, com o valor mínimo de 19968 h e o valor máximo de 

43680 h. 

Iniciamos a subdivisão em intervalos equiprováveis, obtendo inicialmente o 

valor de TTF = 36816 h onde a probabilidade de acontecer uma falha é de 50%, 

prosseguindo o procedimento onde obtivemos a tabela abaixo. 

 

Tabela 4.2 – Elicitação da probabilidade a priori do equipamento 1. 

Pr ( TTF ) TTF 

0,010        19.968  

0,125        25.500  

0,250        29.900  

0,325        33.500  

0,500        36.816  

0,625        39.800  

0,750        41.500  

0,825        43.000  

0,990        43.680  

 

A distribuição de probabilidade Weibull é uma distribuição de probabilidade 

contínua e foi proposta por Weibull (1954) a partir de estudos de tempos de falhas 

devido à fadiga de metais. Ela é muito utilizada para descrever o tempo de falha 

para produtos industrializados, pois é um tipo de distribuição com uma grande 

variabilidade de formas. A função de densidade de probabilidade da distribuição de 

Weibull é dada por: 

0,0)(

1








 









 
















 t
t

tf   

A regressão da função acumulada de probabilidade de Weibull é feita á partir 

da expressão da confiabilidade e ela assume o formato abaixo: 

 

 

Para se obter uma função linear e transformar seu gráfico em uma reta, será 

aplicado o logaritmo dos dois lados da equação, obtendo o seguinte resultado. 
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Fazendo-se: 

 

 

 

 

Encontramos a função linear abaixo: 

 

Para a realização da regressão linear utilizamos o método dos mínimos 

quadrados e para isto devemos da aplicar as expressões abaixo, 

 

 

 

Observando-se que: 

 

 

 

Para a estimação dos F(TTF)´s utilizamos o método das categorias medianas 

(Median Ranks), que possui a fórmula: 

 

Com os dados acima realiza-se a análise de regressão e são encontradas as 

informações que estão dispostas na tabela abaixo, isto posto calculam-se os 

parâmetros de forma e escala da distribuição de Weibull. 
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Fig.4.9 – Tabela da análise de regressão dos dados do equipamento 1. 

 

 

Fig.4.10 – Dados da análise de regressão do equipamento 1. 

 

Calculo de β e η: 

 

 

 

Como é percebido através da análise da tabela: 

649251307,31   

 

Com isso são encontrados: 

5

1 1040632,3  x  

E a correlação assume o valor de 0.882847272. 
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Elaborando o gráfico da função de densidade de probabilidade de Weibull 

verificamos a semelhança com o gráfico da curva normal, o que é esperado em 

função do valor assumido por β visto que quando β = 1 seu gráfico aproxima-se do 

gráfico de uma função exponencial, quando 1 < β < 3,4 seu gráfico aproxima-se do 

gráfico de uma função lognormal e finalmente para valores de β acima de 3,4 seu 

gráfico aproxima-se ao da curva normal. 

 

 

Fig.4.11 – Gráfico da função de densidade de probabilidade de Weibull para o 

equipamento 1. 

4.1.5 Dimensionamento do Sobressalente 

Segundo Almeida e Souza (2001), para tratar do dimensionamento de 

sobressalentes na ausência de dados, consideram-se o valor esperado da margem 

de segurança MS, no caso em estudo é dado por: 
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Temos que   , a função de densidade de probabilidade de λ calculada a 

priori assume o formato: 
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Substituindo na equação anterior temos: 
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Como temos que a quantidade de itens em operação é de 40 peças e o tempo 

de ressuprimento é de 28 dias, substituindo os dados calculados na expressão 

acima encontra-se: 

 

 

Resolvendo a integral acima com o intuito de identificar qual a quantidade de 

sobressalentes (N) que daria ao sistema produtivo margens de segurança de 95%, 

97% e 99%, com isto são obtidos os resultados: 

 

1-Para uma margem de segurança MS = 95% ou seja, um risco de quebra de 

estoque α = 5%, o valor de N = 3. 

2-Para uma margem de segurança MS = 97% ou seja, um risco de quebra de 

estoque de α = 3%, o valor de N = 3. 

3-Para uma margem de segurança MS = 99% ou seja, um risco de quebra de 

estoque α = 1%, valor de N = 4. 

 

Realizando uma análise de sensibilidade nos cálculos realizados é proposta 

uma variação de 20% nos valores de η e β com o intuito de verifcar qual a variação 

sofrida nos resultados do dimensionamento.  
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 Caso 1 – Variando o valor de β em 20% e mantendo o valor de η. 

 

β + 20% = 4,379101568600230 

η permanece o mesmo = 0,00003406321510 

 

β - 20% = 2,919401045733490 

η permanece o mesmo = 0,00003406321510 

 

Caso 2 – Variando o valor de η em 20% e mantendo o valor de β. 

 

β permanece o mesmo = 3,64925130716686 

η + 20% = 0,000040875858120 

 

β permanece o mesmo = 3,64925130716686 

η – 20% = 0,000027250572080 

 

Os valores do número de sobressalentes se mantêm para os riscos 

especificados e conseqüentemente os riscos calculados também se mantêm. 

 

4.1.6 Comentários sobre os resultados 

Quando ocorre a quebra de estoque do sobressalente resistência elétrica, 

temos a indisponibilidade de um equipamento formador de frascos e 

conseqüentemente a diminuição desta oferta ao setor de envase, afetando assim o 

número de frascos produzidos. Analisando que, conforme exposto no item 4.1.3, 

cada equipamento de sopro possui capacidade de produzir 2400 frascos por hora, 

totalizando 57600 frascos dia a um preço médio de venda de R$0,47 por frasco, a 

cada dia a empresa perderia R$27.702,00 em faturamento. Como o tempo de 

entrega é de 28 dias a perda de faturamento total seria de R$758.016,00. 

Obviamente que este cálculo é realizado dentro de uma conjuntura na qual são 

considerados alguns aspectos, admitimos que toda a produção será vendida durante 

este período e que não há estoque de produto acabado. 
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O sobressalente possui um custo unitário de R$94,00, para obtermos a 

margem de segurança MS = 99%, é necessário a manutenção de N = 4 itens 

sobressalentes em estoque, o que totalizaria um valor de R$376,00, este valor 

representa menos do que 0.05% do custo da perda de faturamento, logo é 

extremamente viável a estratégia de manter o estoque de sobressalentes para a 

manutenção, transformando o tempo de indisponibilidade do equipamento o menor 

possível. 

No dimensionamento realizado anteriormente calculamos a quantidade de 

sobressalentes para atingirmos a margem de segurança MS com valores de 95%, 

97% e 99%, ou seja, com probabilidade ou risco de quebra de estoque ≤ 5%, ≤ 3%, 

≤ 1% respectivamente. Em razão da função distribuição de probabilidade de Poisson 

ser discreta o resultado do cálculo do numero de sobressalentes será 

inevitavelmente um número inteiro, o que é plausível, pois não seria possível a 

utilização de uma fração de equipamento. 

Substituindo o número de sobressalentes na equação abaixo encontramos o 

risco que cada um destes níveis de estoque de sobressalentes proporciona, a este 

novo valor do risco chamamos de Risco calculado.. 
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Para facilitar o comparativo entre o risco especificado e o calculado 

apresentamos a tabela abaixo. 

Risco Especificado Risco Calculado N° de sobressalentes 

< 0,05 < 0,013 3 

< 0,03 < 0,013 3 

< 0,01 < 0,003 4 

Tabela 4.3-Risco especificado x Risco calculado para o equipamento 1 

Atualmente a empresa mantém uma quantidade de quatro itens no estoque de 

sobressalentes. Esta quantidade de sobressalentes gera uma MS de 99,7%, 

atendendo assim a definição estratégica de manter a MS em 99%, em função do 

custo do sobressalente a viabilidade de obter a margem de segurança de 99% existe 

e é aplicável. 
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4.2 Aplicação do Modelo em Medidor de Vazão 

4.2.1 Descrição do Componente 

Existem alguns conceitos aplicados para o projeto e construção de uma 

máquina de envase. O conceito da máquina de envase varia em função das 

características do produto a ser envasado no equipamento como: viscosidade, custo, 

volume e agressividade química, dentre outras. No caso em questão está sendo 

tratando de um equipamento que possui o conceito de envase volumétrico, ou seja, 

o início e término do envase são controlados em função do volume envasado. A 

versão da máquina objeto deste estudo possui dois diferentes carrosséis 

sincronizados mecanicamente com um aplicador de tampas. O primeiro carrossel de 

enchimento está constituído de 32 estações, cada uma equipada com relativo 

medidor de volumétrico, dedicadas ao tratamento do produto. O segundo grupo de 

enchimento é dedicado à dosagem de perfume que vem a ser introduzido nos 

frascos após a passagem no primeiro carrossel e adição do produto principal. Para a 

realização de tal controle se faz necessário a utilização de um componente 

eletrônico o qual possui a função de medir o volume da quantidade do liquido que foi 

inserido dentro do frasco, ou seja, um medidor de vazão. O principio de medição se 

baseia na lei de Faraday. No medidor de vazão, de princípio magnético indutivo, o 

fluido condutor que flui dentro do sensor tem a mesma função de um condutor que 

se move dentro de um campo magnético. Isto induz uma tensão que vem a ser 

amplificada e processada pelo instrumento 

 



Capítulo 5 Conclusão e futuros trabalhos 

 

 59 

 

Figura 4.12 – Desenho da Máquina de Envase modelo Exacta. 

Adaptado do Manual de instruções – Ronchi SPA. 

 

Os impulsos procedentes dos medidores são processados por um computador 

conectado com o carrossel da envasadora, este computador efetua todas as 

operações de contagem com a conseqüente abertura e fechamento das válvulas de 

enchimento. Do computador todos os dados são levados ao painel de comando da 

máquina que está equipado com uma interface para o operador com teclado e telas 

onde estão expressas e são parametrizadas as funções da máquina. 

O equipamento em estudo trata-se de um equipamento rotativo no qual são 

envasados trinta e dois frascos simultaneamente, portanto possui trinta e dois 

medidores de vazão com precisão de milésimos de litro, provendo assim um 

excelente controle para o processo produtivo. Este conceito de equipamento de 

envase normalmente possui um custo elevado e só é utilizado em aplicações que 
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possuem altos volumes de produção, justificando assim o controle de perdas. O 

equipamento possui capacidade de envasar 12000 litros/hora. O equipamento é 

fabricado por uma empresa italiana, Ronchi Spa, que fabrica equipamentos de 

envase e é detentora do conhecimento da aplicação de medidores de vazão para 

envase de líquidos. A máquina em questão é uma envasadora Exacta RC, a qual 

está na foto abaixo. 

 

 

Fig.4.13 – Foto da máquina de envase modelo Exacta. 

Fonte: Site da empresa Ronchi Spa. 

4.2.2 Descrição da Manutenção e Dados sobre o Componente 

A utilização do medidor de vazão de conceito magnético é em função de que 

este equipamento possui alta precisão e capacidade de realizar a medição em um 

intervalo de tempo muito curto, o que é imprescindível para tal aplicação em função 

da velocidade exigida para o envase de cada frasco. Este equipamento também 

possui uma característica de ser bastante compacto o que permite a instalação de 

várias peças em um espaço pequeno. 
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Figura 4.14 – Foto do medidor de vazão Dosimag 

Fonte: Adaptada de www.endress+hauser.com 

 

De acordo com a lei de Faraday da indução magnética, uma tensão é induzida 

em um condutor que é movido através de um campo magnético. No princípio de 

medição eletromagnética, o fluido corresponde ao condutor em movimento. A tensão 

induzida é proporcional à velocidade de fluxo e é dirigido ao amplificador por meio 

de dois eletrodos de medição. O volume de fluxo é calculado a partir do tubo de área 

transversal. O campo magnético é gerado por uma corrente ligada direta de 

polaridade alternada. 

 

Figura 4.15 – Funcionamento do medidor de vazão magnético 

Fonte: Adaptada de www.endress+hauser.com 
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A manutenção realizada neste componente é essencialmente corretiva com a 

exceção de limpezas realizadas com freqüências definidas em função do tipo do 

processo e da agressividade química do produto a ser envasado. O componente não 

apresenta sintomas de falha tornando difícil a execução de uma manutenção 

baseada na condição, sendo a única estratégia eficiente a de manter estoque de 

sobressalentes para que quando da ocorrência da falha seja feita sua substituição. 

Tal modelo deste componente está sendo descontinuado pelo seu fabricante em 

função da obsolescência de seus componentes eletrônicos fazendo com que ele se 

torne um item não reparável, porém o outro modelo ofertado não requer maiores 

adaptações para instalação. Por ser um item não reparável podemos tratar tal 

componente sob o aspecto de confiabilidade de seu tempo para falhar (TTF) e 

faremos a elicitação junto ao especialista deste estado da natureza. 

4.2.3 Conseqüências da Falta de Sobressalente 

A unidade fabril de envase de água sanitária possui uma capacidade nominal 

de envase de 36000 litros por hora, sendo dividida em três linhas de envase, cada 

uma com capacidade de 12000 litros por hora. Adotando o índice de produtividade 

médio de 0.85%, a indisponibilidade de tal equipamento gera uma quebra na 

produção de 10.200 litros por hora. Quando da falta de tal componente a linha de 

envase que apresentou esta falha corretiva ficará fora de funcionamento, 

representando portando 33,33% da capacidade produtiva total da indústria. 

Este componente possui um custo unitário de R$ 7.543,58 e um prazo de 

importação de 45 dias, esta estimativa pode ser preponderantemente alterada em 

função do desembaraço aduaneiro a ser realizado em função da importação. 

Uma vez que preço médio de um litro de água sanitária vendido pela empresa 

é de R$ 0, 47, o custo da parada pela falta do sobressalente pode ser obtido através 

da multiplicação do preço médio de venda pelo volume diário de produção e pelo 

prazo estimado de ressuprimento, ou seja: 0,47 x 10.200(litros por hora) x 24 horas 

por dia x 45 dias, perfazendo um total de R$5.177.520,00. Em função do exposto 

acima a empresa decidiu por uma margem de segurança de 95% para o 

dimensionamento do sobressalente. 
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4.2.4 Elicitação da Probabilidade a Priori 

Para elicitação da probabilidade a priori foi consultado um especialista com 

treze anos de experiência em manutenção industrial e que acompanha o 

desempenho deste equipamento sob os aspectos de manutenção desde o início de 

seu funcionamento. Este especialista possui formação técnica em eletrônica e 

formação superior em administração. O procedimento de elicitação do conhecimento 

a priori do especialista foi utilizado o método de Raiffa, 1970. Este método se baseia 

na avaliação dos percentis, por meio de subdivisões sucessivas de intervalos 

equiprováveis, ou seja, intervalos os quais possuem a mesma probabilidade de 

acontecer o evento. 

Na exposição ao especialista de forma abrangente, o mesmo foi advertido que 

o objetivo, o de se obter o valor mais provável do tempo para a falha (TTF) e não o 

seu valor real. 

Foi realizado o mesmo procedimento para elicitação descrito para o item do 

tópico 4.1.4 e a verificação conforme descrito anteriormente para o equipamento 1. 

O equipamento entrou em funcionamento em janeiro de 2000, utilizamos o 

tempo de vida do equipamento da data de seu “start-up” até o mês de maio de 2010. 

Estabelecemos a faixa dos possíveis valores de TTF, o valor mínimo de 53040 h e o 

valor máximo de 77376h. 

Iniciamos a subdivisão em intervalos equiprováveis, obtendo inicialmente o 

valor de TTF = 67392h onde a probabilidade de acontecer uma falha é de 50%, 

prosseguindo o procedimento onde obtivemos a tabela abaixo. 

Da mesma forma que no equipamento 1, no ato da elicitação percebemos que 

o especialista tinha maior facilidade de interpretação do procedimento quando 

tratávamos do tempo para a falha em detrimento da taxa de falhas λ. Em função 

desta observação elicitamos os tempos para a falha e posteriormente 

transformaremos estes dados na taxa de falhas visto que: 
TTF

1
 . 
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Tabela 4.4 - Elicitação da probabilidade a priori do equipamento 2. 

Pr ( TTF ) TTF 

0,010          53.040  

0,125          55.000  

0,250          59.904  

0,325          64.000  

0,500          67.392  

0,625          71.500  

0,750          73.400  

0,825          76.500  

0,990          77.376  

 

Como expressamos no item 4.2.4 utilizamos a função de densidade de 

probabilidade de Weibull que é dada pela expressão: 

0,0)(

1








 









 
















 t
t

tf   

A regressão da função acumulada de probabilidade de Weibull é feita á partir 

da expressão da confiabilidade e ela assume o formato abaixo: 

: 

Realizamos os mesmos procedimentos matemáticos do tópico 4.1.4 para 

possibilitar a realização da regressão linear, calculando o logaritmo dos dois lados 

da equação e substituições já descritas, assim obtivemos os dados conforme tabela 

abaixo: 

 

 

Fig.4.16– Tabela da análise de regressão dos dados do equipamento 2. 
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Fig.4.17 – Dados da análise de regressão do equipamento 

 

Calculo de β e η: 

 

 

 

Através da tabela percebemos que: 

38679809,72   

5

2 106281,1  x  

E a correlação assume o valor de 0.935472738. 

Elaborando o gráfico da função de densidade de probabilidade de Weibull foi 

verificada a semelhança com o gráfico da curva normal, o que é esperado em função 

do valor assumido por β visto que quando β = 1 seu gráfico aproxima-se do gráfico 

de uma função exponencial, quando 1<β<3,4 seu gráfico aproxima-se do gráfico de 

uma função lognormal e finalmente para valores de β acima de 3,4 seu gráfico 

aproxima-se ao da curva normal. 

 



Capítulo 5 Conclusão e futuros trabalhos 

 

 66 

 

Fig.4.18-Gráfico da função densidade de probabilidade de Weibull para o 

equipamento 2. 

4.2.5 Dimensionamento do Sobressalente 

 

Segundo Almeida e Souza (2001), para tratar do dimensionamento de 

sobressalentes na ausência de dados, consideram-se o valor esperado da margem 

de segurança MS, no caos em estudo é dado por: 
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Temos que   , a função de densidade de probabilidade de λ calculada a 

priori assume o formato: 
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Substituindo na equação anterior temos: 
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Como temos que a quantidade de itens em operação é de 64 peças e o tempo 

de ressuprimento é de 45 dias, substituindo os dados calculados na expressão 

acima encontramos: 

 

 

Resolvendo a integral acima com o intuito de identificar qual a quantidade de 

sobressalentes (N) que daria ao sistema produtivo margens de segurança (MS) de 

95%, 97% e 99%, com isto encontramos os resultados: 

 

1-Para uma margem de segurança MS = 95% ou seja, um risco de quebra de 

estoque α = 5% encontramos o valor de N = 3. 

2-Para uma margem de segurança MS = 97% ou seja, um risco de quebra de 

estoque de α = 3% encontramos o valor de N = 3. 

3-Para uma margem de segurança MS = 99% ou seja, um risco de quebra de 

estoque α = 1% encontramos o valor de N = 4. 

 

Realizando uma análise de sensibilidade nos cálculos realizados é proposta 

uma variação de 20% nos valores de η e β com o intuito de verifcar qual a variação 

sofrida nos resultados do dimensionamento.  

 

 Caso 1 – Variando o valor de β em 20% e mantendo o valor de η. 

 

β + 20% = 8,8641577086 

η permanece o mesmo = 0,00001628103358 

 

β - 20% = 5,909438472394670 

η permanece o mesmo = 0,00001628103358 
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Caso 2 – Variando o valor de η em 20% e mantendo o valor de β. 

 

η + 20% = 0,000019537240295 

β permanece o mesmo = 7,38679809049334 

 

η – 20% = 0,000013024826863 

β permanece o mesmo = 7,38679809049334 

 

Os valores do número de sobressalentes se mantêm para os riscos 

especificados e conseqüentemente os riscos calculados também se mantêm. 

 

4.2.6 Comentários sobre os resultados 

A ausência de sobressalentes no caso de uma falha do equipamento medidor 

de vazão da máquina de envase em questão possui um impacto bastante negativo 

em função da “quebra” na produção que tal indisponibilidade gera. Quando da 

parada deste equipamento, o mesmo representa 33% de toda a produção da 

unidade fabril. Cada máquina de envase, conforme exposto no tópico 4.2.3, é 

responsável pela produção de 10.200 litros por hora de água sanitária, totalizando 

244.800 garrafas por dia. Como o preço médio do produto é de R$0.47, cada dia de 

máquina indisponível representa uma perda de faturamento R$115.056,00. O prazo 

de entrega contribui preponderantemente para um panorama desfavorável, no caso 

de ausência de estoque de sobressalente, pois a importação quando realizada sem 

percalços aduaneiros demora em média 45 dias. O fabricante do equipamento não 

mantém estoque de emergência em função do mesmo está em processo de 

obsolescência. A ausência de sobressalentes, portanto geraria uma perda de 

faturamento total de R$ 5.177.520,00. 

O investimento total em estoque para a manutenção de peças sobressalentes 

que proporcionassem uma margem de segurança MS = 95% seria de um valor de 

R$ 22.630,74, o que representa 0.4371% do valor da perda total de faturamento. 

Identificamos que para a manutenção de uma margem de segurança MS = 97%, o 

número de sobressalentes se repete. Para conseguir uma margem de segurança MS 



Capítulo 5 Conclusão e futuros trabalhos 

 

 69 

= 99%, serão necessárias quatro peças no estoque a um custo de R$30.174,32, o 

que representa 0.5828% da perda de faturamento gerada pela quebra de estoque. 

Da mesma forma que no item 4.1.6 no dimensionamento realizado para o 

equipamento 2 calculamos a quantidade de sobressalentes para atingirmos a 

margem de segurança MS com valores de 95%, 97% e 99%, ou seja, com 

probabilidade ou risco de quebra de estoque ≤ 5%, ≤ 3%, ≤ 1% respectivamente. Em 

função da função distribuição de probabilidade de Poisson ser discreta o resultado 

do cálculo do numero de sobressalentes será inevitavelmente um número inteiro, o 

que é plausível, pois não seria possível a utilização de uma fração de equipamento. 

Substituindo o número de sobressalentes na equação abaixo encontramos o 

risco que cada um destes níveis de estoque de sobressalentes proporciona, a este 

novo valor do risco chamamos de Risco calculado. 
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Para facilitar o comparativo entre o risco especificado e o calculado 

apresentamos a tabela abaixo. 

Risco Especificado Risco Calculado N° de sobressalentes 

<0,05 0,024 3 

<0,03 0,024 3 

<0,01 0,005 4 

Tabela 4.5-Risco especificado x Risco calculado para o equipamento 2. 

 

Realizando um comparativo identificamos que o nível de estoque de três itens 

já garante um risco calculado de 2,4%, ou seja, a margem de segurança MS de 

97,6%. Aumentando o nível de estoque para quatro itens o risco calculado torna-se 

de 0,5%, ou seja, a margem de segurança MS de 99,5%, fortalecendo a idéia de 

haver viabilidade, diante do pouco incremento de investimento, da manutenção de 

uma margem de segurança mais elevada do que a especificada pela empresa. 

Existe uma tendência natural da elevação dos níveis de estoque, com a 

intenção de garantir um risco de quebra menor, porém percebemos que tal risco 

estabiliza-se com um nível de estoque relativamente baixo, sendo sua variação 

muito pequena quando do incremento do estoque a partir do número de seis 

unidades. Atualmente a empresa possui 25 itens em seu estoque totalizando um 
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capital imobilizado de R$188.589,50. Investimento que conforme mostramos 

anteriormente não implica numa margem de segurança extremamente maior visto 

que acima de 99% o crescimento é muito pouco em relação á quantidade de itens. 

Portanto a empresa possui uma diferença financeira de R$158.415,18. Visto que o 

valor total imobilizado em seu estoque de sobressalentes é de R$760.000,00, 

percebemos a possibilidade de uma redução de 20,84% no montante financeiro 

imobilizado para esta atribuição. 

Pelo montante das perdas envolvidas pode ser adotado pela empresa um nível 

de estoque bem maior com o intuito de se proteger de “tragédias” geradas por 

fatores externos que não sejam simplesmente a característica aleatória do tempo 

para a falha dos equipamentos. 

4.3 Comentários sobre o uso de Conhecimento a Priori na Empresa 

A empresa não possui outros estudos acadêmicos realizados em seus setores, 

a aplicação da elicitação do conhecimento a priori foi aplicada pela primeira vez 

nesta oportunidade, o que quebrou um paradigma de que isto demandaria muito 

tempo e conhecimento dos especialistas, mostrando que a aplicação do 

conhecimento acadêmico associado aos conhecimentos práticos é de grande valia 

para os resultados financeiros das instituições.  

A empresa trata os dados existentes de falhas de forma determinística, 

gerando uma curva de consumo e dimensionando seus estoques em função da 

retirada de itens do almoxarifado de sobressalentes para manutenção. O 

especialista entrevistado possui larga experiência no segmento industrial e tinha 

habitualmente realizado dimensionamento de sobressalentes baseado apenas no 

histórico de consumo sem preocupar-se com a natureza probabilística das falhas. 

A utilização do conhecimento a priori despertou na empresa a necessidade de 

melhor conhecer seus processos, identificando oportunidades de tornar-se mais 

competitiva, gerando maior retorno aos acionistas e garantindo sua longevidade. 
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5 CONCLUSÕES E FUTUROS TRABALHOS 

5.1 Conclusões 

A opção estratégica de manter estoque de sobressalentes para manutenção 

mostra-se extremamente viável, principalmente para itens que não apresentam o 

efeito do desgaste e que, portanto não são passiveis de aplicação de técnicas 

preditivas de manutenção e apresentam tempo de ressuprimento elevado. 

A falta de conhecimento de técnicas apropriadas pode levar os profissionais da 

Gestão da Manutenção a erros com conseqüências graves. Neste trabalho foi 

mostrado que a ausência de sobressalente causa perda financeira bastante elevada, 

da ordem de R$5.177.520,00, enquanto que o excesso não garante uma maior 

margem de segurança, apenas desperdício de recursos financeiros. No caso 

estudado foram identificadas duas situações, no primeiro equipamento o 

dimensionamento gerava a margem de segurança requerida pela empresa e no 

segundo equipamento fica claro que a falta de conhecimento pode gerar 

desperdícios financeiros, algumas vezes com resultados desastrosos. O real 

dimensionamento do equipamento dois gerará uma economia de R$158.415,18, o 

que representa uma redução de 20,84% de todo o capital imobilizado no estoque de 

sobressalentes. Ressaltamos que estrategicamente a empresa pode elevar o nível 

de estoque com o intuito de proteger-se de outros fatores que não simplesmente a 

natureza aleatória das falhas, fatores externos e descontinuidade de fabricação do 

equipamento por parte do fabricante podem ser exemplos destas causas. 

5.2 Trabalhos Futuros 

A aplicação de outros modelos de dimensionamento de sobressalentes com o 

intuito de comparar os resultados, agregando outros aspectos de custo pode ser 

uma interessante alternativa na busca da eficiência. 

A aplicação da teoria de gestão de estoques em conjunto com o 

dimensionamento abordando pontos como, lote econômico de compra, custo de 

estoque, custo de aquisição e custo de armazenagem, por exemplo. 
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