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“Ninguém baterá tão forte quanto a vida. 

Porém, não se trata de quão forte pode bater, se 

trata de quão forte pode ser atingido e continuar 

seguindo em frente. É assim que a vitória é 

conquistada.” 

(Rocky Balboa) 



 
 

RESUMO 

A importância do setor da manutenção vem ganhando cada vez mais atenção por parte das 

organizações, deixando de ser vista como fonte de prejuízos para geradora de lucros, 

evidenciando a correlação entre manutenção e produção. No decorrer das décadas, várias 

técnicas e metodologias foram sendo implantadas e modificadas, uma delas é a Manutenção 

Produtiva Total (TPM), muito utilizada nos últimos anos. Esta metodologia tem como premissa 

a “ Falha Zero” das máquinas, que por meio dos pilares de sustentação da TPM podem ser 

alcançados. O setor de mineração, especificamente o de processamento de materiais, requer 

bastante dos seus equipamentos fabris para a produção de bens minerais, estes equipamentos 

sofrem com a insalubridade e as condições de uso, operando normalmente no seu limite. O 

estudo em questão tem como objetivo iniciar a implantação da metodologia TPM em uma 

mineradora, utilizando ferramentas da qualidade para o seu desenvolvimento e analisar os 

resultados obtidos por meio de comparação entre os índices coletados anterior e posterior ao 

projeto. A metodologia utilizada neste trabalho é uma pesquisa ação com intenção de produzir 

informações e conhecimentos de uso mais efetivo. O resultado obtido nesse estudo foi a redução 

do índice de manutenções corretivas, aumento do índice de disponibilidade dos equipamentos 

e aumento da produção. Ao final, são feitas sugestões e possíveis melhorias para trabalhos 

futuros relacionados. 

 

 

Palavras-chave: manutenção produtiva total (TPM), ferramentas da qualidade, mineração, 

moinhos Raymond. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The importance of the maintenance sector has been gaining more attention from the 

organizations, failing to be seen as a source of losses to generate profits, evidencing the 

correlation between maintenance and production. Over the decades, several techniques and 

methodologies have been implemented and modified, one of them is Total Productive 

Maintenance (TPM), which can be reached by means of the support pillars of the TPM. The 

mining sector, specifically the material processing industry, requires a lot of manufacturing 

equipment for the production of mineral goods, these equipment suffer from unhealthiness 

conditions of use, operating normally at their limits. The objective of this study is start the TPM 

methodology in a mining company, using quality tools for its development and analyze the 

results obtained by comparing the indexes collected before and after the project. The 

methodology used in this work is a action research, with the intention to produce information 

and knowledg of more specific use. The result obtained in this study, was the reduction of index 

of corrective maintenance, increase the equipment availability index and increase production. 

At the end, suggestions and possible improvements are made for related future works. 

 

 

Keywords: total productive maintenance (TPM), quality tools, mining, Raymond Mills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Devido à crescente industrialização e competição nos mais diversos setores do mercado, 

as empresas buscam alcançar a excelência empresarial por meio de metodologias que 

assegurem a qualidade, confiabilidade e competitividade necessárias. Para alcançar excelência, 

melhorias no processo produtivo são fundamentais, mas um excelente processo produtivo 

necessariamente requer ótimas condições operacionais. 

 Tomando como exemplo a Toyota, que criou a metodologia Just in Time, seria 

impossível o êxito de tal metodologia sem um robusto suporte de manutenção para as máquinas 

produtoras. 

 É neste cenário que a importância dos programas de manutenção vem à tona, deixando 

de ser medidas emergenciais para correção de falhas inesperadas, para se tornar metodologias 

robustas dentro das empresas, acarretando profundas mudanças organizacionais. 

 A Manutenção Produtiva Total é uma metodologia do ramo da manutenção em que se 

propõe aumentar a eficácia de um processo produtivo por meio de melhorias nos equipamentos 

e qualificação das pessoas, almejando a falha zero dos equipamentos. O TPM tem como um 

dos seus principais pilares a inserção dos operadores em parte dos serviços de manutenção, 

dividindo a responsabilidade entre vários setores de uma empresa. Isto exige fortes mudanças 

comportamentais e culturais, que devem ser alicerçadas no entendimento e nos benefícios da 

implantação de tal metodologia dentro de uma organização produtiva. 

 

1.1 Apresentação do tema 

 

 A atual crise econômica por que passa o Brasil faz com que as empresas tenham que 

reduzir custos e aumentar sua competitividade. No ramo de cargas minerais, mais 

especificamente calcário moído para produção de tintas e argamassas, o custo da matéria prima 

(calcário) torna-se muito pequeno quando comparado com os custos relacionados à mão de 

obra, energia elétrica e manutenção das máquinas, evidenciando a importância de um eficiente 

processo produtivo. Desta forma, este trabalho se propõe a avaliar os impactos da implantação 

de um programa de Manutenção Produtiva Total em um moinho de uma empresa atuante no 

setor de mineração situada na cidade de Acarape, Ceará. 
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1.2 Objetivo geral 
 

 O objetivo deste trabalho é aplicar a metodologia da TPM e avaliar os resultados 

alcançados de melhorias nos índices de disponibilidade e manutenção corretiva, examinando 

os resultados da aplicação da metodologia da TPM sobre a produção e os custos relacionados à 

manutenção do moinho M4. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

 Implantar a metodologia da TPM no moinho M4. 

 Analisar a eficácia e os resultados obtidos com a nova metodologia implantada. 

 Descrever as atividades das melhorias realizadas pela equipe responsável pelo projeto 

da TPM. 

 Apontar dificuldades de implantação desta ferramenta. 

 

1.4 Justificativa 

 

 O maior cliente de qualquer setor de manutenção é a produção, logo, os sistemas de 

manutenção devem ser vistos como fonte de lucro e diferencial competitivo dentro de uma 

organização, pois um eficiente sistema de manutenção contribui para a robustez, confiabilidade 

e qualidade de um processo produtivo. 

 Devido à grande utilização e, consequentemente, dependência de máquinas para o 

beneficiamento de minérios, faz-se necessário um robusto sistema de manutenção para 

assegurar a produção e os prazos de entrega. 

 Na empresa em questão, existiam grandes oportunidades de melhorias no setor de 

manutenção, visto que eram praticamente inexistentes as manutenções preventivas e preditivas, 

atuando apenas em manutenções corretivas, isto é, quando as máquinas paravam por falhas 

mecânicas. Visando diminuir o índice de manutenções corretivas e aumentar o tempo de 

disponibilidade dos moinhos, propôs-se a implementação da metodologia TPM. Este trabalho 

pretende mostrar a implantação e os resultados obtidos com o uso desta metodologia de 

trabalho. 
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1.5 Delimitação do trabalho 

 

 Este trabalho foi realizado em caráter experimental em uma das linhas de produção da 

empresa em estudo, chamada de moinho M4. Esta linha foi selecionada pois operava com 

baixos indicadores de produção e disponibilidade, sendo analisado o período de julho de 2016 

até outubro de 2016 para coleta de dados e implementação da metodologia no período de 

novembro de 2016 até janeiro de 2017. Os índices analisados durante este período foram o de 

manutenção corretiva, disponibilidade, custos de manutenção e toneladas produzidas de 

calcário #325 mesh. Salienta-se que este trabalho tem caráter inicial de implantação da 

metodologia da TPM, já que a empresa em estudo não possuía sistematização adequada de 

coleta de dados e procedimentos de manutenção. Devido as dificuldades iniciais da implantação 

do projeto, optou-se em não utilizar o índice OEE (Overall Equipment Effectiveness), 

recorrendo inicialmente apenas ao Índice de Disponibilidade. 
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2. METODOLOGIA 

 

 A classificação deste trabalho está de acordo com o tipo pesquisa-ação, já que o 

pesquisador atuou ativamente para a coleta de dados e implementação de novos procedimentos 

e melhorias no processo de manutenção. Esta pesquisa-ação possui fases bem definidas para o 

seu desenvolvimento. 

 

2.1 Fase exploratória 

  

 Ao realizar o diagnóstico inicial da empresa em estudo, foi constatado a ausência de 

histórico de falhas dos equipamentos e plano de manutenção preventiva, ocorrendo apenas a 

manutenção corretiva, que em alguns casos, embasavam-se em procedimentos operacionais 

padronizados. 

 Tratando dos índices utilizados na TPM, não existiam dados referentes aos índices de 

Disponibilidade, Performance e Qualidade, dificultando a identificação do equipamento com 

as maiores perdas. Para que fosse possível diagnosticar a situação inicial dos equipamentos e 

posteriormente implantar a metodologia da TPM, foi criada uma equipe multidisciplinar 

constituída por funcionários das áreas da produção, manutenção e projetos. A equipe foi criada 

com o intuído de abranger várias áreas de atuação, proporcionando a troca de informações e o 

compartilhamento do conhecimento O autor deste trabalho tinha como função a de Gerente de 

Manutenção, atuando nesta função durante 18 meses, sendo o responsável do planejamento da 

manutenção de todos os equipamentos fabris e do gerenciamento da aplicação inicial do projeto 

da TPM na empresa em estudo. 

 Com o intuito de facilitar a sistematização de aquisição de dados, foi decidido que 

seriam coletados os dados (de todos os moinhos), do período de julho de 2016 até outubro de 

2016, do índice de disponibilidade, índice parada de manutenção corretiva, produção média, 

produção mensal e perdas de produção, afim de avaliar qual equipamento seria implantada a 

metodologia. 

  

 

2.2 Fase do planejamento 

 

 Utilizando os dados coletados na fase anterior, foi possível identificar que o 

equipamento M4 apresentava os piores indicadores. No período avaliado, ele apresentou média 
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do índice de Disponibilidade de 52%, índice Parada por Manutenção Corretiva de 81,80%, 

produção mensal média 23,9% inferior ao equipamento de referência e participação das perdas 

de produção em 54%. 

 Os dados demonstravam que o equipamento M4 era o responsável pelas maiores perdas 

de faturamento da empresa, apresentando elevados índices de Paradas por Manutenções 

Corretivas e baixos índices de Disponibilidade devido a falhas inesperadas. 

 Foi determinado que a metodologia da TPM seria aplicada em caráter experimental no 

moinho M4, aplicando os pilares da Manutenção Autônoma, Manutenção Específica e 

Manutenção Planejada, cada uma com seus próprios planos de ação.  

 Algumas metas foram estipuladas pela direção: 

 Média de 70% para o índice de disponibilidade do moinho M4. 

 Índice de parada devido a manutenção corretiva no valor de 50%. 

 Índice de manutenção corretiva devido ao inversor queimado no valor de 0%. 

 Índice de manutenção corretiva devido a eixo dos pêndulos fraturados no valor de 0%. 

 Índice de manutenção corretiva devido a pêndulos travados no valor de 3%. 

 Índice de manutenção corretiva devido a falhas do alimentador no valor de 5%. 

 

2.3 Fase da ação 

 

 As ações tomadas foram divididas de acordo com os pilares da TPM. Inicialmente foi 

realizado um gráfico de Pareto dos causadores das manutenções corretivas, possibilitando a 

identificação dos componentes que deveriam ser priorizados pelos planos de ação.  A seguir 

estão listadas as ações tomadas no âmbito do pilar Manutenção Autônoma: 

 Plano de ação para aplicação de limpeza e inspeção na sala de comando. 

 Elaboração dos Check Lists Controle da Amperagem, Start e Inspeção Diária. 

 

As ações tomadas no pilar Manutenção Planejada estão listadas a seguir: 

 Plano de ação para reparo dos pontos de deterioração. 

 Elaboração do Plano de Manutenção Preventiva. 

 Elaboração do Plano de Manutenção Preditiva. 

 

Para o ultimo pilar, Manutenção Específica, a ação tomada está listada abaixo: 

 Elaboração do plano de ação para melhorias nos pêndulos do moinho M4. 
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2.4 Fase da avaliação 

 

 Os resultados obtidos com a aplicação das ações listadas anteriormente foram avaliados 

por meio do índice de disponibilidade, índice de paradas devido a manutenção corretiva e 

produção do moinho M4. 

 Para avaliar os resultados das melhorias especificas e de alguns pontos de restauro, 

foram analisados os valores dos índices de paradas devido a manutenção corretiva dos itens: 

inversor queimado, pêndulo fraturado, pêndulo travado e suporte do alimentador. 

. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Gestão da qualidade 

 

 A gestão da qualidade tem como princípio estratégico de mercado o foco no cliente, 

identificando os requisitos e expectativas que o mercado demanda. Em um mercado 

competitivo, os requisitos dos clientes estarão em contínua mudança, fazendo com que as 

empresas tenham que se aprimorar de forma contínua para melhor atender aos clientes. Esse é 

o princípio da melhoria contínua de produtos e processos, visando oferecer maior valor ao 

mercado (CARPINETTI, 2010). 

 Para alcançar tais princípios, é necessário que a liderança esteja comprometida e 

envolvida com o programa de gestão da qualidade, já que é de fundamental importância que a 

mentalidade de gestão seja tomada de cima para baixo na cadeia hierárquica da empresa, 

mostrando a importância e cobrando resultados dos princípios anteriormente citados. 

 A figura a seguir relaciona os princípios de gestão da qualidade. 

 

 Figura 1: Relacionamento entre princípios de gestão da qualidade. 

 

 Fonte: Carpinetti (2010). 

 

3.1.1 Gráfico de Pareto 

  

 O Gráfico de Pareto consiste em um gráfico de barras verticais que ordenam as 

frequências de uma determinada característica do maior para o menor, possibilitando a melhor 
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visualização e interpretação dos dados (WERKEMA, 1995). 

 O princípio de Pareto foi desenvolvido pelo italiano Vilfredo Pareto, economista e 

sociólogo. Em 1897 ele estudou a distribuição de renda da população de Milão, constatando 

que 80% da riqueza estava de posse de apenas 20% da população. Posteriormente, Juran aplicou 

o princípio de Pareto na área da qualidade, chegando a conclusão de que poucas causas eram 

os principais responsáveis pelos problemas (TRIVELLATO, 2010). 

 Logo, o principio de Pareto diz que um problema é proveniente de um número reduzido 

de causas, representando a maior parte das perdas de uma empresa, assim, o Gráfico de Pareto 

possibilita a identificação das causas principais dos problemas que devem ser sanadas de 

imediato, tornando-se uma forte ferramenta na resolução de problemas e otimização de 

esforços. 

 A seguir, o Gráfico 1 apresenta um exemplo de Gráfico de Pareto. 

 

 Gráfico 1: Exemplo de um Gráfico de Pareto. 

 

 Fonte: Trivellato, 2010. 

 

3.1.2 Diagrama de causa e efeito (Ishikawa ou Espinha de Peixe) 
  

 É uma representação gráfica capaz de identificar as possíveis causas de um determinado 

problema ou falha. O Diagrama de Causa e Efeito utiliza uma metodologia que permite listar e 

enfocar, por categorias, todas as causas conhecidas ou presumíveis de um terminado problema, 



9 
 

organizando-as. A ferramenta por si só não é capaz de identificar com precisão os motivos de 

um determinado problema, mas é muito eficaz em organizar a busca para a sua determinação 

(BARBOSA, 2012). 

 Para se construir tal diagrama, é preciso da maior quantidade de pessoas envolvidas com 

o problema a ser analisado, possibilitando que todos possam contribuir com informações para 

a construção do diagrama. Vale salientar que é desejável estabelecer o grau de importância das 

causas, não se baseando somente nas experiências das pessoas. Definido o problema, deve-se 

dividir os tipos de fatores que podem causas tal problema. Usualmente, eles são divididos em: 

mão de obra, meio ambiente, medida, máquina, matéria-prima e método. Salienta-se que não é 

necessária a utilização de todos os tipos de fatores, já que alguns problemas podem não conter 

todos os fatores citados (TRIVELLATO, 2010). 

 A figura abaixo exemplifica um Diagrama de Causa e Efeito: 
 

 Figura 2: Exemplo de Diagrama de Causa e Efeito. 

 

 Fonte: Holanda Pinto, 2009. 

 

3.1.3 Matriz de esforço e impacto 

 

 Na Matriz Esforço e Impacto são avaliadas todas as ações (entradas) capazes de 

solucionar ou reduzir um determinado problema. Essas entradas são avaliadas de acordo com 

os resultados e os recursos (tempo, dinheiro e pessoas) que podem ser obtidos, classificando-as 

em uma matriz que indicará quais ações serão prioritárias a serem tomadas (DUARTE, 2016). 

 O Quadro 1 a seguir, indica a localização de cada quadrante em relação ao esforço e 

impacto de cada ação: 
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 Tabela 1: Exemplo de Matriz Esforço e Impacto. 

 

 Fonte: Duarte, 2016. 

 

3.1.4 Plano de ação 5W2H 

  

 O plano de ação 5W2H é um instrumento muito utilizado na previsão e registro de ações 

para desenvolvimento de projetos, isto deve-se ao fato de ser de simples confecção, necessitar 

de poucos dados para gestão e ser de fácil entendimento (FRANKLIN & NUSS, 2006). 

 A sigla 5W2H é proveniente das perguntas que o responsável pelo plano de ação deve 

realizar para construir o seu plano de ação, essas perguntas são divididas em: 

 WHO: Quem é o responsável por determinada atividade? 

 WHAT: O que será feito, ou quais atividades são necessárias ou dependentes para a 

realização da ação. 

 WHY: Por que essa atividade é requerida? 

 HOW: Como essa atividade vai ser realizada ou acompanhada?  

 WHERE: Onde esta atividade será executada? 

 WHEN: Quando será finalizada a atividade? 

 HOW MUCH: Quanto irá custar para realizar essa atividade? 
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3.2 Histórico da manutenção 

 

 Desde o momento em que o homem começou a manusear instrumentos de produção, 
existe o termo manutenção, palavra derivada do latim manus tenere, que significa manter o que 
se tem. A partir do final do século XVIII, aumentou a capacidade produtiva dos bens de 
consumo, culminando, no século XX, com várias revoluções no campo da tecnologia, 
impactando diretamente no modo de vida do homem (VIANA, 2002). 

Com a aparição dos primeiros teares mecânicos no século XVI surge efetivamente o 
segmento manutenção industrial, onde os novos operários eram treinados pelos fabricantes das 
maquinas a operar e manter o equipamento, fazendo com que os operários ocupassem o papel 
de operadores e mantenedores, nesta época ainda não existia uma equipe específica para a 
manutenção (VIANA, 2002).  

A palavra manutenção foi utilizada efetivamente no ano de 1950, que possui significado 
de manter todo e qualquer equipamento, ferramenta ou dispositivo em um bom nível de 
funcionamento. Neste mesmo período, o termo manutenção ocupa espaço na Europa (VIANA, 
2002). 

Segundo KARDEC & NASCIF (2009) pode-se dividir a manutenção em três gerações: 

1ª Geração: Ocupa o período anterior da Segunda Guerra Mundial, na qual as indústrias 
eram caracterizadas por serem pouco mecanizadas, por terem equipamentos simples e na sua 
grande maioria serem superdimensionadas. A questão produtiva era deixada em segundo plano, 
não necessitando de manutenção planejada ou sistematizada, apenas serviços básicos de 
limpeza, lubrificação e reparo pós quebra. A visão das falhas dos equipamentos era de que todos 
os equipamentos se desgastavam com o passar dos anos, vindo a sofrer falhas ou quebras. 

2ª Geração: Ocupa o período entre os anos 1950 e 1970, portanto após a Segunda Guerra 
Mundial. Devido à grande demanda por suprimentos e falta de mão de obra industrial houve 
forte aumento da mecanização e da complexidade dos equipamentos industriais. A grande 
pressão por suprimentos acarretou na necessidade de maior disponibilidade, bem como na 
maior confiabilidade dos equipamentos fabris, tudo para aumentar a capacidade de produção 
das fábricas da época. A mentalidade era de que as falhas dos equipamentos poderiam ser 
evitadas com medidas preventivas, originando assim a manutenção preventiva. 

3ª Geração: A partir da década de 70, a parada da produção acarretou em percas e custos 
graves para as indústrias, já que o sistema just-in-time, onde os estoques são reduzidos a fim de 
diminuir custos, era tendência mundial, logo, paradas decorrentes de falhas em equipamentos 
acarretavam na qualidade dos produtos, atrasos na entrega e perca de competitividade no 
mercado. Para atender as demandas de mercado, as indústrias investiam cada vez mais no 
sistema de manutenção, reforçando o conceito e a utilização da manutenção preditiva, utilização 
de softwares para o planejamento, controle e acompanhamento dos serviços de manutenção e 
aplicação do conceito de confiabilidade. 
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4ª Geração: Medidas tomadas na terceira geração ainda estão em vigor na quarta 
geração. O termo confiabilidade é tomado como uma das medidas mais importantes da 
manutenção. O termo Engenharia da Manutenção é difundido dentro da estrutura 
organizacional da Manutenção, tendo como justificativas de sua existência as medidas de 
confiabilidade, manutenibilidade e disponibilidade. A prática de análises de falhas de 
equipamentos torna-se metodologia consagrada para melhorar a performance dos equipamentos 
e da empresa. Nesta geração, as práticas de manutenção preditiva são optimizadas, em 
detrimento da manutenção preventiva e corretiva não planejada, que se tornaram indicadores 
da ineficácia da manutenção. 

 

 

3.3 Tipos de manutenção 

 Viana (2002), divide os tipos de manutenção em quatro: 

 Manutenção Corretiva. 
 Manutenção Preventiva. 
 Manutenção Preditiva. 
 Manutenção Autônoma. 

 

3.3.1 Manutenção corretiva 

 “Manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a colocar um item em 
condições de executar uma função requerida” (VIANA, p.10, 2002). 

 Esse tipo de manutenção é aquela na qual é efetuada para evitar problemas graves ao 
instrumento de produção, isto é, aquela realizada quando o instrumento de trabalho falha. No 
jargão industrial é conhecida como “apagar incêndios”. 

 

3.3.2 Manutenção preventiva 

 Pode-se rotular como manutenção preventiva serviços de manutenção realizados em 
máquinas que não apresentem falha ou defeito, isto é, estão em condições plenas de 
funcionamento (VIANA, 2002). 

 Este tipo de manutenção é realizado em período de tempo determinado por fatores 
estabelecidos pela equipe de manutenção, visando reduzir a probabilidade de falha do 
equipamento, propiciando o bom andamento das atividades produtivas. A manutenção 
preventiva oferece uma série de benefícios ao organismo fabril, evitando paradas não 
planejadas, diminuindo a probabilidade de manutenções corretivas e melhorando a organização 
do almoxarifado, já que é possível saber a quantidade de elementos que serão utilizados em um 
determinado período (VIANA, 2002). 
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3.3.3 Manutenção preditiva 

 “São tarefas de manutenção preventiva que visam acompanhar a máquina ou as peças, 
por monitoramento, por medições ou por controle estatístico e tentam predizer a proximidade 
da ocorrência da falha. O objetivo de tal tipo de manutenção é determinar o tempo correto da 
necessidade da intervenção mantenedora, com isso evitando desmontagens para inspeção, e 
utilizar o componente até o máximo de sua vida útil” (VIANA, p.11, 2002). 

 Referente a produção, a manutenção preditiva é a que dispõe da maior utilização 
possível do equipamento, já que intervém apenas no momento próximo a falha. Para que 
parâmetros sejam levantados, é importante que a equipe de manutenção possua técnicas 
eficazes de monitorar o desgaste dos equipamentos e possuir mão de obra qualificada para 
analisar e intervir corretamente no momento próximo a falha. 

 Este tipo de manutenção reduz as falhas catastróficas e inesperadas em equipamentos, 
proporcionando aumento de segurança pessoal e da instalação, melhor previsibilidade da 
produção e minimização de prejuízos decorrentes de paradas (KARDEC & NASCIF, 2009). 

 Segundo KARDEC & NASCIF (2009), existem três formas de acompanhamento ou 
monitoramento preditivo: 

 Monitoramento subjetivo. 
 Monitoramento objetivo. 
 Monitoramento contínuo. 

 

3.3.4 Monitoramento subjetivo 

 Este acompanhamento de parâmetros é realizado por meio dos sentidos humano, 
utilizando a audição para detectar ruídos, tato para medir a temperatura e visão para efetuar a 
inspeção. 

 Por se tratar de um método essencialmente subjetivo, é necessário que o operador possua 
vasta experiência para detectar alguma anomalia no maquinário, visto que o parâmetro para 
uma pessoa pode ser diferente para outra, o quente de um, pode ser o frio do outro. Ciente do 
fato citado, não se deve utilizar o monitoramento subjetivo para tomada de decisão, 
necessitando de medidas objetivas para comprovação dos fatos (KARDEC & NASCIF, 2002). 

 

3.3.5 Monitoramento objetivo 

 Consiste em realizar análises por meio de instrumentos capazes de obter parâmetros que 
estão sendo acompanhados, eliminando o caráter subjetivo do operador. É de fundamental 
importância que os procedimentos de coleta de dados estejam padronizados, evitando erros de 
leitura (KARDEC & NASCIF, 2002). 
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3.3.6 Monitoramento contínuo 

 Foi primeiramente tomada em casos onde o tempo de desenvolvimento da ocorrência 
da falha era muito curto, impedindo o monitoramento manual, provocando danos e paradas em 
equipamentos de alta responsabilidade. Este tipo de monitoramento possui custo bastante 
elevado, necessitando de estudo prévio de impacto econômico de parada do equipamento 
(Kardec & Nascif, 2009). 

 O monitoramento contínuo do equipamento possui grandes vantagens, já que a 
aquisição de dados é feita de forma contínua, podendo ser até a distância, possibilitando que 
centrais de comando, distante do local onde o equipamento está instalado, monitore os 
parâmetros das máquinas. 

 

3.3.7 Manutenção autônoma 

 É um dos alicerces do TPM, onde os operadores são os responsáveis pela atividade 
mantenedora e efetiva das máquinas de produção, vai desde atividades básicas como limpeza e 
lubrificação até atividades mais complexas de análise e melhoria dos instrumentos de produção 
(VIANA, 2002).   

 Neste tipo de manutenção vale o ditado que os operadores normalmente utilizam: “Da 
minha máquina cuido eu” (VIANA, p.16, 2002). 

 

3.4 Manutenção produtivo total (TPM) 

 No início dos anos 60, na empresa japonesa Nippondenso,  foi utilizado pela primeira 
vez o termo Manutenção Produtiva Total, que por meio da melhoria da confiabilidade dos 
equipamentos, visava a implementação do sistema Just in Time (COSTA, 2013). 

 Segundo Moraes 2004, p. 34, pode-se definir a política da Manutenção Produtiva Total 
como: 

 “Campanha que abrange a empresa inteira, com a participação de todo o corpo de 
empregados, para conseguir a utilização máxima dos equipamentos, utilizando a filosofia do 
gerenciamento orientado para o equipamento” 

 Pode-se dizer que TPM é uma filosofia de trabalho, que gera senso de propriedade dos 
equipamentos, processos e produtos, fazendo com que todos os níveis organizacionais sejam 
envolvidos. O empenho para alcançar a perca zero leva a obtenção de resultados imediatos, 
fazendo com que sirva de motivação para a continuidade e aceleração da implementação da 
filosofia TPM (NAKAJIMA, 1989). 

 MORAES (2004) cita algumas características que fazem da TPM importante para uma 
organização: 
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 Através dos conceitos de prevenção de falhas e melhoria da confiabilidade dos 
equipamentos, tornar a manutenção uma atividade geradora de ganhos financeiros. 

 União e melhoria de todas as políticas de manutenção disponíveis dentro da 
organização, fazendo com que a eficiência global dos equipamentos melhore. 

 Operadores participando voluntariamente de atividades referente a manutenção. 

3.5 Pilares da TPM 

 Segundo Moraes (2004), para que uma organização possa aplicar o TPM, existem 
alguns princípios que devem ser seguidos, são os chamados oito pilares do TPM. Estes pilares 
são listados a seguir: 

 Pilar da melhoria focada ou específica: atua nas percas crônicas que os equipamentos 
sofrem, utilizando do conceito de Manutenção Corretiva de Melhorias. 

 Pilar da manutenção Autônoma: utiliza-se do treinamento recebido pelos operários para 
efetuar pequenas intervenções no maquinário, visando a melhoria contínua das rotinas 
de produção e manutenção. 

 Manutenção planejada: tem como base a manutenção preventiva baseada no tempo ou 
condição do equipamento, visando o aumento da disponibilidade e confiabilidade do 
maquinário. 

 Treinamento e educação: aplicação de treinamentos técnicos para a equipe de produção. 
 Gestão antecipada: tem como base os conceitos de Prevenção da Manutenção, 

utilizando o histórico de equipamentos anteriores ou similares com finalidade de 
construir equipamentos com maiores índices de confiabilidade e manutenabilidade. 

 Manutenção da qualidade: relaciona a confiabilidade dos equipamentos com a qualidade 
dos produtos. 

 Segurança, Saúde e Meio ambiente: tem como foco a melhoria contínua das condições 
de trabalho e na redução dos riscos de segurança e ambientais. 

 Melhoria dos processos administrativos: visa eliminar desorganizações e desperdícios 
nas rotinas administrativas que de alguma maneira impactam a eficiência dos processos 
produtivos. 

 

3.6 As seis grandes perdas 

 Segundo Netto (2008), perda ou desperdício é tudo aquilo que não gera valor para a 
organização, podendo ser identificadas de várias formas diferentes dentro da cadeia produtiva, 
podendo classifica-las em 6 tipos diferentes, as chamadas 6 grandes perdas: 

 Perda por parada devido à quebra/falha: é causada pela ausência ou manutenção 
incorreta dos equipamentos, gerando prejuízo no tempo de operação e financeiro. 

 Perda por mudança de linha e regulagens: quando se muda o set-up de determinada linha 
de produção, perde-se tempo por parada de produção, através da melhoria contínua, 
visa-se minimizar tais paradas, apontando a melhor metodologia envolvendo o 
planejamento e a gestão da produção. 

 Perda por operação em vazio e pequenas paradas: provém de pequenos problemas na 
operação de produção, tais como, o aperto de parafusos e alinhamento de polias. 



16 
 

 Perda por queda de velocidade: ocorre quando há queda da velocidade de produção, por 
mal funcionamento ou confiabilidade do equipamento. 

 Perda por defeitos gerados no processo de produção: perda proveniente de repetições de 
processos defeituosos e/ou retrabalho. 

 Perda no início da operação e por queda de rendimento: é a perda despendida no começa 
da operação de produção, isto é, o tempo gasto para estabilização do processo. 

 

3.7 Indicadores de manutenção 

 A literatura disponível na área de manutenção dispõe de vários indicadores que podem 
ser utilizados para medir rotinas, por muitas vezes, devido à grande quantidade de indicadores, 
o profissional de manutenção tem dificuldade em escolher o indicador ou indicadores ideais 
para cada processo (ZEN, 2008). 

 Deve-se escolher indicadores que refletem o resultado do desdobramento dos objetivos 
empresariais, isto é, indicadores que nos dá retorno de informações e lucratividade (ZEN, 
2008). 

 Segundo ZEN (2008), deve-se tomar cuidado referente a quantidade de indicadores 
utilizados, pois a quantidade não reflete na qualidade final do trabalho, é preferencial começar 
pelo básico, utilizando poucos indicadores, desenvolvendo padrões e disciplina dentro da 
organização.  

 De acordo com ZEN (2008), em uma estrutura de manutenção, podemos usar os 
seguintes e consagrados indicadores: 

 Disponibilidade: representa a probabilidade de o equipamento estar disponível, é 
resultado direto do indicador Hora Indisponível. Esse indicador representa a 
possibilidade de garantir as metas de produção estipuladas. 

 Custos de manutenção: é um dos principais indicadores da atividade de manutenção, 
pois representa a somatória dos custos de intervenção de manutenção (recursos 
materiais e sobressalentes), custos próprios da equipe de manutenção e custos de perdas 
de produção. 

 TMEF (Tempo médio entre falhas): é o tempo médio entre as falhas, representa o tempo 
médio de produção até a próxima falha. 

 TMPR (Tempo médio para reparo): é o tempo necessário para que a equipe de 
manutenção realiza todas as ações cabíveis para o pleno funcionamento do 
equipamento. 

 Confiabilidade: é a probabilidade de um equipamento funcionar em condições 
esperadas durante um determinado intervalo de tempo. 

 Mantenabilidade ou Manutenibilidade: é a probabilidade de um equipamento sofrer 
manutenção e entrar em operação em um determinado tempo predefinido, utilizando 
procedimentos estabelecidos previamente.  

 Performance: indica o quão bem o equipamento produz comparado com o seu limite 
projetado, quando o equipamento está disponível. 

 Qualidade: capacidade de o equipamento produzir dentro dos limites de especificação. 
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 Overall Equipment Effectiveness (OEE): é uma medição da habilidade de um 
equipamento ou processo produzir de forma consistente atendendo os requisitos de 
qualidade e sem interrupções no seu tempo de ciclo planejado, este índice de calculado 
multiplicando os fatores Disponibilidade, Qualidade e Performance.  
 
 

3.8 Equipamentos para cominuição e classificação de minérios 
  
 A cominuição consiste num conjunto de ações para reduzir as dimensões físicas de um 
bloco ou partícula, que por meio de ação mecânica externa controlada irá romper a coesão das 
mesmas com o objetivo de atingir especificações granulométricas requeridas para operações no 
processamento de bens minerais ou para atingir granulometria exigida para comercialização de 
produtos. A processo de cominuição é composta por duas operações distintas, britagem e 
moagem. (SANTANA & CHARBEL, 2009). 
 
3.8.1 Britadores de mandíbulas 
 
 O processo de britagem pode ser considerado uma operação de cominuição grosseira, 
cuja faixa de trabalho está na ordem de metro à centímetro e o tamanho do produto da britagem 
é da ordem de centímetros. Os britadores de mandíbulas são utilizados no estágio inicial 
(britagem primária do processamento de minérios). 

 A cominuição é realizada através de uma superfície móvel e outra fixa (mandíbulas), 
que são integradas a um volante que confere o movimento de aproximação e distanciamento 
das superfícies. O britador é alimentado pela parte superior, onde estão localizadas as 
mandíbulas, à medida que o material desce através das mandíbulas, ocorre a cominuição através 
da compressão exercida pelas superfícies, escorrendo o produto pela saída inferior pela ação da 
gravidade. (CARVALHO, 2012). 

 Os britadores de mandíbulas são classificados baseando-se no mecanismo de 
acionamento da mandíbula móvel, existindo britadores de um eixo (tipo Dodge) e dois eixos 
(tipo Blake), a diferença entre eles é que os britadores de um eixo possuem a mandíbula móvel 
com movimento elíptico, enquanto que o de dois eixos possui movimento pendular. Os 
britadores do tipo Blake são indicados para materiais mais abrasivos e de difícil fragmentação 
(CETEM, 2010). 
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 Figura 3: Britador de Mandíbulas de Um Eixo. 

 

 Fonte: Santana & Charvel, 2009. 
  
 Figura 4: Britador de Mandíbulas de Dois Eixos. 

 
 Fonte: Santana & Charvel, 2009. 
 

 Segundo CARVALHO (2012), os britadores de mandíbulas são utilizados para realizar 
a britagem primária, isto é, materiais com grandes dimensões e variações de tamanho de 
alimentação, sendo capazes de beneficiar qualquer tipo de material, como rochas e materiais 
reciclados, normalmente são utilizados em instalações com capacidade de produção em torno 
de 700 e 800 t/h, podendo chegar até a 1300 t/h. 
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 A granulometria do produto britado é estabelecida pelo ajuste no equipamento, cunha 
de regulagem ou pistão hidráulico, podendo definir razão de redução em torno de 5:1 (CETEM, 
2010). 

 Comparados com outros equipamentos de britagem, o britador de mandíbulas possui 
capacidade produtiva menor, já que o tamanho do material de entrada é definido pela área de 
abertura das mandíbulas, limitando assim a sua capacidade, além disso, as mandíbulas sofrem 
desgaste e precisam ser reparadas ou substituídas regularmente (CARVALHO, 2012). 
 
 Após a britagem, a etapa seguinte de cominuição é a moagem, que pode ser realizada 
por vários equipamentos distintos, entre eles, o mais utilizado para o beneficiamento do calcário 
são os do tipo de rolos pendulares. 
 
3.8.2 Moinhos de rolos pendulares 
  
 O processo de moagem na indústria é de suma importância, pois nele reside a maior 
parte da energia gasta no processamento mineral, visando diminuir percas enérgicas, é 
fundamental que a planta de moagem seja bem dimensionada e a escolha dos equipamentos 
sejam corretas, já que erros podem gerar custos elevados na produção (CARVALHO, 2012). 

 O moinho pendular tipo Raymond tem produção continua, isto é, o material é alimentado 
de forma continua e uniforme na câmera de moagem. Graças a força centrífuga, os rolos de 
moagem, que estão situados na câmera principal, fazem um movimento centrifugo, entrando 
em contato com o anel de moagem. A moagem ocorre quando a pá transporta o material até o 
espaço entre os rolos e o anel de moagem. O material moído é transportado pelo ar para as 
partes superiores do moinho, onde estão localizados aletas, que de acordo com a velocidade de 
rotação das mesmas, irá definir a granulometria do material passante, posteriormente o material 
passante irá para os ciclones e filtros de manga, onde serão classificados de acordo com a sua 
granulometria final requerida (WILLS, 2003). 
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 Figura 5: Moinho pendular Raymond em corte. 

 

 Fonte: Catálogo MENDES, 2014. 

 Esse tipo de moinho tem como principais vantagens a baixa contaminação do material, 
fácil substituição das peças de moagem, baixo consumo de energia e produto bem fino e 
uniforme. Os moinhos Raymond não são indicados para moagem de materiais muito abrasivos, 
pois devido a sua alta velocidade de operação, a vida útil das peças de moagem é prejudicada.    
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 Figura 6: Estrutura completa do moinho pendular tipo Raymond. 

 

 Fonte: Catálogo SBM, 2014. 
 
 
3.9 Classificação e peneiramento 

 O tratamento de minérios via classificação e peneiramento possuem um objetivo em 
comum, separar um certo material em duas ou mais frações com partículas de tamanhos 
diferentes. O peneiramento utiliza-se do meio físico, isto é, do tamanho das partículas para 
fazer a separação, já a classificação utiliza a velocidade em que as partículas atravessam um 
certo meio fluido, utilizando meios úmidos para partículas com granulometria muito fina e a 
seco para granulometrias grosseiras. 

3.9.1 Classificação por ciclones 

 A classificação por ciclone é um método de classificação de partículas por meio de um 
fluido (gás ou líquido) sem a utilização de filtros. A força centrífuga e a gravidade são utilizadas 
para separar as partículas dos fluídos (MUSCOLINO, 2010). 

 Um fluxo de rotação de ar de alta velocidade é formado no interior do equipamento que 
possui formato cilíndrico ou cônico. O ar flui em um padrão helicoidal, iniciando na parte 
superior do equipamento (extremidade mais larga) e terminando na parte inferior (extremidade 
mais estreita). O ar é expelido diretamente pela abertura inferior e superior (MUSCOLINO, 
2010).  
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 As partículas de maiores granulometrias são arrastadas pela corrente rotativa, chocando-
se com as laterais do equipamento, caindo no fundo do ciclone onde são removidas. Este fato é 
possível graças a maior inercia das partículas mais grosseiras, que não são arrastadas pelo fluxo 
de ar ascendente formado pelo vórtex. As partículas com menor inércia, são arrastadas pelo 
fluxo de ar ascendente, ocorrendo a classificação dos sólidos. Os fatores que determinam o 
tamanho da partícula que desejasse classificar são a geometria do equipamento e a quantidade 
de ar injetada (MUSCOLINO, 2010). 

 A seguir pode ser visualizado como uma classificação por ciclone é utilizada nos 
moinhos pendulares de rolos. 

 Figura 7: Classificação por ciclone. 

 

 Fonte: Catálogo SBM, 2014. 

 

3.9.2 Peneiramento por Telas 

 Peneiramento é a separação de um material em mais de uma classe, limitando elas em 
superior e inferior. Pode-se classificar os tipos de peneiramento em à seco e a úmido, diferindo 
entre si pela faixa granulométrica requerida e eficiência do peneiramento (CETEM, 2010). 
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 Determina-se a faixa dos tamanhos das partículas por meio de uma série de peneiras que 
tem em comum uma relação de abertura constante. A primeira escala granulométrica foi 
proposta por Rittinger, com abertura de referência igual a 1 mm, posteriormente, a empresa U.S 
Tyler Company, alterou a escala de Rittinger, utilizando a abertura de referência igual a 74 µm, 
tornando-se a escala de uso geral no mundo, posteriormente, uma segunda escala foi proposta 
por Richards, nos Estados Unidos, seguindo a mesma equação de Rittinger mas adotando como 
razão de escala r = 1,19, tornando-se a escala padrão no governo americano (CETEM, 2010). 

 O número de malhas (mesh), que é o número de aberturas com as mesmas dimensões 
contidas num comprimento de 25,4mm, foram relacionadas com as escalas Tyler e Richards, 
abrindo caminho para a criação da escala ISO, que adotou abertura de referência igual a 1 mm 
e razão de escala r = 1,414, correspondendo a 18 meshs (CETEM,2010). 

 As peneiras do tipo tela são formadas por fios metálicos trançados em direções 
ortogonais, formando aberturas de dimensões determinadas, podendo variar a forma 
geométrica, normalmente quadradas ou retangulares (CETEM, 2010). 
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4. IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA TPM 

4.1 Histórico da empresa 

 A Calcário São José foi fundada em outubro de 2010. É uma indústria do segmento de 
mineração, possuindo duas unidades fabris, uma na cidade de Aracape, no Ceará, e outra na 
cidade de Quixeré, também no estado do Ceará. Possui aproximadamente 130 funcionários 
considerando as duas unidades fabris. 

 A empresa em questão atua no beneficiamento do calcário dolomítico e calcítico. Possui 
produção anual de 54.560 toneladas de calcário moído, tendo como principal mercado o de 
tintas e argamassas, atendendo estados do Ceará, Piauí, Pará e Rio Grande do Norte. 

 A aplicação da metodologia TPM foi realizada na planta de beneficiamento de Acarape, 
pois ela representa cerca 70% da produção global da empresa em estudo.  

4.2 O Processo de beneficiamento 

 O processo de beneficiamento do calcário inicia-se com a inspeção do tamanho e da 
coloração do minério proveniente do fornecedor. Esta inspeção é realizada manualmente (régua 
graduada) e visualmente (comparação com amostra de referência), então a matéria prima é posta 
manualmente na esteira alimentadora do britador de mandíbulas onde o calcário será britado 
para o tamanho de 2 a 2,5 polegadas. A brita de calcário é direcionada por calhas para o elevador 
de canecas, que irá transportar a brita para o silo reservatório. 

 Por gravidade, a brita irá ser despejada na calha vibratória (alimentador), que irá dosar 
a quantidade de brita que entrará para dentro do moinho pendular tipo Raymond, onde ocorrerá 
a moagem da brita. Dois produtos são produzidos por esse processo: calcário moído com 
granulometrias de 325 mesh e 600 mesh, que serão ensacados e pesados em embalagens de 
1000kg e 40kg, respectivamente. 

 Durante o processo, são coletadas amostras a cada 1 hora, realizando ensaios de 
retenção, coloração e cobertura. O produto reprovado é armazenado em local próprio onde será 
destinado para venda como corretivo de solo. 

 A empresa estudada, possui quatro linhas de produção contínua idênticas à citada acima, 
diferindo apenas na quantidade de material produzido. O fluxograma a seguir, representa o 
processo de beneficiamento do calcário:  
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 Fluxograma 1: Fluxograma do Processo de Beneficiamento do Calcário da empresa em estudo. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 
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4.3 Diagnóstico da produção 

 A empresa estudada possui quatro linhas de produção, cada uma delas formando um 
conjunto de esteira, britador de mandíbula e moinho Raymond, todas produzem o mesmo tipo 
de produto. Essas linhas de produção são chamadas respectivamente de M1, M2, M3 e M4. Os 
moinhos M1 e M2 são do mesmo modelo, pendular tipo Raymond Pemill PMP 7330, enquanto 
os moinhos M3 e M4 são do modelo pendular tipo Raymond SBM MTM130. 

 A produção do calcário moído #600 mesh é considerada um coproduto do processo de 
produção do calcário moído #325 mesh, representando uma média de 6% da produção total, 
sendo assim, o parâmetro escolhido para acompanhar a produção geral da empresa foi a 
quantidade do calcário moído #325 mesh. 

 O Quadro 2 apresenta a produção do calcário moído #325 mesh no período de julho até 
setembro de 2016: 

 Tabela 2: Produção mensal #325 mesh em toneladas. 

PRODUÇÃO MENSAL #325 MESH EM TONELADAS 

MÊS/MOINHO M1 M2 M3 M4 

JULHO 174,9349 169,442 1290,2 732,8 

AGOSTO 254,112 331,68 1572,7 789,8 

SETEMBRO 160,785 415,575 725,282 1021,2 

OUTUBRO 298,08 218,28 1030,5 967,45 

TOTAL 887,9 1134,9 4618,6 3511,2 
 

 Fonte: Do próprio autor. 

 Nos meses estudados (vide Quadro 4 abaixo) observa-se a pouca variação da produção 
em toneladas/hr, salientando o controle dos parâmetros do processo produtivo. 

 Tabela 3: Produção média e desvio padrão. 

PRODUÇÃO MÉDIA EM TONELADAS/HORA #325 MESH 

MÊS/MOINHO M1 M2 M3 M4 

JULHO 0,79 0,78 3,05 2,98 

AGOSTO 0,96 0,88 3,1 3 

SETEMBRO 0,95 0,93 3 2,9 

OUTUBRO 0,92 0,90 2,95 2,96 

MÉDIA 0,90 0,86 3,05 2,96 

DESVIO PADRÃO 0,068 0,056 0,057 0,037 
 Fonte: Do próprio autor. 

4.4 Índice de disponibilidade e previsão da produção 

 O horário programado da produção (tempo de carga) é de segunda à domingo, dividido 
em dois turnos de 10 horas, 7 às 17 horas e 20 às 6 horas, totalizando 20 horas de produção 
diária. Por meio de horímetro instalado nos moinhos, foi possível coletar a quantidade de horas 
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que o equipamento esteve em funcionamento. O índice de disponibilidade foi calculado da 
seguinte maneira (ZEN, 2008): 𝐷𝑖 𝑖 𝑖 𝑖  = 𝑇  𝑅 𝑎  𝑖 í𝑣𝑇   𝑎 𝑔𝑎   

 Tempo de Carga: Tempo teórico disponível – Paradas programadas (manutenção 
preventiva, manutenção preditiva, troca de turno, almoço e descanso). 

 Tempo Real Disponível: Tempo de Carga – Paradas não programadas (manutenção 
corretiva, mudanças de setup, entupimento e falta de energia). 

 Foram coletados os dados da disponibilidade dos moinhos no período de julho até outubro de 
2016. Estes dados estão representados no gráfico abaixo:   

 Gráfico 2: Histórico de Disponibilidade. 

 Fonte: Do próprio autor. 

 A direção da empresa estipula uma meta de utilização dos equipamentos de no mínimo 
70%, que pelo Gráfico 2, foi atingido apenas 3 vezes, evidenciando problemas no equipamento. 
Utilizando o Quadro 5, obtemos os dados da produção média em toneladas/hr, que em conjunto 
com a meta de disponibilidade estipulada, permite calcular a produção teórica de calcário moído 
#325 mesh nos meses avaliados. A Produção Teórica é foi calculada da seguinte forma: 

jul/16 ago/16 set/16 out/16 MÉDIA

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE
M1

42% 43% 31% 54% 43%

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE
M2

41% 53% 80% 40% 54%

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE
M3

83% 85% 45% 58% 68%

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE
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47% 42% 64% 55% 52%
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𝑃 çã  ó 𝑖 =  𝐷𝑖 í  𝐻 ∗ 𝑀é 𝑖 ∗ 𝑀   𝑖 𝑖𝑧 çã  

 Tabela 4: Produção teórica dos moinhos. 

M1 PRODUÇÃO TEÓRICA   

MÊS/MOINHO 

TEMPO 
DISPONÍVEL 
(Min) 

MÉDIA 
TON/HR 

PRODUÇÃO 
TEÓRICA (TON) 

PRODUÇÃO 
REAL RENDIMENTO 

PERDA 
(TON)  

jul/16 31200 0,9 327,6 174,93 53% -152,67  

ago/16 37200 0,9 390,6 254,112 65% -136,49  

set/16 34800 0,9 365,4 160,78 44% -204,62  

out/16 36000 0,9 378 298,08 79% -79,92  

MÉDIA 34800 0,9 365,4 221,9755 60% -143,42  

          TOTAL -573,70  

M2 PRODUÇÃO TEÓRICA   

MÊS/MOINHO 
TEMPO 
DISPONÍVEL 

MÉDIA 
TON/HR 

PRODUÇÃO 
TEÓRICA (TON) 

PRODUÇÃO 
REAL RENDIMENTO 

PERDA 
(TON)  

jul/16 31200 0,86 312,312 169,44 54% -142,87  

ago/16 37200 0,86 372,372 331,68 89% -40,69  

set/16 34800 0,86 348,348 415,57 119% 67,22  

out/16 36000 0,86 360,36 218,28 61% -142,08  

MÉDIA 34800 0,86 348,348 283,7425 81% -64,61  

          TOTAL -258,42  

M3 PRODUÇÃO TEÓRICA   

MÊS/MOINHO 
TEMPO 
DISPONÍVEL 

MÉDIA 
TON/HR 

PRODUÇÃO 
TEÓRICA (TON) 

PRODUÇÃO 
REAL RENDIMENTO 

PERDA 
(TON)  

jul/16 31200 3,05 1092 1290,2 118% 198,20  

ago/16 37200 3,05 1302 1572,2 121% 270,20  

set/16 34800 3,05 1218 725,28 60% -492,72  

out/16 36000 3,05 1260 1030,5 82% -229,50  

MÉDIA 34800 3,05 1218 1154,545 95% -63,46  

          TOTAL -253,82  

M4 PRODUÇÃO TEÓRICA   

MÊS/MOINHO 
TEMPO 
DISPONÍVEL 

MÉDIA 
TON/HR 

PRODUÇÃO 
TEÓRICA (TON) 

PRODUÇÃO 
REAL RENDIMENTO 

PERDA 
(TON)  

jul/16 31200 2,96 1070,16 732,8 68% -337,36  

ago/16 37200 2,96 1275,96 789,8 62% -486,16  

set/16 34800 2,96 1193,64 1021,2 86% -172,44  

out/16 36000 2,96 1234,8 967,45 78% -267,35  

MÉDIA 34800 2,96 1193,64 877,8125 74% -315,83  

     TOTAL 
-

1263,31  

       
 
 

        
 Fonte: Do próprio autor. 

 De acordo com o Quadro 5, o moinho com a maior perda de produção é o M4, com total 
de 1263,31 toneladas nos 4 meses analisados. O M4 possui grande capacidade de produção, 
média de 2,96 ton/hr, e baixo índice de disponibilidade, apenas 52% em média. 
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 Gráfico 3: Participação das perdas. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 

 

 Pode-se avaliar que o moinho M4 é com maior participação nas perdas de produção, 

representando 54% do total de perdas, evidenciando que o equipamento deve sofrer 

intervenções. 

 

4.5 Índices de paradas do moinho M4 

 

 Para determinar os motivos das paradas do moinho M4, foram recolhidas e estratificadas 

informações a respeito do motivo das paradas do equipamento no período em análise, julho a 

outubro de 2016. 

  

 Tabela 5: Índice de paradas do equipamento nos meses de julho a outubro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Do próprio autor. 

 

 

M1 (573,7 ton) 
24%

M2 (258,42 ton)
11%

M3 (253,82 ton)
11%

M4 (1263,31 ton)
54%

PARTICIPAÇÃO DAS PERDAS

M1 (573,7 ton) M2 (258,42 ton) M3 (253,82 ton) M4 (1263,31 ton)

Paradas 
Tempo 
(min) Participação 

Manutenção corretiva 48156 81,80% 

Falta de embalagem 6164 10,50% 

Queda de energia 1697 2,90% 

Minério reprovado 1394 2,40% 

Entupimento 1145 1,90% 

Silo seco 349 0,60% 
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 Gráfico 4: Índice de paradas do equipamento nos meses de julho a outubro de 2016. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 

 

 O Gráfico 4 evidencia que o principal motivo das paradas de produção é proveniente de 

manutenções corretivas, representando 81,8% do total das paradas. Fica claro que é necessário 

um programa eficaz para combater às falhas inesperadas do equipamento M4, visando diminuir 

o impacto de tais paradas no faturamento da empresa.   

 

4.6 Histórico das falhas do moinho M4 

 

 A empresa em estudo não possuía registros das falhas dos equipamentos fabris, 

impossibilitando a identificação dos principais causadores de manutenção corretiva. Durante o 

período de avaliação dos equipamentos, julho a outubro de 2016, foram coletadas informações 

a respeito do tempo de parada de produção devido a manutenção corretiva. 

 Foram coletados dados de todos os moinhos, mas devido à grande perca de produção 

proveniente do moinho M4, apresenta-se nesse trabalho apenas o histórico de falhas deste 

equipamento, já que ele será o foco do projeto em questão. 

 Através da coleta do tempo perdido de produção ocasionado por cada falha em 

manutenção corretiva, foi possível confeccionar o Gráfico 5, um diagrama de Pareto, facilitando 

a identificação das principais falhas do M4. 

 

  

 

81,8%

10,5%
2,9% 2,4% 1,9% 0,6%

Índice de Paradas do Moinho M4



31 
 

 

 Gráfico 5: Diagrama de Pareto das falhas do moinho M4. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 

 

4.7 Definições das metas e equipe de trabalho 

 

 Em reunião com a diretoria da empresa em estudo, foi definido que o projeto da TPM 

seria inicialmente aplicado apenas no moinho M4, por conta deste equipamento apresentar as 

maiores perdas de produção, baixos índices de disponibilidade e elevados índices de 

manutenção corretiva. Posteriormente, o projeto poderia expandir para os outros moinhos. 

 Algumas metas foram estipuladas para o projeto da TPM: 

 Média de 70% para o índice de disponibilidade. 

 Índice de parada devido a manutenção corretiva no valor de 50%. 

 Índice de manutenção corretiva devido ao inversor queimado no valor de 0%. 

 Índice de manutenção corretiva devido a eixo dos pêndulos fraturados no valor de 0%. 

 Índice de manutenção corretiva devido a pêndulos travados no valor de 3%. 

 Índice de manutenção corretiva devido a falhas do alimentador no valor de 5%. 

 O prazo estipulado para a avaliação dos resultados obtidos foi de três meses, isto é, ao 

final do mês de janeiro de 2017.   

 A equipe de trabalho para a implementação do projeto foi constituída de profissionais 
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de diversos setores, sendo constituída pelo Gerente de Manutenção, Gerente de Produção, 

Gerente de Projetos, líderes da produção, operadores e mantenedores. Ao todo, dezesseis 

pessoas estavam participando do projeto, mesclando áreas de diferentes conhecimentos afim de 

que todos pudessem contribuir para a implementação da metodologia. Este fato aumenta a 

eficiência da equipe, gerando um ambiente de cooperação mútua especialmente nas áreas de 

manutenção e produção. 

 

4.8 Atividades relacionadas ao pilar manutenção autônoma 

 

4.8.1 Diagrama de causa e efeito para a falha do inversor 

 Por meio do Gráfico 5, pode-se identificar que a maior causa de paradas da produção 

foi por causa da falha no inversor. Esta falha representou 33,4% do tempo de parada da 

produção proveniente de manutenções corretivas, representando um total de 11 dias de 

produção parada. 

 Para avaliar as possíveis causas da falha no inversor, foi formada uma equipe de trabalho 

constituída de engenheiros e técnicos afim de realizar um diagrama de causa e efeito. 

 

 Figura 9: Diagrama de Causa e Efeito para o Inversor.

 

 Fonte: Do próprio autor. 
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 Analisando a Figura 9, fica evidente que as principais causas da falha no inversor foram 

provenientes da grande quantidade de poeira, humidade, excesso de calor e sujeira na sala de 

comando. A situação agrava-se quando se identifica a falta de treinamento dos operadores para 

o manuseio de equipamentos eletrônicos sensíveis. 

 

4.8.2 Plano de ação para sanar falhas do inversor e elaborar Check Lists. 

  

 Após a confecção do diagrama, foi realizada outra reunião com toda a equipe da TPM. 

Esta reunião teve como intuito a confecção do plano de ação para sanar as possíveis causas da 

falha no inversor, definir treinamentos a serem realizados e elaborar novos procedimentos de 

Check Lists. A participação de todos os envolvidos no projeto da TPM foi muito importante, já 

que todos puderam contribuir para a execução do plano de ação e se voluntariar para as tomadas 

de ação. 

  Para a confecção deste plano de ação foi utilizada a metodologia 5W2H, nela 

especifica-se: quais medidas seriam tomadas, os responsáveis pela execução daquelas medidas, 

prazos a serem cumpridos, local, razão, procedimentos e os custos envolvidos.  

  

 Tabela 6: Plano de ação do pilar manutenção autônoma. 

 
 Fonte: Do próprio autor. 

 

 Como pode ser visto no Quadro 6, foi decidido que seriam necessários treinamentos 

para capacitar os operadores a respeito da aplicação dos novos procedimentos de trabalho. 
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4.8.3 Treinamento dos operadores 

 A primeira ação tomada para o início do projeto do TPM foi o treinamento do pessoal 
responsável pela produção e manutenção fabril. O treinamento foi realizado durante 2 semanas, 
aos dias de sábado, no período da manhã, com duração total de 4 horas. 
 Os conteúdos abordados foram relacionados a metodologia da TPM, abordando tópicos 
sobre mecânica dos moinhos, equipamentos de automação e elétrica básica. O conteúdo da 
TPM teve maior enfoque no pilar Manutenção Autônoma com o intuito de esclarecer a 
importância do operador das máquinas na manutenção diária dos equipamentos fabris. Foi de 
fundamental importância a presença das duas equipes de trabalho, manutenção e produção, pois 
o pessoal da manutenção teve a oportunidade de ensinar e debater com os operadores da 
produção a respeito das atividades básicas de manutenção que eles poderiam tomar no seu dia 
a dia. 
 O resultado dos debates e sugestões ajudaram na confecção dos procedimentos e check 
lists, que foi amplamente debatido entre o grupo de estudo. Após a definição dos itens dos check 
lists, foram definidos os responsáveis pela execução dos mesmos no dia a dia. 
 Em pesquisa dentro da empresa em estudo, foi constatado a pouca instrução dos 
operadores da produção a respeito do funcionamento dos equipamentos, logo, nos treinamentos, 
também foram abordados conteúdos a respeito do processo produtivo, segmentando os tópicos 
pelas fases do processo, amenizando a sensação dos operadores de “estou fazendo porque 
mandaram”, proporcionando a tomada de decisão correta dos operadores em caso de anomalias 
na produção. 
 

4.8.4 Aplicação do procedimento de limpeza e inspeção da sala de comando 

 

 A sala de comando abriga todos os equipamentos eletrônicos necessários para o controle 
e automação do processo produtivo, desde as esteiras até os moinhos, evidenciando a 
importância desse local. 
 O equipamento eletrônico chamado inversor, é o responsável pelo controle dos motores 
elétricos, desempenhando papel fundamental para o processo produtivo. No período de coleta 
de dados, o inversor do moinho M4 sofreu falha catastrófica, após laudo técnico, foi detectado 
que tal falha fora proveniente de excesso de pó de calcário no interior do equipamento, 
motivando a aplicação do procedimento de limpeza e inspeção na sala de comando. 
 As ações realizadas foram tomadas pelos próprios operadores, estimulando o senso de 
“da minha máquina cuido eu”, este tipo de ação, mesmo que seja simples, favorece o bem-estar 
geral dos operadores e gera disciplina dentro de ambiente de trabalho. 
 Vemos na Figura 9, o excesso de pó de calcário dentro da sala de comando e a 
desorganização dos painéis de controle. 
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 Figura 9: Sala de comando. 

 
 Fonte: Do próprio autor. 
 
 Para assegurar o sistema de manutenção, foram criados procedimentos diários para a 
limpeza e inspeção dos componentes eletrônicos, inclusive a aferição da temperatura dos 
inversores. Pode-se visualizar o Procedimento de Limpeza e Inspeção a seguir: 
  
 Tabela 7: Procedimento de Limpeza e Inspeção da Sala de Comando. 

 
 Fonte: Do próprio autor. 
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 O procedimento apresentado no Quadro 7 foi realizado diariamente pelos operadores, 
revezando os responsáveis pela execução do procedimento. 
 A aferição da temperatura foi realizada por meio de um termômetro digital a laser, 
possibilitando exatidão na coleta de dados.  Na figura a seguir pode-se visualizar como eram 
feitas as medições das temperaturas. 
 
 Figura 11: Aferição da temperatura dos inversores. 
 

 
  
 Fonte: Do próprio autor. 
 

4.8.5 Elaboração dos check lists 

 Um dos principais parâmetros utilizados para acompanhar o funcionamento dos 
moinhos é a amperagens dos motores do exaustor e do eixo principal, o Check List Controle de 
Amperagem foi criado para que se possa acompanhar a amperagem dos motores durante todo 
o seu funcionamento, possibilitando a criação do histórico de funcionamento do equipamento, 
visando obter correlações entre a amperagem e falhas de produção e equipamento. 

 O Check List Controle de Amperagem pode ser visualizado no quadro abaixo. Os 
responsáveis pela execução deste procedimento foram os Líderes da Produção. 
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 Tabela 8: Check List Controle da Amperagem. 

 

Fonte: Do próprio autor. 
 
 Os operadores ficaram responsáveis pela execução do Check List Inicial, sendo 
realizadas no início dos turnos de trabalho. Este procedimento tem como função fazer com que 
os operadores realizassem os procedimentos de start da produção seguindo uma série de passos 
predeterminados, evitando esquecimentos e erros. No quadro abaixo pode ser visto uma parte 
dos procedimentos (para visualização completa do Check List Inicial consultar Anexo A) que 
são de responsabilidade da manutenção, mas devido aos treinamentos, os operadores são 
capazes de realizar tais tarefas, reduzindo paradas indesejadas devido a peças frouxas e falta de 
lubrificação. 
 
 
 Tabela 9: Check List Inicial. 

 
  
 Fonte: Do próprio autor. 
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 O Check List Lubrificação e Inspeção Diário, ficou de responsabilidade do pessoal da 
manutenção, este procedimento é diário, possuindo tarefas de lubrificação, alinhamento de 
motores e rolos de moagem, e inspeção de itens. Este Check List foi criado para complementar 
o plano de lubrificação da empresa, possuindo apenas os pontos de lubrificação diário, enquanto 
que o plano de lubrificação possui os pontos de lubrificação com períodos maiores de tempo e 
locais de difícil acesso. Este procedimento é realizado na parada dos turnos da manhã para 
noite. 
 
 No quadro a seguir pode-se visualizar o conteúdo do Check List Lubrificação e Inspeção 
Diária. 
 
 Tabela 10: Plano de Lubrificação e Inspeção Diária. 
 

 
 

 

    
PLANO DE LUBRIFICAÇÃO E 

INSPEÇÃO  
          
  Assinatura: ______________________ DATA: ______ / ______ / ____ 

CHECK LIST   
          

MOINHO 4 Observações: 

Verificar alinhamento dos motores: Quant. SIM NÃO     

dos Pêndulos 1         

do Separador 1         

do Exaustor 1         

Verificar raspadeiras 3         

Lub. Pêndulos graxeiros superiores e 
inferiores 5         

Apertar, limpar e lubrificar correias: Quant. SIM NÃO     

do Exaustor 6         

do Separador 5         

Apertar parafusos: Quant. SIM NÃO     

da Porta Principal 1         

das Portas da Voluta 3         

          
BRITADORES B1 B2 B3 Observação: 

Apertar Abanadeira           
  
 Fonte: Do próprio autor. 
 
4.9 Atividades relacionadas ao pilar Manutenção Planejada 
 
 O pilar Manutenção Planejada tem como missão confeccionar um sistema de 
manutenção que seja possível tomar ações para sanar ou prever um defeito de certo 
equipamento antes de sua falha, as principais medidas tomadas pela empresa em estudo estão 
listadas abaixo. 
 
4.9.1 Diagrama de causa e efeito para manutenções corretivas 
 
 Através do Gráfico 4, foi constatado que o índice de paradas provenientes de 
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manutenções corretivas no moinho M4 era bastante elevada, 81,8%. Para a identificação das 
possíveis causas destas manutenções, a equipe da TPM foi reunida para a discursão e confecção 
do diagrama de Causa e Efeito. A seguir, pode-se visualizar este diagrama: 
 
 Figura 11: Diagrama de Causa e Efeito para alto índice de Manutenção Corretiva. 

 
 Fonte: Do próprio autor. 
 
 Existe uma relação entre a Figura 11 e o Gráfico 3, já que as manutenções corretivas 
que demandaram maior tempo estão presentes no Gráfico de Pareto do Gráfico 3. 
  
4.9.2 Plano de ação para diminuir o índice de manutenção corretiva 

  

 Na mesma data que foi realizada o diagrama de causa e efeito para as manutenções 

corretivas, foi confeccionado um plano de ação baseado na Figura 12. Este plano de ação foi 

confeccionado utilizando a metodologia 5W2H. 

 O plano de ação exibido no quadro 11 contempla as ações planejadas para reduzir o 

índice de manutenção corretiva. Todas as ações neste plano estão englobadas no pilar 

Manutenção Planejada.  
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 Tabela 11: Plano de ação Manutenção Planejada.  

 
 Fonte: Do próprio autor. 
 
4.9.3 Reparo dos pontos de deterioração 
 
 Por meio de análise das condições de funcionamento do moinho M4, foi possível 
identificar alguns pontos que necessitavam de reparos imediatos, em casos mais graves foi 
necessária a aquisição ou confecção de novas peças, demandando tempo e recursos para tais 
ações. 
 Foi identificado que os procedimentos de troca das correias dos britadores estavam 
equivocados, pois quando uma correia estava gasta, trocava-se apenas a correia defeituosa, 
fazendo com que existisse uma diferença de folga entre elas. O recomendado pelo fabricante é 
trocar sempre o conjunto das correias, para que o desgaste e a tensão sejam distribuídos 
igualmente entre as mesmas. Também foi identificado que a polia do britador responsável por 
alimentar o moinho M4 estava gasta, apresentando sulcos maiores que o recomendado, fazendo 
com que as correias não aderissem de forma efetiva. 
 Observando a Figura 12, é possível visualizar o antes e depois da intervenção. 
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 Figura 12: Correias do britador antes e depois das intervenções. 
 

 
 

 Fonte: Do próprio autor. 
 
 A porta de inspeção dos pêndulos foi substituída, pois apresentava rachaduras e sistema 
de fechamento danificado, fazendo com que houvessem vazamentos de material, diminuindo a 
pressão dentro do moinho e provocando percas de produção. A nova porta de inspeção pode ser 
vista na figura abaixo. Importante salientar que a abertura da porta foi calçada com borracha, 
maximizando a vedação e diminuindo a vibração transferida para a porta. 
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 Figura 13: Nova porta de inspeção do moinho M4. 
 

 
 

 Fonte: Do próprio autor. 
 
 Como pode ser visto no Gráfico 5, o item suporte do alimentador foi responsável por 
grande parte das paradas do equipamento. Suas falhas eram provenientes do péssimo estado de 
conservação das molas e pequeno diâmetro das hastes de sustentação, tornando frágil o suporte 
do equipamento. 
 Foi confeccionado um novo suporte para o alimentador, como pode ser visto na Figura 
14, mais robusto e resistente. 
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 Figura 14: Novo suporte do alimentador. 
 

 
 
 Fonte: Do próprio autor. 
 
4.9.4 Estruturação da manutenção preventiva 
 
 Visando diminuir a manutenção corretiva dos moinhos, foi criado um plano de 
manutenção preventiva. Este plano visa diminuir tais manutenções corretivas realizando 
procedimentos de troca pré-determinada de componentes dos pêndulos do moinho M4 e 
diminuindo a vibração do moinho por meio de pesagem e balanceamento dos pêndulos. 
 Para diminuir a vibração, foi confeccionado uma rotina de pesagem dos pêndulos do 
equipamento (Quadro 12) com o intuito de balancear o peso por meio de calços. O período 
ficou estabelecido num prazo trimestral para a realização do balanceamento dos pêndulos. 
Também ficou estabelecido que o desgaste dos rolos de moagem, que fazem parte dos pêndulos, 
seriam acompanhados. 
 
 Tabela 12: Programação do Balanceamento dos Pêndulos. 

 
 Fonte: Do próprio autor. 
 
 Todo rolamento possui uma vida útil, com o intuito de antecipar a falha deste 
componente, que ocasiona o travamento do pêndulo, foram realizados estudos para determinar 
a vida útil dos rolamentos de cada pêndulo do moinho M4. Cada pêndulo possui dois rolamentos 
com especificações diferentes, para cada especificação de rolamento foi realizado estudos da 
estimativa da vida útil. Para o acompanhamento dos rolamentos e dos serviços executados em 
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cada pêndulo, foram criadas marcações no corpo do pêndulo, possibilitando a identificação dos 
mesmos. Como não existiam históricos registrados das trocas dos rolamentos e retentores dos 
pêndulos, foi decidido que todos os rolamentos, consequentemente todos os retentores, seriam 
trocados afim de estabelecer um novo padrão de trabalho. 
 Foi estabelecido que o balanceamento e a manutenção preventiva dos pêndulos seriam 
realizados nas mesmas datas, logo, no dia 24/12/2016 todos os procedimentos foram realizados. 
 A manutenção preventiva dos pêndulos consiste na troca dos rolamentos, retentores e 
graxeiros dos pêndulos. Devido as condições de insalubridade que tal equipamento é 
condicionado a trabalhar, as trocas dos itens descritos na Figura 15 são consideradas 
prematuras, mas essenciais para o bom funcionamento dos mesmos, principalmente referente 
aos retentores, já que são eles os responsáveis por fazer a vedação dos rolamentos. 
 Nas figuras a seguir, é possível visualizar os componentes internos do pêndulo do 
moinho M4 e o Plano de Manutenção Preventiva dos Pêndulos. 
  
 Figura 15: Pêndulo do moinho M4 em corte transversal lateral. 
 

 
  
 Fonte: Do próprio autor. 
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 Tabela 13: Plano de Manutenção Preventiva dos Pêndulos do moinho M4. 

 
 Fonte: Do próprio autor. 
 
 
4.9.5 Estruturação da manutenção preditiva 
 
 Com o intuito de prevenir e monitorar o funcionamento dos rolamentos dos pêndulos, 
foi realizado um programa de manutenção preditiva por meio de análises térmicas. Desta 
maneira, foi possível avaliar o funcionamento dos rolamentos, lubrificação e retentores dos 
pêndulos. 
 Sabe-se que o excesso de graxa provoca a retenção do calor e aumento do arrasto do 
movimento dos rolamentos, logo pela análise térmica, foi possível monitorar se a quantidade 
de graxa utilizada na lubrificação dos pêndulos estava correta. 
 Os retentores desempenham papel fundamental para o bom funcionamento dos 
pêndulos, pois ele é o responsável por reter o lubrificante nos rolamentos e não deixar que 
material em pó (calcário moído) adentrar no componente, provocando desgaste prematuro dos 
rolamentos. Pelo fabricante, sabe-se que a temperatura de operação dos retentores utilizados 
era de no máximo 80°C, que por meio da análise térmica foi possível identificar tais situações 
de operação. 
 Por determinação da equipe responsável, as medições das temperaturas eram efetuadas 
diariamente ao final de cada turno de trabalho. 
 Para evitar que o moinho funcionasse com algum pêndulo travado, foram avaliadas 
formas de identificar quando um pêndulo estivesse próximo ao travamento, isto é, seus 
rolamentos sofressem falhas.  

 Foi notado que a amperagem do motor de acionamento dos pêndulos sofria variações 
perceptíveis quando o moinho operava com excesso ou falta de alimentação de minério, 
material estranho dentro da câmera de moagem e quando algum dos pêndulos apresentavam 
falhas. Com o intuito de alertar os operadores, foram instalados sistemas eletrônicos que 
disparavam alarmes sonoros quando alguma anomalia na amperagem do motor principal fosse 
detectada, se o problema não fosse resolvido em dez minutos, o sistema realizava o 
desligamento automático do equipamento, prevenindo maiores danos. 
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 Por meio deste sistema de alarme, era possível parar o funcionamento do moinho 
imediatamente quando alguma anomalia no funcionamento dos pêndulos fosse verificada, 
auxiliando a detecção de possíveis falhas nos pêndulos e problemas no sistema de alimentação 
do moinho, já que a alimentação influencia diretamente na amperagem do motor principal e no 
desgaste da pista de moagem. 

 
4.10 Atividades relacionadas ao pilar manutenção específica 
 
 Por meio do Gráfico 5, foi determinado que seria necessário a implementação de 
melhorias nos eixos dos pêndulos do moinho M4, o tempo de parada de produção decorrente 
desta falha de eixo fraturado possui valor de 13% de participação das percas. 
 Para determinar as possíveis causas desta falha, foi realizada reunião com os 
responsáveis pela produção e manutenção. Utilizando a metodologia Ishikawa, foram elencadas 
as possíveis causas, de forma que todos os presentes na reunião contribuíram para a confecção 
do diagrama abaixo. 
 
 Figura 16: Ishikawa para falha Eixo Fraturado. 
 

 
  
 Fonte: Do próprio autor. 
 
 De acordo com as informações colhidas da Figura 16, algumas medidas (projetos) foram 
sugeridas para sanar tais problemas, estas medidas foram postas numa Matriz de Esforço e 
Impacto (Quadro 14), possibilitando identificar as ações prioritárias a serem tomadas. 
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 Tabela 14: Matriz Esforço X Impacto. 

IM
P

A
C

TO
 

 

 
- SISTEMA DE ALARME PARA PÊNDULOS 

TRAVADOS. 

-CONFECÇÃO DE NOVOS 
EIXOS MAIS RESISTENTES. 

 

ALTO  
- INSPEÇÃO DOS EIXOS. 

-CLASSIFICADOR DE 
BRITA. 

 
  -NOVOS PÊNDULOS. 
             

 
- REPROJETAR VEDAÇÃO DOS 

PÊNDULOS. 

- ALTERAR PARÂMETROS 
DE CONTROLE DO 

MOINHO. 
BAIXO     

             
             

  BAIXO ALTO 
        

  ESFORÇO 
 

 Fonte: Do próprio autor. 

 

 Os principais projetos apontados no Quadro 14, estão localizados nas áreas Alto Impacto 
X Baixo Esforço e Alto Impacto X Alto Esforço. Esses projetos foram avaliados pela equipe 
constituída do Gerente de Manutenção, Gerente de Produção e Gerente de Projetos. O resultado 
desta avaliação pode ser visto no quadro a seguir: 

 Tabela 15: Seleção de Projetos. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 
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 Foi decidido que os projetos prioritários seriam os referentes ao Sistema de Alarme para 
Altas Amperagens, Confecção de Novos Eixos mais Resistentes e Inspeção dos Eixos. O ítem 
1 do Quadro 15 já foi abordado no tópico 4.9.5 deste trabalho, ele está novamente presente pois 
a realização deste projeto foi concomitante ao projeto de manutenção preditiva. 

 A seguir foi realizada o plano de ação para definir os prazos e metas dos projetos já 
citados. 

 Tabela 16: Plano de ação para o pilar manutenção específica. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 

 

4.10.1 Confecção de novos eixos para os pêndulos 

 Durante o período do estudo, dois pêndulos do moinho M4 sofreram falha no eixo de 
acionamento dos rolos de moagem, sofrendo fratura e danificando partes internas do moinho. 
A localização do eixo pode ser vista na Figura 15. 

 Após a análise dos eixos fraturados, foi constatado que os eixos sofreram fratura devido 
a fadiga. Na figura a seguir pode ser visualizada a fratura do eixo. 
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 Figura 20: Eixo fraturado. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 

 Levantamentos técnicos apontaram que os eixos dos moinhos SBM MTM130 eram de 
aço carbono 1045 com tratamento térmico de têmpera, este aço possui 0,45% de C, 
possibilitando a realização de tal tratamento térmico. Após a realização de estudos para definir 
o material que seriam confeccionados os novos eixos, foi decidido que seria utilizado o aço 
4340, este aço é do tipo microligado, isto é, possui elementos de liga para maximizar 
características requeridas. A seguir pode ser observada a diferença da composição química 
destes dois aços: 

 Tabela 17: Composição química dos aços SAE 1045 e 4340. 

 

 Fonte: Chiaverini, 2002. 
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 Estes elementos de liga presentes no aço SAE 4340 proporciona alta temperabilidade, 
resistência mecânica, resistência a fadiga e resistência ao impacto, ideal para confecções de 
eixos que sofrem choques mecânicos. O gráfico a seguir mostra a comparação da resistência ao 
choque de vários tipos de ações nas condições de têmpera: 

 Gráfico 6: Comparação da resistência ao choque de vários tipos de aços. 

 

 Fonte: Chiaverini, 2012. 

 Após a confecção dos eixos, foi realizado tratamento térmico de têmpera e revenimento 
afim de que as características mecânicas requeridas fossem alcançadas. 

4.10.2 Inspeção dos eixos 

 Para conferir a integridade dos eixos dos pêndulos do moinho M4, todo procedimento 
de desmonte e confecção dos eixos eram acompanhas de ensaios não destrutivos por meio de 
líquidos penetrantes. Este ensaio é realizado com o intuito de visualizar trincas externas, 
podendo detectar até micro trincas. O proposito destas inspeções era de avaliar as condições 
mecânicas dos eixos, caso o eixo estivesse com trinca localizada nos pontos críticos maior que 
3,5 cm, o eixo deveria sofrer intervenções para sanar tal problema. 

 A seguir pode ser visto a trinca detectada em um eixo do pêndulo do moinho M4: 
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 Figura 18: Ensaio por líquidos penetrantes. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 

 

4.11 Avaliação dos resultados 

 O projeto da TPM teve como duração de implantação inicial um período de três meses, 
sendo um projeto piloto executado no moinho M4. No final de janeiro de 2017, todas as etapas 
do processo de implantação proposto pela empresa já haviam sido realizadas, obtendo 
resultados em um curto período de tempo. A meta proposta pela empresa, 70% para o Índice de 
Disponibilidade, foi atingida. No gráfico abaixo, é mostrada o histórico do índice de 
disponibilidade do moinho M4 no período anterior e durante a implantação do projeto da TPM. 

 Gráfico 7: Histórico do índice de disponibilidade do moinho M4. 

 

 Fonte: Do próprio autor. 
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 Pelo Gráfico 7, fica evidente o incremento no índice de disponibilidade do equipamento 
durante a implementação da TPM, tal crescimento foi dada de forma gradual, acompanhando o 
andamento dos projetos. 
 O Quadro 18 mostra que o tempo total dispendido para a manutenção corretiva ficou 
em 37,8%, superando a meta estabelecida inicialmente de 50%, uma redução de 44% em 
relação ao período avaliado anterior a implantação do projeto, em contrapartida, o tempo 
dispendido em manutenção preventiva e preditiva aumentaram consideravelmente, 
evidenciando que as medidas preventivas e corretivas lograram êxito. Os tempos dispendidos 
em manutenção corretiva e preditiva não entram nos cálculos do índice de disponibilidade, pois 
estas ações já estavam programadas e consequentemente previstas na programação do controle 
da produção. 
 
 Tabela 18: Índice de paradas após projeto da TPM. 
 

Paradas Tempo (min) Participação 

MANUTENÇÃO CORRETIVA 9067,9 37,8% 

FALTA DE MATÉRIA PRIMA 4012,9 16,7% 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3067,9 12,8% 

ENTUPIMENTO 2018,9 8,4% 

QUEDA DE ENERGIA 1496,9 6,2% 

FALTA DE EMBALAGEM 1067,9 4,5% 

MINÉRIO REPROVADO 1067,9 4,5% 

MANUTENÇÃO PREDITIVA E CHECK LISTS 972,9 4,1% 

SILO SECO 677,9 2,8% 

REUNIÃO 539,9 2,3% 
   
 Fonte: Do próprio autor. 
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 Gráfico 8: Índice de paradas após projeto da TPM. 
 

 
  
 Fonte: Do próprio autor. 
 
 Para averiguar as metas, foi realizado um Gráfico de Pareto do Índice de Manutenção 
Corretiva do Gráfico 8: 
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 Gráfico 9: Diagrama de Pareto após TPM. 

 
 Fonte: Do próprio autor. 
  
 Observando o Gráfico 9, não vemos a presença dos itens Suporte do Alimentador, 
Inversor Queimado e Pêndulo Travado, pois a representatividade dos mesmos foi pequena, 
apresentando apenas 2% (437 minutos), 0% e 0% respectivamente, alcançando a meta 
estipulada. O item Eixo Pêndulo Fraturado está presente, representando 7,3% (1881 minutos), 
este fato deve-se a fratura de um eixo no mês de novembro, fazendo com que a meta não fosse 
cumprida para este item. 
   
 Em consequência do aumento da disponibilidade do moinho M4, a produção do 
equipamento aumentou consideravelmente. No Gráfico 10 pode-se ver a produção de calcário 
moído #325 mesh no período de julho de 2016 até janeiro de 2017, período no qual engloba o 
antes e depois da implantação da metodologia. 
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 Gráfico 10: Produção moinho M4 de calcário moído #325 mesh antes e durante a aplicação da TPM. 
 
 

 
 
 Fonte: Do próprio autor. 
 
 Nota-se um grande acréscimo na produção no período de dezembro de 2016 em diante, 
este aumento deu-se não apenas pela elevação do índice de disponibilidade, mas também pelo 
aumentado da produção média do moinho M4, que após as melhorias e restauração dos pontos 
defeituosos concebidas durante o projeto, possibilitou optimização dos parâmetros de produção, 
melhorando consideravelmente a média de produção por hora de trabalho (toneladas/hora). 
 A última análise realizada no âmbito deste trabalho, foi a respeito aos custos da 
manutenção. Os valores obtidos compreendem tudo relacionado a manutenção, isto é, mão-de-
obra do setor, aquisição de materiais fixos para manutenção, serviços terceirizados e peças para 
reparo dos equipamentos. O período que compreendeu esta avaliação foi de julho de 2016 até 
janeiro de 2017. No Gráfico 11 a seguir, pode-se visualizar tais custos. 
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 Gráfico 11: Valor total da manutenção X período. 
 

 
 
 Fonte: Do próprio autor. 
 
 O Gráfico 11 nos mostra que a partir de novembro de 2016 os custos da manutenção 
sofreram brusco aumento, tal fato deve-se ao início da implantação da TPM, que no escopo do 
seu projeto contemplou o reparo imediato das partes defeituosas do moinho M4 e a implantação 
de melhorias no equipamento. A medida que as ações previstas foram executadas, os custos de 
manutenção começaram a reduzir, como mostram os períodos de dezembro de 2016 e janeiro 
de 2017. 
 
4.12 Dificuldades encontradas 
 
 Para a implantação da metodologia da TPM, exigiu-se bastante de todas as áreas da 
empresa, pois é difícil a iniciação de uma nova metodologia, seja ela qual for. Para os gerentes, 
a maior dificuldade encontrada foi a liberação dos operadores para realizarem cursos de 
aperfeiçoamento, disponibilidade de recursos financeiros para a execução do programa e 
dificuldade da coleta de dados. 
 As resistências encontradas com os operadores estão relacionadas com a nova rotina de 
trabalho, pois a empresa em estudo não possuía plano de manutenção preventiva e preditiva, 
atuando somente manutenções corretivas, fazendo com que novos horários de trabalho fossem 
requeridos, incluindo feriados, que foi alvo de muitas reclamações dos responsáveis pela 
manutenção. 
 Durante o treinamento, foi encontrado dificuldades na compreensão e adesão dos 
operadores. Identificou-se grande dificuldade dos operadores na compreensão da importância 
do projeto, baixa taxa de presença dos mesmos e desinteresse. 
 Tratando da chefia, foi dificultoso o convencimento dos bens proporcionados pelo 
projeto, pois era inexistente a cultura da manutenção atrelada à produção. Outro ponto de 
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divergência foram os pontos de melhorias, que necessitavam de estudos aprofundados, 
demandando recursos e tempo para que os resultados fossem perceptíveis. Nem todas as 
melhorias sanaram os problemas de imediato, necessitando de revisões e reformulações, 
causando contratempos. 
 Grande parte dos empecilhos foram sanados durante a execução do projeto, pois os 
estreses causados pelas manutenções corretivas foram minimizados e a produção do moinho 
M4 cresceu, aumentando o faturamento da empresa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

5. CONCLUSÃO 
 
 Com a industrialização e competitividade das industrias modernas, fica cada vez mais 
evidente a importância de um bom projeto de manutenção, já que um projeto eficaz é capaz de 
baixar os custos de produção, programar a produção por períodos definidos e atender as 
expectativas dos clientes, por estes motivos, é fundamental que as organizações fabris atuais 
invistam em novos processos, um deles é a Manutenção Produtiva Total. 
 O projeto implantado dentro da empresa Calcário São José, teve apoio da alta direção e 
foi gerenciado por uma equipe focada na metodologia da TPM. O grupo formado para a 
implantação descrita neste trabalho de graduação foi gerenciada pelo autor desta dissertação, 
participando ativamente para que todas as metas fossem almejadas. Utilizando de boas 
referências bibliográficas e muitas sugestões e discussões da equipe formada para implantação 
do projeto, foi possível aplicar a metodologia e aprimorar procedimentos já existentes da 
empresa em estudo. 
 De acordo com as premissas iniciais do projeto de implantação piloto da metodologia 
da TPM (em apenas um moinho), pôde-se verificar que o projeto obteve êxito, já que no período 
de implantação da metodologia (novembro de 2016 até janeiro de 2017) a média do índice de 
disponibilidade foi de 78%, superando em 8% a meta estipulada inicialmente. 
 Um dos grandes problemas encontrados na empresa em estudo foi a alta taxa de 
manutenções corretivas devido as falhas inesperadas dos componentes mecânicos. Estas falhas 
impactavam diretamente a empresa como um todo, pois a produção era interrompida, 
programações de produção eram alteradas, prazos de entrega eram descumpridos. Por meio de 
uma série de medidas, tais como: check lists, melhorias nos equipamentos, restauração dos 
pontos de deterioração e agendamento de manutenções preventivas, foi possível reduzir o índice 
de manutenção corretiva de 81,8% para 37,8%, reduzindo todos os problemas já citados 
anteriormente. Tal taxa de manutenção corretiva, 37,8%, ainda é considerada alta para os 
padrões modernos das indústrias, mas vale ressaltar que tais dados foram coletados no período 
de implementação da metodologia, necessitando de adaptação e melhorias à medida que a 
metodologia for se consolidando. 
 Para que fosse atingida essas melhorias substanciais nos índices avaliados, foram 
necessárias ações, algumas simples, como elaboração de check list, limpeza e inspeção, outras 
mais complexas, que necessitavam de investimentos financeiros maiores, tais como melhorias 
de equipamentos e restituição de pontos avariados. De um modo geral, vide gráfico 9, a 
implantação da TPM acarretou em elevação instantânea nos custos da manutenção, mas existe 
uma tendência que após a solidificação do projeto os custos de manutenção reduzam. 
 Todo esforço e investimento aplicado a implantação da metodologia mostram retorno 
nos números da produção. Devido ao maior tempo disponível para o moinho produzir e dos 
esforços do setor da produção, a produção mensal do moinho M4 cresceu vigorosamente no 
período de aplicação do projeto. No período anterior à aplicação da metodologia, a média da 
produção era de 877,81 toneladas ao mês, após a implementação da metodologia a média da 
produção aumentou para 1334,93 toneladas ao mês, aumento de 52% na produção mensal do 
moinho M4. 
 As melhorias foram perceptivas não apenas nos números obtidos pelos índices, mas 
também na satisfação de todos os envolvidos no projeto, especialmente os operadores que 
participaram na implantação da ferramenta, pois eles foram capacitados e incentivados a 
apontar defeitos e melhorias do processo, criando cooperação e envolvimento de todos os 
membros para alcançar uma meta em comum. 
 
 
 



59 
 

5.1 Propostas de trabalhos futuros 
 
 A busca da melhoria contínua nos leva sempre a buscar novas oportunidades de estudos 
e aperfeiçoamentos, fazendo com que apenas as medidas tomadas neste trabalho sejam pouco. 
Recomenda-se para futuros trabalhos na empresa em estudo que a metodologia da TPM seja 
aprofundada, utilizando o indicador Overall Equipment Effectiveness para abranger todas as 
áreas relacionadas a produção. Também pode-se recomendar que sejam utilizados os outros 
pilares da TPM, aprofundando os estudos e avaliações de projetos para sanar defeitos crônicos. 
 Sugere-se aqui, que a metodologia de aperfeiçoamento de processos produtivos Six 
Sigma seja utilizada para implementações de melhorias, principalmente no pilar Manutenção 
Específica da TPM, pois utilizando ferramentas de controles estatísticos é possível analisar e 
monitorar o passo a passo e o real ganho que uma melhoria implementada pode proporcionar. 
 Outra ferramenta que pode ser utilizada é o Kanban, que tem como proposito otimizar 
estoques por meio do controle da matéria prima e da produção. 
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ANEXO A – CHECK LIST INICIAL 

 

          
 
 
 

  CHECK LIST INICIAL DATA: _____/___/_____ 
   OPERADOR MOINHO PENDULAR    
          

     OK M1 M2 M3 M4 
          

FECHAR EXAUSTOR              

          
VERIFICAR USO DE EPI'S             

          
VERIFICAR VOLTAGEM MOINHOS ANTES DE LIGAR 
(380V)           

          
VERIFICAR APERTO E LIMPEZA DAS CORREIAS DO:      
BRITADOR              

EXAUSTOR              

SEPARADOR              

          
VERIFICAR PARAFUSOS DO:        
MOTOR DOS PÊNDULOS             

MOTOR EXAUSTOR              

PORTA PRINCIPAL              

PORTAS DA 
VOLUTA              

          
VERIFICAR NÍVEL DO ÓLEO:        
REDUTOR               

SEPARADOR              

          
VERIFICAR VEDAÇÃO:        
BAGS               

FILTRO DE 
MANGAS              

          
VERIFICAR ROLOS ALTURA PISTA            

          
INSPECIONAR ESTEIRA:        
BRITADOR 1              

BRITADOR 2              

BRITADOR 3              

ALIMENTADOR 1              

ALIMENTADOR 2              

          
MOINHO NO AUTOMÁTICO:        
ALIMENTADOR              
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SEPARADOR              

          
VERIFICAR MATÉRIA PRIMA:             

          
ABRIR EXAUSTOR DEPOIS DE 
FUNCIONAR            

          
      M1 M2 M3 M4 

_______________________________ 

HORÍMETRO 

INICIAL         

ASSINATURA FINAL         

 


