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RESUMO 

 

Com o passar dos anos, a preocupação das empresas em aumentar a qualidade de seus 

produtos, reduzir custos, aumentar o rendimento e a disponibilidade dos ativos tem crescido 

constantemente. Com isso, o aumento da competitividade é evidente, forçando, assim, as 

empresas a desenvolver e aplicar novas ferramentas para gerenciar seus processos produtivos. 

A manutenção dos equipamentos está diretamente ligada a esses fatores e já é vista como uma 

estratégia para a obtenção de melhores resultados, como o aumento da eficácia e rentabilidade 

dos ativos. Este projeto está vinculado ao planejamento estratégico da empresa nos pilares de 

“Aumentar a Eficiência das Operações” e “Garantir Segurança nas Operações” e teve como 

objetivo implantar uma gestão da manutenção na torrefação de café de uma empresa do ramo 

cafeeiro de Maringá (Cocamar Cooperativa Agroindustrial). Com esse gerenciamento, 

esperou-se um aumento na disponibilidade dos ativos para atender o constante aumento da 

demanda e uma redução de custos de manutenção, a fim de minimizar as manutenções 

corretivas não planejadas e aumentar as manutenções preventivas e preditivas, as quais, por 

sua vez, têm um custo inferior a manutenções corretivas. Para a implementação da gestão da 

manutenção foi utilizada a ferramenta DMAIC, que consiste em 5 etapas: definir, medir, 

analisar, implantar e controlar. 

  

Palavras-chave: Aumento da disponibilidade. DMAIC. Manutenção Preventiva. 

 

 

IMPLEMENTATION OF MAINTENANCE MANAGEMENT 

 

ABSTRACT 

 

Over the years, companies' concern about increasing the quality of their products, reducing 

costs, increasing yields and asset availability has steadily grown. As a result, increased 

competitiveness is evident, forcing companies to develop and apply new tools to manage their 

production processes. The maintenance of equipment is directly linked to these factors and is 

already seen as a strategy to obtain better results, such as increasing the effectiveness and 

profitability of assets. This project is linked to the strategic planning of the company in the 

pillars of "Increasing Efficiency of Operations" and "Ensuring Safety in Operations" and 

aimed to implement maintenance management in coffee roasting of a coffee company in 

Maringá (Cocamar Cooperativa Agroindustrial). With this management, an increase in the 

availability of assets was expected to meet the constant increase in demand and a reduction of 

maintenance costs in order to minimize unplanned corrective maintenance and increase 

preventive and predictive maintenance, which, due to its instead, they cost less than corrective 

maintenance. For the implementation of maintenance management, the DMAIC tool was 

used, which consists of 5 steps: define, measure, analyze, deploy and control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento da automação industrial, a necessidade por equipamentos mais 

complexos e com menores falhas passaram a ter um impacto e uma demanda maior. Como 

consequência disso, as manutenções têm se tornado mais caras, além de, muitas vezes, serem 

realizadas sem planejamento e de forma desorganizada. Desta forma, as empresas foram 

obrigadas a buscar meios mais efetivos e baratos para realizar a manutenção. Esta, em sua 

maioria, é a corretiva não planejada, a qual ocorre quando o equipamento para de realizar suas 

funções devido alguma falha, sendo ela mecânica, elétrica, instrumental ou pneumática. Esse 

tipo de manutenção é um dos maiores vilões e provoca o aumento do custo da manutenção, 

sendo necessário, portanto, utilizar meios preventivos de manutenção. 

Nos anos 2015 e 2016, o principal foco das manutenções na torrefação de café foram 

as corretivas não planejadas, as quais geravam um alto custo e indisponibilidade dos 

equipamentos, visto que demandavam um longo período de tempo, requeriam uma quantidade 

maior de peças sobressalentes e ocasionavam a parada do equipamento, o que impactava 

diretamente no processo produtivo.  

Para atender o aumento da demanda era requerida uma maior disponibilidade e 

confiabilidade, portanto foi necessário implantar uma gestão da manutenção, que além disso, 

agrega diversos outros fatores. Segundo Selene (2015), os equipamentos melhores ajustados 

consomem quantidades menores de recursos, bem como, apresentam menos desgaste em sua 

operação, rendem uma taxa de produtividade que pode ser planejada e demandam 

reinvestimentos menos frequentes, o que, segundo o autor, justifica a realização de um 

planejamento. 

Neste sentido, a utilização do Lean Six Sigma surge como uma busca por melhorias 

que focam no aumento do lucro econômico, de modo a diminuir os desperdícios e otimizar os 

processos produtivos (DOMENECH, 2016). 

Segundo Domenech (2016), o sucesso na aplicação do Lean Six Sigma ocorre devido a 

melhoria na produtividade e a redução de defeitos, de tempo de ciclo e de custos, satisfazendo 

as necessidades do cliente. 
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2 METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada para desenvolver este projeto seguiu a sequência do ciclo 

DMAIC derivado da estratégia Lean Six Sigma de melhoria contínua. Este ciclo é um 

conjunto de ferramentas de melhoria de processo, onde são aplicadas técnicas de qualidade e 

de otimização. Essas técnicas, por sua vez, são aplicadas seguindo de uma ordem cronológica, 

e organizada, estruturada em cinco etapas cruciais (do inglês, Define, Mensure, Analyze, 

Improve, Control).  

Figura 1 - Etapas DMAIC. 

 

Fonte: Go Lean Six Sigma (2016).  

São consideradas, para melhor compreensão, a seguinte caracterização para cada 

etapa: 

 Definir (Define): Nesta etapa, o foco está no problema, pois é definido o 

escopo do projeto e os objetivos a partir dele; 

 Medir (Mensure): Com o problema definido, deve-se identificar suas 

características e os requisitos críticos em busca de soluções e oportunidades de melhorias; 

 Analisar (Analyze): Verificar o processo, bem como as chances de redesenho e 

a identificação da causa do problema e das variáveis críticas que devem ser controladas; 

 Melhorar (Improve): Nesta etapa, o foco está na solução e não mais no 

problema, pois as soluções encontradas serão analisadas para que seja elaborado o plano de 

ação e, posteriormente, implementado um plano piloto; 
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 Controlar (Control): Finalmente, será desenvolvida a implementação das 

melhorias e estabelecer os controles a fim de garantir a permanência das ações, as quais serão 

acompanhadas por meio de indicadores. 

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 HISTÓRIA DO LEAN SIX SIGMA 

 

 A metodologia Lean Six Sigma consiste na união de duas outras metodologias, a Lean 

Manufacturing e Six Sigma. 

A metodologia Lean Manufacturing é originária do Japão, na década de 50, período no 

qual era necessário manter a produção, porém com recursos limitados. Este método foi 

aperfeiçoado pela Toyota (DOMENECH, 2016), a qual desenvolveu um sistema de produção 

capaz de identificar desperdícios, reduzir custos, aumentar a velocidade de produção e 

qualidade dos produtos (conhecido como produção Just in Time) (WERKEMA, 2012).  

Neste sentido, sabe-se que os principais objetivos do Lean Manufacturing se embasam 

na eliminação de atividades que não agregam valor (NVA ou “Non Value Added”). Por outro 

lado, a metodologia Six Sigma objetiva o aumento da lucratividade, por meio de melhoria dos 

processos e da qualidade dos produtos, aumentando, consequentemente, a satisfação dos 

clientes (WERKEMA, 2004).  
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Figura 2 - Lean Six Sigma. 

 

Fonte: Gengyan (2016).  

 

3.2 HISTÓRICO DA MANUTENÇÃO 

 

Antes da Revolução Industrial e o surgimento das primeiras máquinas, a atividade de 

produção deixou de ser artesanal, havendo a necessidade de pequenas atividades de reparo a 

fim de garantir o funcionamento constante do processo, em um processo atualmente 

denominado manutenção corretiva. Após a Revolução Industrial no século XVIII, esse 

conceito foi se modificando para atender a evolução dos processos produtivos, visto que estes 

se tornavam maiores e mais complexos. Todavia, os responsáveis pela manutenção ainda 

eram os operadores, os quais eram treinados. Somente após a II Guerra Mundial, surgiu a 

necessidade de um monitoramento que acompanhasse a evolução e o crescimento dos 

processos produtivos, criando outro conceito de manutenção, atualmente denominada, 

manutenção preventiva (SIQUEIRA, 2005; CABRAL, 1998; FILHO, 2008). 

Com a manutenção preventiva, houve a necessidade de maior preocupação com a 

prevenção de falhas, o que gerou um grande aumento na disponibilidade e na confiabilidade 

das máquinas. Contudo, houve um impacto negativo no custo devido a interrupções no 

processo produtivo.  

O avanço tecnológico da década de 1960 permitiu um controle maior sobre as falhas, 

fazendo com que as manutenções tomassem outro rumo, as quais permitiram a previsão de 

erros e falhas, acarretando um maior aproveitamento e menores interrupções no processo. 

Também, através de técnicas de monitoramento, foi possível obter informações mecânicas de 

cada máquina, possibilitando determinar sua condição real e, consequentemente, o instante 

correto para realizar a intervenção, sendo denominada, então, manutenção preditiva. A maior 
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exigência de qualidade a manutenção passou, finalmente, a ter um papel crucial e ganhou 

força desde então. (FILHO, 2008). 

 

3.3 CONCEITOS DE MANUTENÇÃO 

 

A principal função da manutenção é garantir o funcionamento das instalações, a fim de 

que haja a melhoria de qualidade dos produtos, o aumento da disponibilidade e a 

confiabilidade dos equipamentos, de forma a atingir os objetivos e as metas das organizações.  

Atualmente, a manutenção já é vista como uma estratégia dentro das organizações para a 

busca por excelência, frisando a gestão e a técnica como meios para garantir uma alta 

produtividade (KARDEC; NASCIF, 2004). 

Neste contexto, existem três principais tipos de manutenção: a corretiva, a preventiva e 

a preditiva.  

 

3.3.1 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

 

a) Manutenção corretiva: Este tipo de manutenção consiste em corrigir uma falha no 

equipamento, com o objetivo de recolocar o equipamento em normal funcionamento. Para 

isso, é importante ter uma equipe de manutenção preparada, além de peças sobressalentes de 

reposição, garantindo que a manutenção seja o mais breve possível, visando reduzir o impacto 

no processo produtivo. Segundo Kardec e Nascif (2009), a manutenção corretiva pode ser não 

planejada e planejada.  

A manutenção corretiva não planejada (ou emergencial) acontece após uma falha, a 

qual, muitas vezes, gera um alto impacto na produção, um alto custo de manutenção e uma 

extensão de danos ao equipamento. Nesta, poderá acarretar a indisponibilidade do 

equipamento, o qual não é capaz de desempenhar suas funções.  

Por outro lado, a manutenção corretiva planejada acontece quando a falha não gera 

uma paralização total do equipamento, mas compromete seu rendimento e qualidade do 

produto. Diferente da corretiva não planejada, a parada do equipamento é almejada pela 

gerência e pela equipe de manutenção, de forma a reduzir o impacto na produção e os danos 

no equipamento, evitando que a máquina tenha uma pane por completo e gerando maior custo 

de manutenção. 
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b) Manutenção preventiva: Neste caso, a manutenção é delineada para evitar que a 

falha ocorra e gere indisponibilidade do equipamento, a partir da marcação do tempo 

recomendado pelo fabricante ou na condição do equipamento. Segundo Xenos (2004), as 

medidas preventivas baseadas no tempo causam um maior impacto no custo da manutenção, 

devido desperdício de parte da vida útil da peça. 

c) Manutenção preditiva: Este método se destaca por ser um dos mais eficazes entre os 

métodos de manutenção, visto que é possível monitorar as reais condições do equipamento, 

informando seu desgaste ou degradação, sendo ele mecânico, elétrico, eletrônico e 

pneumático. Além disso, permite monitorar o rendimento das máquinas e equipamentos. 

 A seleção da técnica preditiva correta é importante para obter melhor custo benefício 

e conseguir um excelente acompanhamento dos equipamentos com apenas uma técnica, tal 

como: análise termográfica para equipamentos elétricos e eletrônicos, e análise de vibração 

para equipamentos rotativos de pequeno porte (KARDEK; NASCIF; BARONI, 2002). 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

4.1 A EMPRESA 

 

O projeto foi desenvolvido na Cocamar Cooperativa Agroindustrial, localizada na 

Estrada Oswaldo de Moraes Correia, em Maringá (Paraná). Foi criada em março de 1963 por 

um grupo de 46 cafeicultores que objetivam beneficiar o café produzido regionalmente. 

Difundida ao longo dos anos, a cooperativa se diversificou nos setores da agricultura, da 

pecuária, do varejo e têxtil. Atualmente, está presente em três estados brasileiros (Paraná, São 

Paulo e Mato Grosso do Sul). Com mais de 60 unidades operacionais, possui 

aproximadamente 13 mil associados que atuam em diversas áreas da agricultura. 

O complexo de torrefação e moagem de café foi inaugurado em 1998 e, atualmente, 

produz diversos tipos e marcas de café torrado e moído, cappuccinos e café gourmet. Com 

capacidade para 2.400 toneladas/ano, a torrefação apresenta uma equipe com vinte 

funcionários capacitados e preparados, a fim de garantir a qualidade de seus produtos e 

atender tanto o mercado interno como o mercado de exportação, como os países da Europa, os 

Estados Unidos, a Ásia e a América do Sul. 
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4.2 DEFINIR    

 

Essa etapa foi crucial para o sucesso da presente pesquisa, pois foram delimitados a 

estrutura do projeto, a equipe participante, os objetivos, as metas, os benefícios, as 

oportunidades e o requerimento dos clientes.  

Neste caso, o principal requerimento do cliente, a equipe de produção, é o aumento da 

disponibilidade dos equipamentos a fim de conseguir atender a crescente demanda. Durante 

essa etapa, foi criado o Project charter e foram utilizadas as ferramentas SIPOC, VOC e 

VOB, bem como a estratificação dos Y do processo. Além de aumentar a disponibilidade, 

espera-se a redução do custo de manutenção. 

 

 4.2.1 PROJECT 

 

A descrição das etapas do projeto desenvolvido foi organizada na tabela 1 

abaixo.  

Tabela 1 - Project. 

INFORMAÇÃO EXPLICAÇÃO DESCRIÇÃO 

1. CASO DE 

NEGÓCIO 

Ligação do projeto 

com a estratégia da 

empresa? 

O Projeto está vinculado ao Planejamento 

Estratégico, organizado nos pilares 

"Aumentar a Eficiência das Operações" e 

"Garantir Segurança nas Operações", 

implantados na Gestão da Manutenção na 

Torrefação de Café. 

2. 

OPORTUNIDADES 

Quais são as 

oportunidades do 

projeto? 

Em 2015 e 2016, o maior objetivo da 

manutenção foi corretivo, com melhoria 

evidente (embora não quantificada) da 

disponibilidade dos equipamentos. Há 

certos aspectos a serem mencionados, como 

o quadro de funcionários não adequado e a 

ausência de ferramentas para gestão de 
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custo e indicadores. Existe uma grande 

dependência de PRJ para que a manutenção 

aconteça, o que “esconde” os custos reais 

deste processo. A oportunidade do projeto é 

implementar uma gestão da manutenção na 

torrefação de café, aumentando as 

manutenções preventivas/ preditivas, o que 

permitirá o ganho maior de disponibilidade 

com confiabilidade. 

3. META Qual é a meta do 

projeto? 

Projeto qualitativo, objetivando 

implementar a Gestão da Manutenção para 

aumentar a disponibilidade da linha de 

torrefação. 

4. ESCOPO DO 

PROJETO 

Processos que serão 

afetados pelo projeto. 

Começo e fim do 

processo 

fundamental? 

Gestão de manutenção na torrefação de 

café. 

5.1 MEMBROS DA 

EQUIPE 

 

NOME, SETOR, 

FUNÇÃO E 

DEDICAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES 

Líder: Ricardo Alvarenga [GB] Manutenção da 

Fiação) - 40% 

Membros: Marcos Trapp [BB] (Máquina de Café) - 

10-20% 

Hermenegildo [YB] (Máquina de Café) - 

10% 

Fábio Ramon [YB] (Máquina de Café) - 

10% 

Rodrigo Meneguetti [YB] (Máquina de 

Café) - 10% 

Daniel Rodrigo [YB] (Máquina de café) - 

100% 

Valmir Marques [DP] (Máquina de Café) - 

10% 

5.2   Thiago Fonseca Domiciano e Erico 
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ESPECIALISTAS Rodrigo Alves Cardoso 

6. BENEFÍCIOS 

PARA CLIENTES 

EXTERNOS 

Mencione os clientes 

finais e os 

indicadores chaves e 

benefícios que serão 

percebidos. 

Ter a gestão da manutenção, garantindo o 

processo e obtendo informações de dados 

do processo.  

7. AGENDA Etapas do DMAIC Início planejado Início real 

     Definir 01/02/2017 01/02/2017 

     Medir 13/03/2017 31/03/2017 

     Analisar 01/06/2017 19/05/2017 

     Melhorar 01/08/2017 02/06/2017 

     Controlar 30/10/2017 11/08/2017 

8. RECURSOS 

REQUERIDOS 

Há alguma 

habilidade, 

equipamento, 

sistema, etc. que seja 

necessário? 

Precisa de um computador na área de 

oficina. 

Fonte: Ricardo Alvarenga (dados de Cocamar Cooperativa Agroindustrial, 2017). 

Legenda: GB (Green Belt), BB (Black Belt), YB (Yellow Belt) e DP (Dono do processo). 

 

4.2.2 SIPOC 

 

O SIPOC (em português, Visão de Alto Nível do Processo; inglês, Supplier Input 

Process Output Customer) consiste em uma visão de alto nível do processo, ou seja, uma 

visão macro, permitindo melhor visualização dos membros da equipe, definindo, de forma 

clara, o processo no qual será mapeado. No desenvolvimento do SIPOC, foram analisados o 

fornecedor, as entradas, os processos, as saídas e o cliente.  A definição do processo deve ser 

clara e objetiva, de modo a coincidir com o escopo do mesmo. O cliente, nesta pesquisa, foi 

definido como a produção, que será o maior beneficiário do projeto. Assim, ficou definido o 

SIPOC conforme a figura 3. 
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Figura 3 - SIPOC. 

 

Fonte: Cocamar Cooperativa Agroindustrial, 2017. 

 

4.2.3 ÁRVORE DE REQUERIMENTOS 

 

Definido o cliente, é necessário conhecer suas necessidades. Para tanto, foi utilizada a 

ferramenta VOC e VOB (Voz do cliente e voz do negócio, do inglês Voice of customer e 

voice of business), capaz de desenvolver medidas que quantificam essas necessidades e criam 

soluções, a fim de melhorar os processos, sem que haja interferências na segurança e na 

qualidade dos produtos, visando sempre a satisfação do cliente. A definição destas 

necessidades está descrita na figura 4. 
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Figura 4 – Árvore de requerimentos. 

 

Fonte: Cocamar Cooperativa Agroindustrial 2017. 

 

4.3 MEDIR 

 

Analisando as etapas anteriores com as variáveis identificadas, iniciou-se a 

identificação dos ganhos rápidos, que consistiu em pequenas melhorias e modificações nos 

processos, os quais não requerem um alto custo e trazem diversos benefícios, enxugando 

partes do processo, acelerando-o e otimizando-o. Também nessa etapa foi elaborado um 

diagrama de causa/efeito, bem como foi feita a análise dos sistemas de medições para 

priorização das variáveis, realizando a coleta de dados para geração de indicadores. Assim, foi 

possível aferir a capacidade atual do processo estudado, bem como compreender a sua 

variação a fim de reduzi-la. 

 

4.3.1 PLANILHA PARA MARCAÇÕES DE PARADAS 

 

Os dados referentes aos registros de paradas do equipamento foram organizados em 

uma planilha, semelhando à ilustrada abaixo, na figura 5.  
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Figura 5 - Planilha de registro de parada de equipamento. 

 

Fonte: Autor. 

 

4.3.2 CÁLCULO DE DISPONIBILIDADE 

 

O cálculo de disponibilidade foi realizado em quatro etapas, abaixo descritas: 

a) Calcular o tempo total disponível para produzir: É o tempo que a empresa 

esteve em funcionamento, pode ser utilizado a duração do turno como base para o cálculo. 

Este tempo é denominado de: Horas brutas de produção (HBP): 

HBP = (dias trabalhados) x (quantidade de turnos) x (duração do turno) 

b) Levantar o tempo disponível para produzir: Consiste nas horas brutas de 

produção subtraído o tempo de paradas PP e PPO (parada planeja e parada planejada no 

orçamento). Este tempo é denominado de: Horas liquidas de produção (HLP): 

HLP = (HBP) – (PP + PPO) 
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c) Levantar o tempo que o equipamento produziu de fato: É o tempo disponível 

para produzir subtraído as paradas não planejadas (PNP) pela equipe de planejamento, como 

as paradas técnicas, organizacionais, operacionais, qualidade, entre outras. Sendo o tempo 

produzido denominado de: Horas objetivas (HO): 

HO = (HLP) – (PNP) 

d) Calcular o indicador de disponibilidade: A disponibilidade é calculada a partir 

das horas objetivas sob as horas liquidas de produção. Sendo a disponibilidade (DI[%]): 

DI = (HO/HLP) x 100% 

 

4.3.3 DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES  

 

Para que hajam melhorias, é necessário ter conhecimento da situação atual do 

processo. Desta forma, foi necessário desenvolver indicadores que garantam a medição dos 

custos de manutenção e de disponibilidade dos equipamentos gargalos do processo. Assim, 

foi possível impor futuras metas a serem alcançadas a partir da implantação da gestão.  

Para a criação destes indicadores foram utilizados dados históricos referentes aos 

custos nos anos de 2015, 2016 e 2017. No caso da disponibilidade, foi realizado um 

acompanhamento mensal das paradas dos equipamentos, apontadas pelos operadores 

conforme figura 5 e registrado em Excel. Com esses dados, foi possível calcular a atual 

disponibilidade dos ativos e conhecer os custos de manutenção ao longo deste período. Os 

indicadores que foram elementos da etapa controlar, estão discriminados no apêndice F. 

 

4.3.4 MAPEAMENTO DO PROCESSO 

 

O mapeamento do processo é crucial para se conhecer todas as características do 

processo de produção.  Para realizar o mapeamento, foi necessário o auxílio da equipe de 

produção e manutenção, pois estes possuem grande conhecimento do processo. Com o 

mapeamento, foi possível conhecer as diferentes etapas do processo de produção, bem como 

os principais equipamentos poderiam impactar na interrupção da produção e, assim, 
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identificar diversas oportunidades de melhorias (principalmente, ganhos rápidos) que foram 

implantadas durante o andamento do projeto. 

 

Figura 6A - Mapeamento do processo produtivo parte 1. 

 

Fonte: Software Bizagi, Autor. 

 

Figura 7B - Mapeamento do processo produtivo parte 2. 

 

Fonte: Software Bizagi, Autor. 

 

4.3.5 ANÁLISE DE GANHOS RÁPIDOS 

 

O ganho rápido é o primeiro diagnóstico do processo, o qual permitiu a análise e 

redesenho das partes dele, sendo estas fáceis de implementar, de baixo custo e de fácil 

reversão, nos casos em que os resultados sejam controversos. Esses ganhos podem ser 

referentes ao aumento de produtividade, às melhorias na qualidade do trabalho, à segurança, à 

redução de desperdícios, à implementação de Poka-Yoke, entre outros. Foram priorizados, no 



19 

 

projeto, os ganhos rápidos relacionados à redução de desperdícios e à padronização dos 

equipamentos com peças nacionais, as quais já foram utilizadas na indústria de fios, para que 

seja possível o compartilhamento do almoxarifado facilitando o acesso a peças sobressalentes. 

Os principais ganhos estão sinalizados no mapeamento a seguir (figura 7).  

 

Figura 8A - Sinalização de ganhos rápidos no processo produtivo parte 1. 

 

Fonte: Software Bizagi, Autor. 

 

Figura 9B - Sinalização de ganhos rápidos no processo produtivo parte 2. 

 

Fonte: Software Bizagi, Autor. 

 

Sequencialmente, foi criado um plano de ação com definição de prazos e dos 

responsáveis pela implementação. Foram enumeradas dezesseis ideias de ganhos, as quais já 

foram implementadas e estão discriminadas no quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 - Ganhos Rápidos.  

No ação Ação
Responsável 

(Who)

Onde 

(Where)

Motivo 

(Why)
Status

1 Reparo nos elevadores Ricardo, fábio Torrefação de café
Desperdicio de café devido a defeito 

na estrutura.
Finalizado

2 Modificação dosador empacotadora. Eletromecânico Torrefação de café Relé obsoleto com baixa eficiência. Finalizado

3
Adaptação de controle de temperatuda do 

datador
Eletromecânico Torrefação de café

Facilidade na compra do 

equipamento, eliminadndo importação 

e facil manutenção.

Finalizado

4
Internalização da manutenção da bomba de 

vácuo

Instrumentista e 

Eletromecânico
Torrefação de café

facilitar manutenção, sendo realizada 

internamente.
Finalizado

5
Padronização da lubrificação da 

empacotadora a vacuo
Eletromecânico Torrefação de café

Faciíl acesso ao estoque de óleo da 

fios, evitando a necessidade de 

aquisição de óleo.

Finalizado

6

Padronização dos sistemas pneumático e 

hidraulico (Fornalha, torrador, dosadora, 

vacuo,etc)

Instrumentista e 

Eletromecânico
Torrefação de café

Facilitar manutenção e acesso a 

equipamentos reserva sem a 

necessidade de adquirir novos 

equipamentos.

Finalizado

7 Proteção térmica para o micro do torrador
Instrumentista e 

Eletromecânico
Torrefação de café

Redução de calor no micro evitando 

queima de de contatos danificando o 

controlador.

Finalizado

8
Alteração de característica do suporte 

termopar/resistência empacotadora vácuo
Eletromecânico Torrefação de café

Aumentar a durabilidade evitando 

queimas.
Finalizado

9
Melhoria no sistema de resfriamento do café 

no torrador
Eletromecânico Torrefação de café

Valvulas danificadas e obsoletas. 

Sistema alternativo de resfriamento 

para caso de falta de energia durante 

a torra do café é  ineficiente 

ocasionando em perda de matéria 

prima

Finalizado

10
Recondicionamento da corrente do Readler 

2 e 3
Eletromecânico Torrefação de café

Desgaste nas correias e sapatas 

comprometendo funcionamento do 

readler

Finalizado

11
Suporte para bag na entrada de café verde 

da torrefação
Mecânico Torrefação de café

Ao abastecer o café verde, é 

necessário que o bag fique suspenso 

sob a moega, sendo necessário uma 

empilhadeira, gerando riscos para o 

colaborador que solta a amarração 

embaixo do bag.  

Finalizado

12 Suporte para toca  e mascara descartavel Mecânico Torrefação de café

Facilitar o acesso as mascaras e 

toucas, evitando o acesso a produção 

sem a devida proteção necessária.

Finalizado

13 Novo Layout da oficina mecânica
Supervisor e 

Estagiário
Torrefação de café

Oficina mecânica desorganizada, 

dificultade para localizar peças e 

ferramentas, acumulo de entulho, 

possibilitando risco de acidente . 

Finalizado

14
Desenvolver calha para escoar impurezas 

da caixa da peneira giratória 
Mecânico Torrefação de café

Evitar que as impurezas retiradas do 

café acumulem, dentro da caixa da 

peneira, podendo contaminar 

novamente o café já peneirado

Finalizado

15
Desenvolver calha para escoar impurezas 

da caixa da peneira giratória 
Mecânico Torrefação de café

Evitar que as impurezas retiradas do 

café acumulem, dentro da caixa da 

peneira, podendo contaminar 

novamente o café já peneirado

Finalizado

16 Reparos nas tubulações Mecânico Torrefação de café Redução de desperdícios Finalizado  

Fonte: Autor. 

 

4.3.6 MAPA DE VARIÁVEIS 

 

O mapa de variáveis buscou identificar as principais variáveis de entrada X que 

influenciam na saída Y do processo. Essa etapa analisa detalhadamente as subetapas do 
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SIPOC, listando as principais variáveis que influenciam no cliente. A partir disso, essas etapas 

e suas variáveis foram listadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Mapa de Variáveis.  

 

Fonte: Autor. 

 

4.3.7 MATRIZ CAUSA EFEITO 

 

As variáveis definidas no mapa foram replicadas na matriz causa/efeito, a qual 

garantiu uma correlação entre as variáveis de entrada X com as variáveis de saída Y. Essa 

correlação foi organizada em ordem decrescente de prioridade em um gráfico de Pareto. 
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Quadro 3 – Matriz Causa Efeito.  

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 10 - Matriz de Correlação das Variáveis. 

 

Fonte: Autor. 
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Gráfico 1 - Gráfico de Pareto das Variáveis. 

 

Fonte: Autor. 

 

4.4 ANALISAR  

 

Nesta etapa, o foco foi na FMEA (Análise de Modos de Falha e Efeitos). A partir desta 

análise foram definidos os modos de falha, os quais foram inseridos em um gráfico de Pareto. 

Os itens priorizados foram aplicados em uma ferramenta para identificação das causas raízes, 

para que não apenas os sintomas sejam tratados, mas sim a causa raiz do problema. Esta 

ferramenta é denominada de “5 PORQUÊS”, pois, através dela, é comprovada as causas 

raízes dos problemas e são geradas soluções para cada causa identificada. A partir destas, é 

desenvolvido um plano de ação FMEA, o qual descreve as soluções e inicia a etapa Melhorar.  

 

4.4.1 FMEA 

 

A FMEA (do inglês Failure Modes and Effects Analysis) consiste em uma ferramenta 

de qualidade cujo objetivo é identificar e evitar falhas antes mesmo que elas ocorram, 

garantindo, desta forma, maior confiabilidade e melhor qualidade ao processo.  Surgiu em 

meados de 1949, quando era utilizada pelo exército americano para avaliar a eficiência de 

seus sistemas e equipamentos.   
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Segundo Moura (2000), por volta da década de 1960, a FMEA foi aprimorada pela 

NASA e ganhou espaço no setor aeroespacial, destacando-se em outros setores, como o 

automobilístico.  

Segundo Palady (1997), a FMEA tem direta relação com o aumento da qualidade e 

produtividade, pois trata-se de uma ferramenta eficaz para resolução de problemas, evitando 

falhas não previstas no planejamento de um processo. Devido a sua eficácia, é uma 

ferramenta que pode ser utilizada em diversas fases do DMAIC.  

Para esta pesquisa, a FMEA foi utilizada para analisar todos os equipamentos e suas 

respectivas falhas, a fim de identificá-las e tomar medidas preventivas antes que o problema 

gere uma indisponibilidade do equipamento. Após a identificação destas, foi imposto um peso 

de 0 (zero) a 10 (dez) de relevância para os itens: severidade, ocorrência e detecção. O 

produto destes itens resulta no RPN (grau de prioridade de risco), o qual auxilia na 

priorização das falhas que acarretam em um maior risco. A FMEA foi dividida por 

equipamento, discriminados no apêndice B. 

 

4.4.2 DIAGRAMA DE AFINIDADES 

 

Foram distribuídos em gráfico de Pareto os modos de falha analisados no FMEA. As 

falhas mais relevantes foram priorizadas e inseridas no diagrama de afinidades, assimilando as 

falhas que ocorrem de forma ou causa semelhantes, podendo ser analisada e solucionada de 

igual forma, de modo que possamos solucionar os principais modos de falha de forma rápida, 

com o mínimo de ações e investimento. 

 

4.4.3 5 PORQUÊS 

 

A ferramenta “5 PORQUÊS” têm como finalidade a identificação das causas raízes e é 

de suma importância para a elaboração de um plano de ação eficiente. Consiste em uma 

análise de cada modo de falha, o qual foi possível identificar o porquê da ocorrência da falha, 

para que, desta forma, seja possível eliminar a causa, não apenas seu sintoma.  
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Os “5 PORQUÊS” funcionam como uma árvore de possibilidades, apresentando mais 

de uma causa raiz e também mais de uma solução, garantindo que cada porquê se aproxime da 

real causa do problema. Deste modo, cada porquê deve ser comprovado com algum tipo de 

análise, que sustente tal hipótese.  O quadro discriminando os 5 PORQUÊS dos equipamentos 

principais encontra-se no apêndice C. 

 

4.4.4 ANÁLISE DE CRITICIDADE 

 

 A etapa analisar permitiu uma discussão acerca da criticidade dos equipamentos, a 

fim de definir os grupos mais críticos para o processo, levando em conta fatores como: a 

probabilidade de falha; o impacto de manutenção; o impacto de produção; o impacto no meio 

ambiente; e o impacto na reputação da empresa.  

A partir disso, foram organizados três grupos de equipamentos: os mais críticos, os 

intermediários e os de baixa criticidade, indicados, respectivamente, A, B e C. Para os 

equipamentos de criticidade A e B foram criados planos de manutenção preventiva e 

lubrificação, enquanto para os equipamentos críticos C optou-se por não tomar ações, devido 

ao baixo impacto, facilidade e/ou baixo custo de manutenção.  

 

4.5 MELHORAR 

 

Na etapa melhorar, o objetivo já não foram os modos de falhas, mas sim as soluções. 

Nesta etapa, são definidas as soluções e, para isso, foram utilizadas algumas ferramentas de 

análise de soluções.  

A partir disso, foi feita a escolha das soluções que serão implantadas e quais serão 

priorizadas. Para defini-las, foi averiguado o impacto da solução, a dificuldade de 

implementação, a permanência, a satisfação do cliente e o custo benefício. Com todas essas 

informações em mãos, foi definido um plano de ação, que definiu aspectos relevantes: como 

será feito, onde será feito, quem serão os responsáveis, quanto custará, quais os riscos e o 

prazo para ser realizado.  
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Nesta etapa, foram implementadas as soluções encontradas nos “5 PORQUÊS”, 

implantado software de gestão de ativos, criando os planos de manutenção e lubrificação e 

também difundido as melhorias já finalizadas para os demais equipamentos/ processos. 

 

4.5.1 PLANO DE AÇÃO 

 

 O quadro 4 a seguir define as ações a serem executadas no plano de ação a partir das 

soluções encontradas anteriormente. Neste plano, definiu-se onde estas serão aplicadas, quem 

serão os responsáveis e o prazo para implementação. Foram selecionadas 16 ações para serem 

implementadas, conforme o quadro 4. 
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Quadro 4 – Plano de Ação.  

Modo de Falha Solução Equipamentos Responsável Prazo FEITO

Quebra de eixo; quebra de mancais; 

quebra de rolamento; quebra de corrente; 

quebra de rolo; quebra de redutor; 

rompimento da correia de transporte.

Montar cronograma de 

lubrificação no On Key 
Equipamentos Criticidade A e B Daniel dez/17 Sim

Não seguiu o procedimento; falha 

operacional.

Desenvolver procedimento 

operacional padrão para os 

equipamentos

Rosca sem fim; torrador; moinho; vácuo; 

almofada.
Daniel ; Marcos ago/18 Sim

 Rompimento correia; vazamento no 

atuador pneumatico; quebra da corrente 

de arraste; quebra da boca de 

alimentação; desgaste/quebra dos anéis 

de vedação; quebra das grelhas; 

vazamento de ar/óleo; quebra de 

mangueiras e bicos de resfriamento; 

quebra de estrutura.

Inspeção programada no On Key Equipamentos Criticidade A e B Fabio; Edson dez/17 Sim

Queima / Sobrecorrente
Vedação nos paineis  e limpeza 

periódica
Painel elétrico Fabio ago/18 Sim

Vazamento no atuador pneumatico
Capacitar mão de obra para 

realizar manutenção
Equipamentos Pneumatico Ricardo - Sim

Quebra de caneca/ Quebra de rolamento
Adequação das ferramentas e 

acessórios/materiais
Elevadores e ativos de criticidade A e B Ricardo - Sim

Vazamento / Desgaste no reservatório de 

ar/óleo

Reduzir periodicidade entre 

manutenções (trabalhar com 

horas processadas)

Compressor de Ar Fabio; Edson - Sim

Quebra de mancais; quebra de rolamento; 

trava do cilindro; queima de motor

Manutenção preditiva ( Análise 

de vibração)
Equipamentos de criticidade A e B Ricardo set/17 sim

Desgaste / quebra / trava do cilindro 
Receber materia prima de melhor 

qualidade 
- Marcos - Sim

Desgaste/Quebra eixo

Torque ideal do parafuso, 

aplicação de trava quimica(242) 

e análise das chavetas durante a 

montagem

Torrador; exaustor; redler; moinho
Ricardo; Fabio; 

Edson
Recorrente Sim

Desgaste / queima do fim de curso

Adaptação para fim de curso com 

capacidade maior de 

acionamento contínuo (maior 

vida util)

Dosadora; Empacotadora almofada, vácuo; 

torrador; Fornalha

Ricardo; Fabio; 

Edson
- SIm

Queima de fim de curso; queima de 

resistência / Termopar

Adaptar isolamento térmico de 

Proteção
Fornalha; torrador; empacotadora vácuo

Ricardo; Fabio; 

Edson
- Sim

Quiema/ Sobrecorrente Acompanhamento preditivo Painel elétrico Ricardo ago/18 Sim

Quebra de anéis de vedação; vazamento 

no atuador pneumatico; quebra de 

redutor

Fornecer treinamento específico 

para o manutentor

Torrador; vacuo; almofada; equipamentos 

com redutor
Ricardo - Sim

Queima de Resistência/ termopar

Desenvolver procedimento de 

manutenção e acompanhar 

funcionamento inicial

Empacotadora vácuo e almofada
Daniel; Ricardo; 

Fabio
Recorrente Sim

Queima / corrosão da placa eletrônica Adaptação ou troca Classificadora eletrônica Ricardo; Fabio; - Sim  

Fonte: Autor. 

 

4.5.2 PLANO DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO 

 

Com a realização da FMEA na etapa analisar, foram obtidos os principais modos de 

falha para cada entrada do equipamento e, dessa forma, foram criadas tarefas de inspeção e 

lubrificação para as principais entradas, variando a periodicidade em cada equipamento 

conforme a criticidade, a recomendação do fabricante e o histórico de manutenção. Na tabela 

2 a seguir está representado o plano de inspeção e lubrificação da Empacotadora Almofada e 

suas tarefas, as quais estão discriminadas na ordem de serviço e devem ser sinalizadas pelo 



28 

 

colaborador que realizar a manutenção como conforme ou não conforme. Deste modo, o 

sistema será capaz de gerar automaticamente ordens de serviço para a correção dos itens não 

conforme.  

 

Tabela 2 – Plano de Manutenção da Empacotadora de Café Almofada. 

CÓDIGO 

DA 

TAREFA 

DESCRIÇÃO CÓDIGO 

DO 

ATIVO 

PERIODO TIPO DE 

ATIVIDADE 

RESPONSÁVEL 

C-000024 PLANO DE 

INSPEÇÃO 

EMPACOTADORA  

CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.1 

Verificar fim de 

curso. 

CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.2 

Verificar atuadores, 

válvulas e 

mangueiras. 

CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.3 

Verificar rosca do 

dosador. 

CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.4 

Verificar motor e 

caixa de ligação. 

CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.5 

Verificar esteira. CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.6 

Verificar rolamentos. CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.7 

Verificar correia de 

acionamento. 

CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.8 

Verificar terminais 

do termopar. 

CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.9 

Verificar sensor de 

temperatura. 

CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.10 

Verificar datador. CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.11 

Verificar integridade 

da mordaça. 

CALM Mensal INSP OFIELET 

C-

000024.12 

Verificar painel 

elétrico. 

CALM Mensal  INSP OFIELET 

C-

000024.13 

Verificar mancais CALM Mensal INSP OFIELET 

C-000025 PLANO DE 

LUBRIFICAÇÃO 

EMPACOTADORA  

CALM Bimestral LUBR OFIELET 

C-

000025.1 

Lubrificar eixo, 

mancais e rolamentos 

CALM Bimestral LUBR OFIELET 

Fonte: Autor. 
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4.5.3 MONITORAMENTO PREDITIVO 

 

As técnicas de análise preditivas são cruciais para aumentar a eficiência das 

manutenções, pois visam obter um maior aproveitamento e melhor vida útil das peças, 

evitando as quebras, os desgastes mecânicos excessivos, o aquecimento excessivo em 

motores, os mancais e equipamentos eletrônicos e elétricos, e o alto consumo de energia. 

Inicialmente, será implantado como técnica preditiva a análise de vibração para 

equipamentos rotativos. Para equipamentos elétricos e eletrônicos, será implementado 

futuramente a análise termográfica.  

 

4.5.3.1 ANÁLISE DE VIBRAÇÃO 

 

A análise de vibração tem o objetivo de detectar o desbalanceamento, o 

desalinhamento, os desgastes mecânicos, os problemas elétricos, a folga, a falta de rigidez de 

base, os problemas com rolamentos, os batimentos ou os desgastes de correias. Para se obter 

os dados, foi utilizado de um coletor/analisador em pontos previamente estabelecidos, 

conforme a identificação dos mancais (mancal do acionador do lado não acoplado e acoplado 

e mancal do equipamento do lado não acoplado e acoplado), a direção de medição (horizontal, 

vertical e axial) e a grandeza medida (velocidade de vibração, aceleração e envelope de 

aceleração). A norma ISO 10816 regulamenta e padroniza a técnica de análise de vibração, 

podendo ser consultada para mais informações.  

A análise foi também realizada no complexo de beneficiamento de café, contemplando 

um total de 51 equipamentos, sendo 17 da torrefação de café. Os itens referentes a torrefação 

estão discriminados no relatório contido no apêndice E, os quais foram classificados em três 

diferentes grupos: seguro, alarme e perigo, conforme estabelecido critérios da ISO 10816.  

Conforme a classificação do equipamento, é planejada uma ação de follow-up. Quando 

o status é perigo, a ação é imediata; porém quando está em alarme, pode-se programar uma 

manutenção de forma planejada que não venha impactar a produção e/ou apenas acompanhar 

a evolução do problema nos relatórios posteriores, ficando a critério do supervisor de 
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manutenção, quando o equipamento está seguro é apenas arquivado o registro e acompanhado 

nos relatórios posteriores. Essa análise será realizada a cada bimestre. 

  

4.5.4 SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS  

 

 Para uma gestão eficiente, foi necessária a implantação de um software para controle 

da manutenção, neste caso, o software padrão da Cocamar OnKey. Este é utilizado para gerar 

ordens de serviços, registrando todas as informações de qualquer intervenção ou manutenção 

realizada, tanto em equipamentos, quanto em prédio e pátio, podendo sempre que necessário 

gerar relatórios diversos conforme a necessidade do usuário. Esse software é extremamente 

didático e de fácil utilização, facilitando, assim, a utilização pelos colaboradores da 

manutenção.  

 Inicialmente, foi realizada a importação dos ativos, com auxílio do mapeamento 

desenvolvido na etapa medir, ficando todos os ativos cadastrados com as principais 

informações, dispostos em forma de árvore dentro de seus respectivos setores, conforme 

figuras no apêndice D. As fotos dos principais ativos estão no apêndice A.  

Para a elaboração dos planos de manutenção, foi realizada a importação para o 

software, o qual já faz a integração do plano de manutenção ao seu devido equipamento. A 

partir da última realização do determinado plano de manutenção, o software realiza uma 

contagem diária (de acordo com a periodicidade do equipamento), sinalizando ao usuário e 

gerando uma proposta de ordem de serviço para o equipamento sempre que identificar algum 

equipamento com manutenção fora do prazo estipulado, garantindo que as manutenções 

ocorram conforme planejado. Fica a critério da equipe de controle de manutenção gerar a 

ordem de serviço a partir da proposta e planejar a manutenção.  

O software trabalha em conjunto com o almoxarifado, realizando a baixa no estoque 

sempre que lançada a peça na ordem de serviço. Assim, conforme o estoque de determinada 

peça fique abaixo do estipulado, automaticamente é gerada uma solicitação de compra. No 

software também são cadastradas todas as oficinas e os colaboradores da manutenção para 

que, independentemente deste ser interno ou externo, sejam registrados na ordem de serviço e 

permaneçam no banco de dados, facilitando a consulta às informações.  
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As figuras 9, 10 e 11 a seguir representam as telas iniciais, log in, workspace e acesso 

rápido as principais funções que serão utilizadas. 

 

Figura 11 - Log In Software de Gestão dos Ativos. 

 

Fonte: Software OnKey (2017) 

 

Figura 12 - Workspace OnKey. 

 

Fonte: Software OnKey (2017). 
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Figura 13 - Principais opções de Acesso. 

 

Fonte: Software OnKey (2017).  

 

4.6 CONTROLAR 

 

Na etapa controlar, é finalizado o plano de ação, com subsequente padronização dos 

documentos, dos processos, da criação de ITR (instrução de trabalho), da padronização dos 

indicadores que serão acompanhados mensalmente, do desenvolvimento de planilhas de 

controle para garantir a continuidade das ações implantadas e também acompanhar a 

capacidade do processo e custos de manutenção, podendo a partir dessas informações 

identificar problemas que podem impactar o processo, tornando-se ações rápidas e que 

impõem metas e melhorias.  

Na etapa controlar, a equipe do projeto, juntamente com seus Belts, líderes realizam a 

entrega do projeto ao dono do processo, o qual prossegue o controle e o acompanhamento 

periódico dos indicadores, de modo a verificar toda e qualquer variabilidade prejudicial ao 

processo. Para garantir a continuidade das ações implementadas durante todo o projeto, são 

planejadas auditorias periódicas. 



33 

 

 

4.6.1 PADRONIZAÇÃO DE INDICADORES 

 

Na etapa controlar, foram padronizados indicadores para acompanhamento pós 

entrega do projeto. Deste modo, ficaram definidos os seguintes indicadores: 

 Disponibilidade 

 Índice de parada técnica 

 Pareto das perdas de produção 

 Paradas planejadas x Paradas não planejadas 

 Custos de manutenção por toneladas produzidas 

Além dos indicadores citados, o software de controle de manutenção OnKey é capaz 

de gerar diversos indicadores, possibilitando monitorar a quantidade de manutenção por 

equipamento, o tempo médio de manutenção, os equipamentos com maior custo de 

manutenção e até acompanhar o desenvolvimento dos colaboradores da manutenção, gerando 

indicadores de horas trabalhadas e quantidade de ordem de serviço por colaborador.  

Com os indicadores gerados em Excel é possível monitorar as perdas que envolvem a 

produção e os impactos gerados pelas manutenções, monitorando a disponibilidade dos 

equipamentos, índice de paradas técnica, principais percas de produção, além de medir a 

eficácia e evolução das ações realizadas na implantação da gestão. Os dados armazenados 

para a elaboração dos indicadores podem ser utilizados também para a realização de projetos 

de substituição de equipamentos obsoletos que geram um alto custo de manutenção, 

identificando equipamentos que tem um alto índice de quebras, baixa disponibilidade, alto 

custo de manutenção e com isso um payback relativamente curto justificando o investimento. 

Os indicadores de monitoramento dos ativos estão discriminados no apêndice F. 

 

4.6.2 PLANILHA DE CONTROLE 
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Para agilizar o processo de controle e realizar uma gestão sem NVA (atividades que 

não agregam valor), foi desenvolvida uma planilha automatizada para a auto elaboração de 

indicadores. O software utilizado no controle foi o Excel, devido sua fácil utilização e acesso.  

Na planilha de registro de parada dos equipamentos foram inseridas fórmulas para 

realizar o cálculo da disponibilidade, do índice de parada técnicas e da duração das paradas, 

discriminando a descrição de cada parada. Com esses dados, foram gerados indicadores 

didáticos, os quais permitem selecionar o equipamento e o período desejado para visualizar no 

gráfico, garantindo as análises específicas de cada equipamento, de forma individual e/ou 

coletiva. A planilha desenvolvida está representada em figuras no apêndice F. 

 

4.6.4 INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

 

Foram desenvolvidas instruções de trabalho para as principais etapas do controle do 

projeto, com o objetivo de definir padrões de preenchimento de tabelas de controle e facilitar 

a emissão dos relatórios de produção e custos de manutenção, garantindo sua permanência.  

As instruções ficam armazenadas junto aos registros de controle, para que todo 

colaborador que ingressar ou que irão realizar o controle após a entrega do projeto possam 

conhecer os procedimentos, realizando a tarefa de forma correta e com agilidade, a fim de 

evitar retrabalhos e a não realização do controle pela falta de conhecimento dos processos 

implantados. 

  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com a gestão de manutenção na torrefação de café houve uma redução nas 

manutenções corretivas, sendo estas voltadas às manutenções preventivas e preditivas. A 

partir da análise preditiva, foi possível mensurar a situação atual dos equipamentos, por meio 

do controle da evolução de problemas identificados, bem como a partir das inspeções 

periódicas feitas nos equipamentos. 
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Desse modo, foi possível verificar e antecipar as falhas, garantindo uma intervenção 

de forma planejada que ocorra no momento adequado. Assim, será aproveitado ao máximo a 

vida útil das peças, sem que haja prejuízos no equipamento ou na qualidade do produto, 

reduzindo danos e impactos maiores na produção, tornando possível atender ao crescente 

aumento da demanda.   

Finalizando o projeto, é possível concluir que o objetivo principal foi alcançado, de 

modo a implementar a gestão da manutenção, com registro de dados confiáveis. Tal 

mecanismo é de extrema importância para tomada de decisões e desenvolvimento de novos 

projetos de melhoria contínua com diversas finalidades.  

Em relação ao custo de manutenção por tonelada produzida, houve um aumento no 

início do projeto, devido os investimentos com aquisição de peças sobressalentes, o 

recondicionamento de equipamentos obsoletos, os investimentos em segurança dos 

colaboradores, os ganhos rápidos e as adequações a NR’s. Contudo, foi possível identificar 

uma redução de custos em relação ao início do projeto, e esta vem se estabilizando, com uma 

média inferior aos dos últimos dois anos. A tendência, neste caso, é uma redução ainda maior 

pois haverá reinvestimentos menores e menos frequentes.  

No quesito disponibilidade, houveram problemas de apontamento de paradas de 

máquina durante os primeiros três meses do projeto (março, abril e maio). Para correções, 

foram feitos diversos treinamentos e sensibilizações coletivas e individuais com toda a equipe 

de operação e manutenção, de modo a, neste trabalho, desconsiderar esse período registrado. 

Com a sequência dos registros, foram comprovados os benefícios e os reflexos positivos da 

implantação da gestão a partir da análise dos indicadores, a qual possibilitou um aumento na 

disponibilidade dos equipamentos e uma redução nas paradas técnicas, o que comprova a 

eficácia das ações realizadas durante o projeto. 
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APÊNDICE A – FOTOS DOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS 

 

Figura 12 - Fornalha. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 13 - Moedor de amostra. 

 

Fonte: Autor.



 

 

Figura 144 - Moinho. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 155 - Painel Elétrico. 

 

Fonte: Autor. 

 



 

 

Figura 166 - Peneira recebimento. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 177 - Redler. 

 

Fonte: Autor. 



 

 

Figura 188 - Rosca de Transporte. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 19 - Silo. 

 

Fonte: Autor. 



 

 

Figura 200 - Seladora Manual. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 211 - Soprador. 

 

Fonte: Autor. 

 

 



 

 

Figura 222 - Torrador. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 233 - Empacotadora Almofada. 

 

Fonte: Autor. 



 

 

Figura 244 - Dosadora. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 255 - Mesa Giratória. 

 

Fonte: Autor. 

 



 

 

Figura 266 - Seladora de Caixas. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 277 - Empacotadora Vácuo. 

 

Fonte: Autor. 



 

 

Figura 288 - Compressor de Ar. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B – FMEA 

 

Quadro 5 – FMEA Empacotadora Vácuo.  

ENTRADA MODO DE FALHA CAUSAS AÇÕES RECOMENDADAS SEVERIDADE OCORRÊNCIA DETECÇAO RPN

Bomba de vacuo Vazamento / Queima
Desgaste nos reparos da 

bomba.
Verificar reparo da bomba. 10 2 5 100

Desgaste físico. Verificar integridade física do motor. 10 2 2 40

Falta ou excesso de 

lubrificação.
Verificar lubrificação do motor. 9 2 4 72

Projeto / 

Dimensionamento.
Verificar conexões elétricas do motor. 9 2 4 72

Subtensão / Sobretensão. Verificar tensão do motor. 10 2 7 140

Aumento da temperatura 

do motor.
Verificar termografia do motor. 10 2 2 40

Vibração / Falta de 

lubrificação.
Verificar vibração do motor. 10 2 5 100

Esteira desalinhada. Verificar alinhamento da esteira. 10 7 1 70

Rompimento na emenda.
Verificar integridade da emenda da 

esteira.
10 6 1 60

Desgaste rolete. Verificar integridade fisica dos roletes. 7 1 6 42

Travamento / Falta de 

lubrificação.
Verificar lubrificação nos roletes. 10 2 2 40

Rolamentos Desgaste 
Desgaste / Falta de 

lubrificação.

Verificar integridade fisica dos 

rolamentos.
9 3 6 162

Superaquecimento. Verificar temperatura do termopar. 10 6 3 180

Rompimento dos 

terminais.
Verificar integridade dos terminais. 10 6 3 180

Variação na temperatura. Verificar sensor de temperatura. 10 6 7 420

Variação na pressão. Verificar pressão da bomba de vácuo. 10 3 7 210

Calibração. Verificar calibração dos sensores. 3 1 8 24

Vazamento na valvula. Verificar integridade fisica da valvula. 9 4 3 108

Desgaste Reparo. Verificar reparo. 9 4 3 108

Vazamento na mangueira 

de ar.
Verificar integridade das mangueiras. 9 3 3 81

Obstrução. Verificar limpeza de valvulas. 10 3 5 150

Desgaste datador. Verificar integridade do datador. 4 3 3 36

Desgaste letras e 

numeros.

Verificar integridade das letras e 

números do datador.
4 3 3 36

Desgaste reparo. Verificar integridade do reparo. 10 3 3 90

Desgastes nos roletes. Verificar integridade dos roletes. 10 3 3 90

Falta de lubrificação nos 

Roletes.
Verificar lubrificação dos roletes. 9 3 3 81

Datador
Desgaste / Queima 

/Travamento roletes

Controladores Queima / Calibração

Atuador pneumático Desgaste/ Vazamento

Motor Queima

Esteira
Desalinhamento / 

Desgaste / Rompimento

Termopar / 

Resistência
Queima 

 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 6 – FMEA Empacotadora Almofada.  

ENTRADA MODO DE FALHA CAUSAS AÇÕES RECOMENDADAS SEVERIDADE OCORRÊNCIA DETECÇAO RPN

Desgaste por tempo. Verificar integridade do fim de curso. 8 4 6 192

Curto-circuito. Verificar tensão. 10 4 6 240

Vazamento na válvula. Verificar integridade fisica da valvula. 9 4 3 108

Desgaste Reparo. Verificar reparo. 9 4 3 108

Vazamento na mangueira 

de ar.
Verificar integridade das mangueiras. 9 3 3 81

Obstrução . Verificar limpeza de valvulas. 10 3 5 150

Desgaste na rosca. Verificar integridade da rosca. 8 2 7 112

Desgaste na correia. Verificar integridade da correia. 7 3 3 63

Regulagem do dosador. Verificar regulagem do peso. 7 3 5 105

Desgaste físico. verificar integridade física do motor. 10 2 2 40

Falta/Exesso de 

lubrificação.
verificar lubrificação do motor. 9 2 4 72

Projeto / 

Dimensionamento.
Verificar conexões elétricas do motor. 9 2 4 72

Subtensão / Sobretensão. Verificar tensão do motor. 10 2 7 140

Aumento da temperatura 

do motor.
Verificar termografia do motor. 10 2 2 40

Vibração / Falta de 

lubrificação.
Verificar vibração do motor. 10 2 5 100

Esteira desalinhada. Verificar alinhamento da esteira. 10 7 1 70

Rompimento na emenda.
Verificar integridade da emenda da 

esteira.
10 6 1 60

Desgaste rolete. Verificar integridade fisica dos roletes. 7 1 6 42

Travamento / Falta de 

lubrificação.
Verificar lubrificação nos roletes. 10 2 2 40

Rolamentos Desgaste 
Desgaste / Falta de 

lubrificação.

Verificar integridade fisica dos 

rolamentos.
9 3 6 162

Desgaste.
verificar integridade física da correia de 

acionamento.
10 3 1 30

Falha de tensionamento.
verificar tensionamento da correia de 

acionamento.
10 3 1 30

Correia desalinhada.
Verificar alinhamento da correia de 

acionamento.
5 3 5 75

Desalinhado / Vibração.
verificar vibração da correia de 

acionamento.
10 3 5 150

Desgaste na polia. Verificar integridade física das polias. 4 3 8 96

Superaquecimento. Verificar temperatura do termopar. 10 3 2 60

Rompimento dos 

terminais.
Verificar integridade dos terminais. 10 3 2 60

Variação na temperatura.
Verificar sensor de temperatura do 

termopar.
10 2 3 60

Variação no peso.
Verificar sensor de temperatura da 

bomba de vácuo.
10 2 3 60

Desgaste datador. Verificar integridade do datador. 4 3 3 36

Desgaste letras e 

numeros.

Verificar integridade das letras e 

números do datador.
4 3 3 36

Desgaste reparo. Verificar integridade do reparo. 10 3 3 90

Roletes. Verificar integridade dos roletes. 10 3 3 90

Falta de lubrificação nos 

roletes.
Verificar lubrificação dos roletes. 9 3 3 81

Desgaste da mordaça. Verificar integridade da mordaça. 10 2 6 120

Queima do termopar 

resistência.
Verificar integridade do termopar. 10 2 3 60

Regulagem  da 

temperatura.
Verificar calibração da temperatura. 8 2 3 48

Desalinhamento da faca. Verificar alinhamento da faca. 7 2 5 70

Desgaste da faca. Verificar integridade da faca. 9 2 4 72

Desgaste eixo. Verificar integridade do eixo. 8 2 5 80

Desgaste mancais. Verificar integridade nos mancais. 8 2 5 80

Curto circuito.
Verificar integridade da conecção 

elétrica.
10 2 1 20

subtenção / sobretensao. Verificar variação na tensão. 10 2 1 20

CLP Queima

Datador

Desgaste / Queima / 

Vazamento de ar / 

Travamento dos roletes

Mordaça Desgaste / Quebra

Termopar
Queima do termopar / 

Resistência

Controladores Queima / Calibração

Esteira
Desalinhada / Desgaste 

/ Rompiemento

Correia de 

acionamento
Desgaste / Rompimento

Dosador
Quebra / Variação de 

peso

Motor Queima

Fim de curso Vida útil / Queima

Atuador pneumático Desgaste/ Vazamento

 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 



 

 

Quadro 7 – FMEA Torrador.  

ENTRADA MODO DE FALHA CAUSAS AÇÕES RECOMENDADAS SEVERIDADE OCORRÊNCIA DETECÇAO RPN

Desgaste físico. Verificar integridade física do motor. 9 6 4 216

Falta /Excesso de 

lubrificação.
Verificar lubrificação do motor. 9 4 4 144

Projeto / 

Dimensionamento.
Verificar conexões elétricas do motor. 10 1 7 70

Subtensão / Sobretensão. Verificar tensão do motor. 10 7 2 140

Aumento da temperatura 

do motor.
Verificar temperatura do motor. 10 7 5 350

Vibração / Falta de 

lubrificação.
Verificar vibração excessiva do motor. 8 7 2 112

Desgaste.
Verificar integridade física da correia de 

acionamento.
10 8 1 80

Falha de tensionamento.
Verificar tensionamento da correia de 

acionamento.
10 3 1 30

Correia desalinhada.
Verificar alinhamento da correia de 

acionamento.
5 4 5 100

Desalinhado / Vibração.
Verificar vibração da correia de 

acionamento.
10 4 5 200

Desgaste físico. Verificar integridade física das polias. 4 4 8 128

Desgaste dos eixos. Verificar integridade física do eixo. 9 4 6 216

Desalinhado / Emendas. Verificar alinhamento do eixo. 9 4 7 252

Desalinhado / Falta de 

lubrificação.
Verificar vibração do eixo. 9 4 5 180

Desgaste físico. Verificar integridade física dos mancais. 9 4 7 252

Falta/Excesso de 

lubrificação.
Verificar lubrificação dos mancais. 9 4 5 180

Desalinhado. Verificar alinhamento dos mancais. 9 4 7 252

Desgaste / Vibração. Verificar vibração dos mancais. 9 4 5 180

Rolamentos Desgaste 
Desgaste / Falta de 

lubrificação.

Verificar integridade fisica dos 

rolamentos.
10 7 5 350

Desgaste por tempo. Verificar integridade do fim de curso. 10 3 3 90

Curto circuito. Verificar tensão. 10 3 3 90

Vazamento na válvula. Verificar integridade física da válvula. 9 3 4 108

Desgaste Reparo. Verificar reparo. 9 3 4 108

Vazamento na mangueira 

de ar.
Verificar integridade das mangueiras. 9 3 4 108

Obstrução. Verificar limpeza de válvulas. 9 2 4 72

Curto circuito. Verifiar conexões. 10 2 3 60

Variação de peso. Verificar calibração. 8 2 7 112

Erro de softaware. Verificar software. 8 2 5 80

Exaustor
Vazamento / Baixa 

eficiência
Desgaste. Verificar integridade física do exaustor. 6 6 2 72

Aneis de Desgaste / Quebra Desgaste. Verificar integridade dos anéis. 8 7 3 168

Desgaste. Verificar integridade física do cilindro. 8 3 6 144

Regulagem do cilindro. Verificar regulagem do cilindro. 8 5 4 160

Falta/ Execsso de 

lubrificação.
Verificar lubrificação. 7 3 6 126

Travamento.
Verificar a presença de objetos 

estranho no cilindro.
10 5 7 350

Desgaste. Verificar integridade física. 8 2 4 64

Regulagem das pás. Verificar regulagens das pás. 8 2 4 64

Cilindro Quebra / Desgaste

Pás Quebra / Desgaste

Atuador 

pneumático
Desgaste/ Vazamento

Balança
Queima / Regulagem/ 

Variação de peso

Mancais Quebra

Fim de curso Vida útil / Queima

Correia de 

acionamento

Desgaste / 

Rompimento

Eixo Desgaste / Quebra

Motor Queima

 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE C – 5 PORQUÊS 

 

Quadro 8 –5 PORQUÊS.  

Modo de falha Causa Raiz Solução

Queima de motor. Acúmulo de micro pó nos contatos.
Montar cronograma de checagem e limpeza dos 

contatos.

Quebra / Quebra de rolamento. Tempo de uso.
Acompanhamento preditivo com análise de 

vibração.

Desgaste / quebra / trava do cilindro. Materia prima com impureza. Receber matéria prima de melhor qualidade.

Desgaste / Quebra eixo. Vibração do equipamento.

Torque ideal do parafuso, aplicação de trava 

quimica e análise das chavetas durante a 

montagem.

Desgaste / Rompimento da correia de 

acionamento.
tempo de uso.

Acompanhamento preditivo e substituição 

conforme necessidade.

Rompimento / Quebra da corrente de arraste. tempo de uso.
Acompanhamento periódico e substituição 

conforme necessidade.

Desgaste / Queima do fim de curso. Acionamento mecânico contínuo.
Adaptação para fim de curso com capacidade 

de acionamento.

Queima / Sobretensão . Micro pó de café penetra nos contatos. Checagem e limpeza periodica dos contatos.

Quebra da boca de alimentação. Necessidade de produção.
Reforma / Adaptação dos equipamentos 

conforme necessidade.

Queima do termopar / Resistência.
Deficiência na isolação termica original do 

equipamento.

Adaptação nos equipamentos com melhoria de 

isolação.

Desgaste / Quebra nos anéis de vedação. Falta de conhecimento específico.
Adquirir mão de obra / Treinamento técnico 

específico.

Vazamento / Desgaste no reservatório Aumento da demanda de uso do equipamento.
Reduzir periodicidade entre manutenções 

(trabalhar com horas processadas).

Vazamento no atuador pneumático. Tempo de uso.
Manutenções preventivas nos equipamentos 

pneumáticos.

Desgaste / Quebra de corrente. Vida útil da engrenagem.
Substuição da engrenagem conforme 

necessidade.

Vazamento / Quebra das mangueiras e bicos de 

resfriamento.
Desgaste do selo mecânico. Acompanhar e trocar conforme a necessidade.

Desgaste / Quebra do rolo. Pontos de mancais sem graxeira. Adaptações de graxeiras nos mancais.

Vazamento nas válvulas. Tempo de uso.
Manutenções preventivas nos equipamentos 

pneumáticos.

Desgaste / Quebra do redutor. Falha técnica na montagem. Usar mão de obra técnica qualificada.

Quebra de estrutura. Característica do processo. Reforma da estrutura conforme necessidade.  

Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE D – SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS 

 

Figura 29 - Árvore de Ativos. 

 

Fonte: Software OnKey. 

 

Figura 30 - Ativos Embalagem. 

 

Fonte: Software OnKey.



 

 

Figura 291 - Ativos Preparação. 

 

Fonte: Software OnKey. 

 

 

 



 

 

APÊNDICE E – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE VIBRAÇÃO 

 

Figura 32 - Relatório de Análise de Vibração, Página 1. 

 

Fonte: Total Luz, 2017. 



 

 

Figura 303 - Relatório de Análise de Vibração, Página 2. 

 

Fonte: Total Luz, 2017. 

 

 



 

 

Figura 314 - Relatório de Análise de Vibração, Página 3. 

 

Fonte: Total Luz, 2017.  

 



 

 

Figura 325 - Relatório de Análise de Vibração, Página 4. 

 

Fonte: Total Luz, 2017. 

 

 



 

 

Figura 336 - Relatório de Análise de Vibração, Página 5. 

 

Fonte: Total Luz, 2017. 

 



 

 

Figura 347 - Relatório de Análise de Vibração, Página 6. 

  

Fonte: Total Luz, 2017. 

 

 



 

 

Figura 358 - Relatório de Análise de Vibração, Página 7. 

 

Fonte: Total Luz, 2017. 

 

 



 

 

Figura 3936 - Relatório de Análise de Vibração, Página 8. 

 

Fonte: Total Luz, 2017. 



 

 

Figura 370 - Relatório de Análise de Vibração, Página 9. 

 

Fonte: Total Luz, 2017. 

 

 



 

 

Figura 381 - Relatório de Análise de Vibração, Página 10. 

  

Fonte: Total Luz, 2017. 

 



 

 

 

Figura 392 - Relatório de Análise de Vibração, Página 11. 

 

Fonte: Total Luz, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE F – CONTROLE DE INDICADORES E MAPEAMENTO 

 

Figura 403 - Planilha de controle dos Equipamentos. 

 

Fonte: Autor. 

 

Gráfico 2 - Indicador de Disponibilidade da Torrefação de Café. 

 

Fonte: Autor. 



 

 

Gráfico 3 - Índice de Parada Técnica Torrefação de Café. 

 

Fonte: Autor. 

 

Gráfico 4 - Pareto das Principais Perdas. 

 

Fonte: Autor. 

 

 



 

 

Gráfico 5 - Comparativo de Paradas Planejadas e Não Planejadas. 

 

Fonte: Autor. 

 

Gráfico 6 - Custo de Manutenção por Tonelada produzida. 

 

Fonte: Software Minitab, Autor.   

 



 

 

Figura 414A – Mapeamento do processo de produção parte1. 

 

Fonte: Software Bizagi, Autor. 

 

Figura 424B – Mapeamento do processo de produção parte 2. 

 

Fonte: Software Bizagi, Autor. 



 

 

Figura 434C – Mapeamento do processo de produção parte 3. 

 

Fonte: Software Bizagi, Autor. 

 

Figura 444D – Mapeamento do processo de produção parte 4. 

 

Fonte: Software Bizagi, Autor. 


