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MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE APLICADA À MÁQUINA DE 

GRAVAÇÃO E CORTE A LASER CNC 

 

 

Vinicius Nery Scramin 

 

RESUMO 

 

A necessidade de manutenção em máquinas é algo intrínseco ao funcionamento do aparato, não 

somente para preservar o bom funcionamento da máquina, mas para aumentar a vida útil do 

aparelho. Desta forma, a máquina de corte a laser CNC, que neste estudo é utilizada para cortar 

acrílicos e placas de MDF, deve ser precisa e não pode apresentar muitas falhas. Por esse 

motivo, nasce a necessidade de um estudo sobre as formas e tipos de manutenção desse tipo de 

equipamento, após a busca em doutrinas, manuais, além da pesquisa de campo testando tal 

aparato tecnológico, a fim de analisar e associar, com planejamento, qual é a mais efetiva forma 

de manutenção a ser utilizada na máquina de corte a laser CNC.  

 

Palavras-chave: Manutenção Preventiva. Plano de manutenção. Prevenção contra falhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELIABILITY FOCUSED MAINTENANCE APPLIED TO THE CNC LASER 

ENGRAVING AND CUTTING MACHINE  

 

ABSTRACT 

 

The need for maintenance on machine is something intrinsic to the functioning of the apparatus, 

not only to preserve the good functioning of the machine, but to increase the useful life of the 

apparatus. The CNC laser cutting machine, which in this study is the one used to cut acrylics and 

MDF boards, must be precise and must mot have many flaws. Hence the need for a study on the 

forms and types of maintenance, after searching doctrines, manuals, in addition to field research 

testing such technological apparatus, in order to analyze and associate, with planning, which is the 

most effective form of maintenance to be used in the CNC laser cutting machine. 

 

Keywords: Failure prevention. Maintenance plan. Preventive Maintenance.
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1  INTRODUÇÃO 

 

A demanda por produtos e serviços que possuam um custo competitivo e melhores 

desempenhos é justificada pelo surgimento da economia globalizada. Além disso, de acordo 

com Fogliatto & Ribeiro (2011), observa-se também a necessidade de produtos com menores 

probabilidades de falhas, enfatizando, desta forma, sua confiabilidade. 

A história da manutenção pode ser dividida em três gerações. Segundo Moubray (1997), 

a primeira ocorreu até a época da Segunda Guerra Mundial, em que a manutenção era corretiva, 

ou seja, os equipamentos ou máquinas só eram consertados após a quebra. Depois, a segunda 

geração se passa quando a mão-de-obra começa a ficar mais escassa e a as máquinas começam 

a ganhar mais força. Foi então que a manutenção preventiva surge e, com ela, a alta da 

necessidade de equipamentos de vida útil superior (MOUBRAY, 1997).  

Já na terceira geração, segundo ensinamentos do mesmo autor, começa uma exigência 

maior de disponibilidade e de confiabilidade, maior segurança, melhor qualidade dos produtos, 

maior vida útil dos equipamentos, maior custo-eficaz, além de ausência de danos ao meio-

ambiente. Apesar de toda essa exigência, Moubray (1997) ainda afirma que, cada vez mais, as 

falhas dos equipamentos geram consequências ao meio ambiente e também à segurança. Sendo 

assim, o custo da manutenção está aumentando, o que o torna um dos maiores, se não o maior, 

custo operacional e, como resultado, fica sempre no topo da lista das prioridades no controle de 

custos. 

Deste modo, a confiabilidade está relacionada à realização de um produto ou sistema 

com a inexistência de quebras ou falhas, que deve ser definida quantitativamente relacionada à 

probabilidade, segundo Fogliatto & Ribeiro (2011). Essa definição quantitativa é proposta por 

Leemis (1995): “A confiabilidade de um item corresponde à sua probabilidade de desempenhar 

adequadamente o seu propósito especificado, por um determinado período de tempo e sob 

condições ambientais predeterminadas”. 

Além disso, a confiabilidade possui também alguns conceitos relacionados. Fogliatto & 

Ribeiro (2011) citam que, dentre eles, estão qualidade, disponibilidade, mantenabilidade, 

segurança e confiança, que serão tratados mais adiante. 

 

 

 

 



 
 

2 A HISTÓRIA DA MANUTENÇÃO 

 

 De acordo com Almeida (2016), o homem pratica a manutenção desde os primórdios, 

quando fabricava seus equipamentos para caça ou pesca, e até mesmo na construção de 

moradias ou templos. Com a necessidade desses utensílios, surge, inevitavelmente, a 

necessidade de preservação e restauração. A saber, etimologicamente, manutenção é uma 

palavra latina que significa “manter o que se tem”.  

Já a manutenção industrial teve seu início posteriormente, com a escassez da produção 

artesanal e o aumento da produção industrial. Segundo Silveira et al. (2018), esse grande 

aumento da produção industrial se deu por volta do século XX, devido à Segunda Guerra 

Mundial, época em que manter as máquinas em funcionamento era de extrema necessidade. Foi 

então que a manutenção industrial começou a se fazer ainda mais necessária, sendo 

desenvolvidas técnicas de gestão, organização e controle das manutenções. 

 Acordante com as lições de Almeida (2016), foi no momento seguinte à Segunda Guerra 

e seus processos tecnológicos que surgiu a Manutenção Centrada na Confiabilidade (doravante 

MCC) e seus conceitos. Na época, a MCC era aplicada à pesquisa bélica americana, ao avanço 

da automação industrial em grande escala e ao desenvolvimento da informática e comunicação. 

 Moubray (1997) divide a manutenção em 3 gerações, conforme visto na figura 1: 

 
Figura 1 – Gerações da Manutenção Fonte: Moubray (1997) 

 
 

 

Conforme afirma Moubray (1997), a primeira geração ocorreu até a época da Segunda 

Guerra Mundial. Nesse período, a indústria não era muito mecanizada e, por conta disso, não 



 
 

existiam muitas paralisações esperando manutenção de equipamentos. Sendo assim, os gerentes 

não se preocupavam muito com prevenção de quaisquer tipos de falhas dos equipamentos. 

Como os equipamentos eram mais simples e maiores, não se via a necessidade da criação de 

uma manutenção mais sistematizada e planejada. Portanto, a manutenção era corretiva, ou em 

outros termos, os equipamentos eram consertados apenas após apresentar falhas.  

Depois, a segunda geração se passa quando a mão-de-obra começa a ficar mais escassa, 

o que resulta na mecanização dos processos. Desta forma, de acordo com Moubray (1997), as 

indústrias se viam cada vez mais dependentes das máquinas, o que fazia com que o tempo de 

paralisação fosse algo mais preocupante, resultando em estudos para redução desse tempo. 

Assim, era fundamental que as falhas em equipamentos fossem evitadas e prevenidas, criando 

então o conceito de manutenção preventiva e aumentando a necessidade de equipamentos com 

maior vida útil. 

Segundo Moubray (1997), é na terceira geração que começa uma exigência maior de 

disponibilidade e confiabilidade, maior segurança, melhor qualidade dos produtos, ausência de 

danos ao meio-ambiente, maior vida útil das máquinas e das ferramentas e maior custo-eficaz. 

Devido ao nível de automação crescente, o número de equipamentos que também apresentarão 

falhas aumenta, fazendo com que os custos dentro de uma empresa com manutenção sejam cada 

vez maiores. 

 

 

2.1 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

 

Segundo a referência normativa NBR 5462 (ABNT, 1994), a manutenção é definida 

como: “Combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, 

destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual ele possa desempenhar uma 

função requerida”. 

Entretanto, como Almeida (2016) afirma, a manutenção é definida de formas diferentes 

por órgãos normatizadores diferentes ao redor do mundo. Ainda assim, todos enfatizam o bom 

funcionamento das máquinas e dos equipamentos, principalmente no cumprimento de prazos, 

segurança para os trabalhadores e até mesmo cuidados com o meio ambiente. Esses fatores são 

imprescindíveis para manter a empresa em uma boa posição no mercado atual, que está cada 

vez mais competitivo. 

 

 



 
 

2.1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5462 (ABNT, 1994), 

manutenção corretiva “é aquela efetuada após a ocorrência de uma pane e é destinada a 

recolocar um item em condições de executar uma função requerida”. 

Segundo Almeida (2016), é possível ver operações de manutenção corretiva 

constantemente no cotidiano, ao se trocar uma lâmpada ou ao trocar um pneu furado. Ou seja, 

a manutenção corretiva ocorre quando algo que foi quebrado ou danificado é consertado ou 

substituído, para que o funcionamento possa ser reestabelecido imediatamente. Almeida (2016) 

frisa também que a manutenção só é corretiva quando já ocorreu uma falha imprevisível de um 

determinado equipamento. 

Portanto, a manutenção corretiva diz respeito a procedimentos realizados com a 

finalidade de atender imediatamente a produção, quando uma máquina ou um equipamento 

apresenta falha. Nesse caso, conforme afirma Almeida (2016), a equipe de manutenção toma 

atitudes imediatas para solucionar o imprevisto e reestabelecer a produção o mais rápido 

possível, o que causa, por menor que seja, prejuízos à empresa. 

Existem dois tipos de manutenção corretiva, segundo Silveira et al. (2018): 

• Manutenção corretiva não programada: a falha é corrigida somente depois dela já ter 

ocorrido, interrompendo as atividades que o equipamento está executando; 

• Manutenção corretiva programada: correção de uma produtividade inferior a esperada, 

ou seja, um mal funcionamento que não tenha implicado em falha. 

 

 

2.1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

A forma de manutenção planejada é a manutenção preventiva, que é efetuada apenas 

em equipamentos que não apresentaram falhas em intervalos de tempos predeterminados. De 

acordo com Silveira et al. (2018), esse tipo de manutenção diminui a probabilidade de falha em 

uma máquina ou o desgaste de um equipamento em específico, visto que é uma forma eficiente 

de evitar uma possível parada na produção. Entretanto, é necessária uma equipe dedicada para 

manutenção e para compra de componentes que precisam de reposição. 

Segundo Almeida (2016), para que a implantação da manutenção preventiva ocorra, é 

preciso que o responsável faça um registro de todas as manutenções corretivas que a máquina 

ou ferramenta sofreu e da vida útil de suas peças, assim tendo uma previsão baseada na realidade 



 
 

da empresa. Um ponto positivo em relação a esse estudo é solucionar outros defeitos que 

comprometem a vida útil das peças. 

Ademais, de acordo com Almeida (2016), é essencial ter um controle das intervenções 

na manutenção preventiva, ter intervalos predeterminados adequados com a realidade da 

empresa, além de ser preciso controlar também a matéria prima utilizada, as peças substituídas 

e os profissionais envolvidos. Deste modo, haverá uma maior rastreabilidade das operações 

realizadas para que seja possível garantir a eficiência de suas máquinas, equipamentos, 

ferramentas e instalações, uma vez que suas paradas inesperadas não ocorrerão mais. 

 

 

2.1.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA 

 

A manutenção preditiva, em concordância com Almeida (2016), é uma metodologia em 

que a manutenção é administrada de forma que as condições reais das peças de determinada 

máquina ou equipamento sejam verificadas. Assim, atentar-se a quaisquer eventos decorrentes 

de falhas executa uma manutenção corretiva planejada. 

Um dos objetivos da manutenção preditiva é a diminuição das manutenções corretivas 

e preventivas por meio da aplicação de técnicas de análise, fazendo com que determinado 

componente seja utilizado no decorrer de toda sua vida útil, sem paradas no tempo de produção. 

Infelizmente, conforme cita Silveira et al. (2018), os custos desse tipo de manutenção são 

superiores, devido à utilização de ferramentas e de equipamentos que requerem atualização 

constante. 

De acordo com Silveira et al. (2018), alguns eventos que são detectados pela 

manutenção preditiva são: “Alteração no nível de vibração de equipamentos rotativos, 

contaminação de óleos lubrificantes, alteração nos níveis de pressão etc.”. 

Almeida (2016) ainda cita os objetivos da manutenção preditiva da seguinte forma:  

Para atender às necessidades da empresa deve ser selecionado o tipo de 

manutenção ideal. Ao implantar a manutenção preditiva, a empresa alcançará́ 

os seguintes objetivos: 

» Determinar antecipadamente a necessidade de serviços de manutenção 

em uma peça específica da máquina, possibilitando seu máximo 

aproveitamento. 

» Analisar fenômenos com instrumentos específicos, eliminando 

desmontagens desnecessárias para inspeção. 

» Aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos, 

acompanhando a evolução do defeito. 



 
 

» Evitar emergências e transtornos causados por paradas imprevistas 

ocasionadas por defeitos que já haviam sido identificados, mas ficaram sem 

acompanhamento. 

» Impedir que o defeito agrave os danos e estenda-se a outros 

componentes da máquina.  

» Reduzir custos e garantia da qualidade dos produtos ou serviços da 

empresa. 

 

 

2.1.4 FALHAS 

 

Moubray (1997) afirma que as pessoas ou empresas compram ativos (equipamentos ou 

máquinas) para que executem alguma função com um certo nível de performance. Depois de 

um determinado tempo, esse ativo vai se deteriorar e vai ter sua performance prejudicada. 

Entretanto, enquanto o ativo ultrapassar as expectativas de performance, seu usuário ficará 

satisfeito. Somente quando o ativo não for mais capaz de desempenhar o que lhe é requerido, 

será considerado como uma falha. 

A NBR 5462 (ABNT, 1994) define falha como “término da capacidade de um item 

desempenhar função requerida”. Além disso, a normativa também difere a falha de uma pane:  

• Depois da falha, o item tem uma pane; 

• A falha é um evento, diferente de “pane” que é um estado; 

• Este conceito, como definido, não se aplica a itens compostos somente por 

software. 

 

Figura 2– Definição de Falha. Fonte: Moubray (1997) 

 
 



 
 

Portanto, falha para Moubray (1997), traduzindo o título da figura 2 é definido como “a 

inabilidade de qualquer ativo de realizar o que seu usuário quer que seja realizado”. 

 

 

2.2 FALHA FUNCIONAL 

 

Segundo Moubray (1997), é mais assertivo classificar falhas em termos de perda de 

funções específicas do que falha do ativo como um todo. Por isso, o processo de Manutenção 

Centrada na Confiabilidade utiliza-se do termo falha funcional e é definido por Moubray (1997) 

da seguinte forma: “A falha funcional é definida como a inabilidade de qualquer ativo de 

completar uma função com um padrão de performance que seja aceitável ao usuário.”. 

  

 

2.2.1 MODO DE FALHA 

 

O modo de falha é definido por todo e qualquer evento que venha a causar uma falha 

funcional em um ativo. Ao analisar e detalhar tais eventos, é possível montar uma estratégia de 

gerenciamento de falha apropriado. Essa análise é feita realizando uma Análise dos Modos e 

Efeitos de Falha ou FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), de acordo com Moubray 

(1997). 

 

  

2.2.2 FMEA 

 

A NBR 5462 (ABNT, 1994) descreve a FMEA como um método qualitativo de análise 

de confiabilidade que envolve o estudo dos modos de falhas que podem existir para cada 

subitem, a determinação dos efeitos de cada modo de falha sobre os outros subitens e sobre a 

função requerida do item. 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis ou Análise dos Modos e Efeitos de Falha) é 

uma técnica de confiabilidade e tem como objetivos, segundo Fogliatto e Ribeiro (2011): 

• Reconhecer e avaliar as falhas potenciais que podem surgir em um produto ou processo; 

• Identificar ações que possam eliminar ou reduzir a chance de ocorrência dessas falhas; 



 
 

• Documentar o estudo, criando um referencial técnico que possa auxiliar em revisões e 

desenvolvimentos futuros do projeto ou processo. 

 

 

2.3 CONFIABILIDADE 

 

Leemis (1995) destaca que confiabilidade é a probabilidade de um item realizar de 

forma adequada a sua função por um específico período de tempo e em específicas condições 

ambientais predeterminadas. A definição de confiabilidade está diretamente relacionada à 

finalidade ou utilização específica do item em estudo. Um mesmo item, produto ou 

equipamento, pode ser desenvolvido em diferentes versões para finalidades distintas. Ademais, 

de acordo com Fogliatto e Ribeiro (2011), mesmo que os produtos apresentem aplicações 

idênticas, eles se diferenciam em relação a sua confiabilidade, pelo fato de terem sido 

desenvolvidos para cargas de uso distintas. 

Conforme Silveira et al. (2018) discute, não é simples avaliar a confiabilidade de um 

item, pois cada um possui suas características. Antigamente, a fim de alcançar maior 

confiabilidade, os produtos eram superdimensionados, o que é desencorajado nos dias de hoje 

devido à competitividade e à necessidade de tempos de desenvolvimento e de custos menores. 

Em estudos feitos pela Federal Aviation Administration destinados a um programa de 

confiabilidade aplicados à indústria aeronáutica, foram feitas as seguintes conclusões (PINTO 

& XAVIER, 2009): 

• Se um grupo não possui um modo predominante e característico de falha, revisões 

programadas afetam muito pouco o nível de confiabilidade; 

• Para muitos itens, a prática da manutenção preventiva não é eficaz. 

Segundo Pinto e Xavier (2009), a confiabilidade de um produto ou equipamento pode 

ser calculada através da seguinte expressão:  

 

R(t) = 𝑒−λt 

Onde:  

R(t) = confiabilidade a qualquer tempo t.  

e = base dos logaritmos neperianos (e = 2,718).  

λ = taxa de falhas (número total de falhas por período de operação).  

t = tempo previsto de operação. 



 
 

 Os principais conceitos relacionados à confiabilidade, de acordo com Fogliatto e Ribeiro 

(2011), são: qualidade, disponibilidade, mantenabilidade, segurança e confiança. 

 

 

2.4 QUALIDADE 

 

A definição de qualidade são as especificações de um equipamento, produto ou serviço 

que satisfaça as necessidades a que foi designado. Especificamente, qualidade é a realização do 

que é requisitado de um determinado produto, equipamento ou serviço com a menor 

variabilidade possível, em conformidade com Fogliatto e Ribeiro (2011).  

 

 

2.5 DISPONIBILIDADE 

 

Conforme Fogliatto e Ribeiro (2011), a definição de disponibilidade é dada pela 

capacidade de um item executar uma função específica, em um intervalo de tempo 

predeterminado, submetido a manutenção apropriada. Existe uma variação do conceito de 

disponibilidade em relação à capacidade de reparo de um equipamento. Em um equipamento 

irreparável, confiabilidade e disponibilidade se equivalem. Em itens reparáveis, os possíveis 

estados do item em um tempo t de análise são funcionando ou em manutenção. Isso posto, 

costuma-se supor que reparos devolvam à unidade a condição de nova e trabalha-se com um 

valor médio de disponibilidade para a unidade, dado por Fogliatto e Ribeiro (2011): 

A = 
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 

Onde A (do inglês availability) denota a disponibilidade média da unidade, MTTF é o 

tempo médio entre falhas e MTTR é o tempo médio até conclusão de reparos feitos na unidade. 

 

 

2.6 MANTENABILIDADE 

 

A mantenabilidade é definida pela capacitação de um item ser preservado em condições 

de realizar suas funções sob determinadas condições preestabelecidas de uso, quando sujeito à 

manutenção sob circunstâncias predeterminadas e utilizando recursos e procedimentos padrão. 



 
 

Segundo Fogliatto e Ribeiro (2011), a mantenabilidade é imprescindível ao estabelecer a 

disponibilidade de uma unidade. 

Pinto e Xavier (2009) afirmam que, de modo análogo à confiabilidade, a 

mantenabilidade pode ser definida pela seguinte expressão: 

 

M(t) = 1 - 𝑒−𝜇𝑡 

Onde: 

M(t) = a função mantenabilidade, que representa a probabilidade de que o reparo 

comece no tempo t = 0 e esteja concluído, satisfatoriamente, no tempo t. 

e = base dos logaritmos neperianos (e = 2,718). 

µ = taxa de reparos ou número de reparos efetuados em relação ao total de horas de 

reparo do equipamento. 

t = tempo previsto de reparo  

Pinto e Xavier (2009) também acrescentam à conceituação de mantenabilidade, a 

probabilidade de que: 

• O item terá restaurado seu status operacional dentro de t horas; 

• A manutenção não será necessária mais do que N vezes por período de tempo; 

• O custo de manutenção não excederá a X R$ por período de tempo. 

 

 

2.7 MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE (MCC) 

 

A MCC pode ser definida como uma união de diversas técnicas relacionadas à 

engenharia em que é garantido que os itens de uma planta fabril continuarão executando suas 

devidas funções específicas. Os programas de MCC são reconhecidos como a forma mais 

eficiente de tratar as questões de manutenção, devido a sua abordagem racional e sistemática. 

De acordo com Fogliatto e Ribeiro (2011), por meio desses programas, é possível que as 

empresas alcancem a excelência quando o assunto é manutenção, melhorando assim a 

disponibilidade dos itens e alcançando uma redução de custos associados a falhas. 

 Além disso, segundo Moubray (1997), existem sete questões básicas que devem ser 

contempladas pelos programas de MCC:  

• Quais as funções e padrões de desempenho esperados para os equipamentos?  

• De que modo os equipamentos podem falhar em cumprir suas funções?  



 
 

• O que causa cada falha funcional? 

• O que acontece quando cada falha ocorre? 

• De que forma cada falha interessa?  

• O que pode ser feito para prevenir ou impedir cada falha? 

• O que deve ser feito quando não pode ser estabelecida uma atividade proativa 

pertinente? 

Almeida (2016) cita uma sequência estruturada de implantação da MCC, composta por 

sete etapas: 

1. Seleção do sistema e coleta de informações: etapa que tem como objetivo identificar 

e documentar o sistema e o processo que serão submetidos à análise; 

2. Análise de modos de falha e efeitos: nesta etapa, são identificadas e documentadas 

todas as funções, seus modos de falha e os efeitos adversos causados por elas, utilizando-

se a metodologia FMEA; 

3. Seleção de funções significantes: etapa que utiliza um processo estruturado para 

empregar cada função identificada na etapa anterior e determinar se uma falha tem efeito 

significativo, levando em conta os aspectos fundamentais (pilares) da MCC: segurança, 

meio ambiente, operação e economia do processo; 

4. Seleção das atividades aplicáveis: esta etapa determina as tarefas de manutenção 

preventiva que sejam tecnicamente aplicáveis para prevenir, corrigir ou amenizar cada 

modo de falha; 

5. Avaliação da efetividade das atividades: constitui-se em um processo estruturado para 

determinar se uma tarefa de manutenção preventiva é efetiva para reduzir as 

consequências de falha; 

6. Seleção das tarefas aplicáveis e efetivas:  nesta etapa, utiliza-se um processo 

estruturado para determinar a melhor tarefa baseada em resultados do processo, 

impactos operacionais, segurança e impactos ambientais; 

7. Definição da periodicidade das atividades: é nesta etapa que se estabelecem os 

métodos e critérios para definição da periodicidade ou frequência e execução das 

atividades selecionadas, assim como o planejamento e estruturação do processo de 

implantação da metodologia MCC na empresa. 

 

 

 



 
 

3 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo será realizado em uma máquina de corte a laser CNC utilizada para cortar 

chapas de acrílico e MDF no setor de produção de peças de uma empresa de iluminação. Tal 

máquina é extremamente importante para os processos de fabricação, pois é responsável pela 

produção da estrutura de todas as luminárias fabricadas pela empresa.  

Por tamanha importância, caso ocorra problemas ou falhas, implicará num 

congelamento dos processos subsequentes, causando prejuízos à empresa. Dentro desse 

contexto, nesta pesquisa é pretendido estudar um planejamento da manutenção da máquina em 

questão de forma efetiva. 

Uma das características da empresa estudada é a fabricação própria de todas as 

estruturas de suas luminárias. A matéria-prima é comprada em chapas (acrílico e MDF) que são 

cortadas por uma máquina de corte a laser CNC. Esse processo é feito por uma única máquina, 

uma vez que a produção não possui mais máquinas para dividir a tarefa por conta do 

comportamento de caráter oscilatório de vendas. Portanto, nem sempre a máquina trabalha em 

sua capacidade máxima. 

No entanto, em alguns momentos do mês, as vendas aumentam significativamente e a 

produção deve acompanhar o ritmo. Qualquer mal funcionamento da máquina, tanto nesse 

período, como em qualquer outro, causa sérios danos à reputação da empresa, atrasando os 

pedidos que, em raros casos, podem até ser cancelados.  

Ao observar o grau de importância da máquina CNC, fica claro que é imprescindível 

que o operador da máquina fique também responsável pela manutenção. Por se tratar de apenas 

uma máquina e sua manutenção ser simples, não há necessidade de uma equipe que se dedique 

exclusivamente a ela, podendo ficar a cargo do operador. 

Para entender melhor sobre os componentes a serem estudados e realizados, a 

manutenção segue um trecho do manual de instruções de uma máquina do modelo NMG129R 

da Nagano, em que os componentes são todos os mesmos da máquina estudada, sendo composta 

por cinco partes: plataforma do mecanismo, sistema óptico, sistema de transmissão, sistema de 

controle e sistema de acessórios (NAGANO, s/d). 

Durante o funcionamento da máquina, ao cortar as chapas de matéria-prima (MDF e 

acrílico), existe uma liberação significativa de resíduos. Como o sistema óptico da máquina 

possui três espelhos refletores e uma lente de focalização, esses resíduos se tornam um 

problema. Caso os espelhos ou a lente apresentem poeira ou ocorra qualquer evento que 

dificulte a passagem do laser, a máquina perderá força no corte, fazendo com que o material 



 
 

não seja cortado. Dessa forma, precisará passar novamente todo o plano de corte, perdendo 

tempo e levantando mais resíduos ainda por passar o laser no mesmo local pela segunda vez. 

Por isso, para que isso não ocorra, é preciso um planejamento de manutenção. 

Assim sendo, a pesquisa para este trabalho foi dividida nas seguintes etapas: 

identificação de aparentes problemas na máquina presente na empresa; levantamento e coleta 

de dados literários que se relacionavam aos problemas apresentados; coleta de informações 

durante a operação da máquina analisando seu comportamento e levantando dados; análise e 

organização das informações obtidas; e, por fim, estruturação dos resultados e proposta de 

solução para o problema apresentado.  

A partir disso, a identificação dos problemas ocorreu quando a máquina começou a 

falhar nos cortes e precisar passar duas vezes para as peças destacarem das chapas de MDF, 

posto que os espelhos não estavam refletindo o laser de maneira tão eficiente. Além disso, o 

levantamento literário teve um foco tanto em manuais de instrução de Maquinas de Gravação 

e Corte a Laser CNC quanto às literaturas em Manutenção Centradas na Confiabilidade, em 

que os métodos de análise e levantamento de informações em campo foram embasados pela 

bibliografia estudada. Já a coleta de informações em campo observando os procedimentos da 

máquina foi essencial para a análise em confiabilidade, conforme objetivado. Infelizmente, na 

empresa não existe um controle muito detalhado de dados. Em vista disso, foi necessário 

acompanhar o dia a dia e documentar as informações. 

É de se referir que este estudo se deu seguindo a implementação da Manutenção 

Centrada na Confiabilidade (MCC). Após definição e caracterização do objeto a ser estudado, 

ele foi subdividido para análise, para, enfim, propor um plano de manutenção. A seguir, será 

comentado mais sobre a Máquina de Gravação e Corte a Laser CNC em questão e os processos 

que ela realiza, bem como os componentes em estudo para elaboração de um plano de 

manutenção seguindo as diretrizes da MCC. 

Ademais, o estudo de caso foi realizado em uma pequena empresa de iluminação em 

que são vendidas, em média, mil peças mensais. A matéria-prima vem em forma de chapas de 

acrílico e MDF e são cortadas por uma máquina de corte a laser CNC. Em seguida, são 

encaminhadas para montagem e embalagem. Entretanto, nos últimos meses, a empresa 

enfrentou um problema na baixa de produtividade da máquina CNC após o lançamento das 

luminárias com peças de MDF. O presente trabalho soluciona o problema citado com um plano 

de manutenção. 

 

 



 
 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DO CORTE A LASER 

 

Antes de mais nada, uma máquina de corte a laser CNC utiliza alta tecnologia e sua 

principal característica é a quantidade de material removido ser muito pequeno. De acordo com 

Mercado Laser (2018), isso faz com que a máquina tenha uma elevada precisão e uma 

velocidade alta de corte, sendo mais efetiva ainda em espessuras finas. 

“No processo de corte a laser, um dispositivo chamado soprador (um tipo de 

turbina) gira a 900hz e faz circular CO2 (gás carbônico) dentro de uma 

câmara, onde existem dois eletrodos ligados a uma fonte de alta-tensão. Esses 

dois eletrodos criam um campo elétrico que aumenta a energia do gás (CO2) 

dentro da câmara e em razão desse acréscimo, os elétrons dos átomos que 

formam o CO2 se excitam e mudam de nível orbital, passando a girar em 

níveis mais externos”. (MERCADO LASER, 2018) 

Desta maneira, a máquina precisa produzir um raio através do gerador de alta potência e 

levá-lo até a cabeça de corte, onde será direcionado pelos espelhos refletores. Ao atravessar a 

lente de focalização na cabeça de corte, o raio passa a apresentar maior densidade energética, 

pois será focado em um único ponto com diâmetro inferior a 0,25 mm, no qual será feito o corte 

através do derretimento de material, conforme explica o Mercado Laser (2018). 

 

 

3.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA MCC 

 

A partir metodologia da Manutenção Centrada em Confiabilidade, serão seguidas as 

etapas de implementação propostas por Almeida (2016): 

• Seleção do sistema e coleta de informações; 

• Análise de modos de falhas e efeito; 

• Seleção de funções significantes; 

• Seleção das atividades aplicáveis; 

• Avaliação da efetividade das atividades; 

• Seleção das tarefas aplicáveis e efetivas; 

• Definição da periodicidade das atividades. 

 

 

3.3 SELEÇÃO DO SISTEMA E COLETA DE INFORMAÇÕES 

 



 
 

A Máquina de Gravação e Corte a Laser CNC possui um sistema óptico que é composto 

por um tubo de laser, fonte de alimentação do laser, três espelhos refletores e uma lente de 

focalização. Os espelhos refletores levam o feixe de luz produzido pelo gerador de alta potência 

até a lente de focalização, onde ocorre a concentração desse raio em um único ponto. De acordo 

com Mercado Laser (2018), esse direcionamento da luz laser ocorre em um diâmetro inferior a 

0,25mm. 

Após focalização, o feixe de luz passa a possuir uma alta densidade de energia e, então, 

é levado ao material a ser cortado ou marcado. Na linha de corte, o material chega a derreter 

por tamanha densidade energética do feixe, mesmo este trabalho sendo executado em alguns 

milésimos de segundo. Segundo Mercado Laser (2018), o sistema em questão permite que até 

mesmo os projetos mais complexos, com diversos ângulos e pequenos detalhes, sejam 

realizados com perfeição. 

 

 

3.4 ANÁLISE DE MODOS DE FALHA E EFEITO 

 

Ao aplicar a metodologia FMEA por etapa, tem-se que o processo pode falhar caso os 

espelhos refletores ou a lente de focalização sejam impregnados com qualquer tipo de resíduos 

das chapas de MDF ou acrílico, pois dificulta a passagem do feixe de luz que irá cortar o 

material, fazendo com que perca energia. Ou seja, caso aconteça de os resíduos citados ficarem 

nos espelhos ou na lente, o laser irá perder força e não conseguirá realizar os cortes das chapas, 

tendo que refazer o plano de corte mais de uma vez. A fim de evitar que isso aconteça, os 

espelhos e a lente devem ficar constantemente limpos e, caso os espelhos ou a lente comecem 

a apresentar riscos ou qualquer tipo de danos permanentes, devem ser trocados ou reparados 

para evitar a perda de energia. 

 

 

3.5 SELEÇÃO DE FUNÇÕES SIGNIFICANTES 

 

As falhas determinadas da máquina afetam de forma significativa a operação e o 

processo, principalmente em relação à parte financeira da operação. Por conseguinte, com a 

perda da força no laser e a não realização do corte, todo o plano de corte tem de ser refeito. 

Entretanto, a segunda passagem do laser queima mais o MDF, o que gera ainda mais resíduos, 



 
 

além de dobrar o tempo e aumentar a imprecisão do corte. Ao aumentar a geração de resíduos 

a serem eliminados, todos os outros sistemas da máquina podem também serem afetados, 

inclusive a parte mecânica. 

 

 

3.6 SELEÇÃO DAS ATIVIDADES APLICÁVEIS 

 

Primeiramente, a manutenção de maior importância e impacto na produção é a limpeza 

dos espelhos refletores e da lente de focalização. Para isso, utiliza-se papel especial ou algodão 

de uso médico embebido com uma mistura de álcool e éter, no mínimo, uma vez por semana. 

Na máquina em questão, a limpeza passou a ser feita com álcool isopropílico, pois evapora 

rápido e não deixa resíduos, não havendo a necessidade de passar outro pano para completar o 

processo. Outra questão a ser aplicada é a troca dos espelhos refletores por novos para evitar a 

perda de potência. 

 

 

3.7 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS ATIVIDADES 

 

O processo de limpeza proposto aplicado tem se provado efetivo, pois a raridade da 

ocorrência da repetição de cortes em uma mesma chapa melhorou. Isto posto, a produção ficou 

mais rápida, pois foi possível aumentar a velocidade de passagem do laser devido a sua força 

ter sido aumentada, já que estão sendo refletidos por espelhos limpos. 

Manutenção 

Aplicada 

 Velocidade de corte Percentual de 

potência utilizado 

Repasse do laser no 

plano de corte 

Nenhuma 5 mm/s 91% 50% dos cortes 

Limpeza Semanal 10 mm/s 91% 10% dos cortes 

Limpeza Diária 11 mm/s 86% 1% dos cortes 

 

Manutenção 

Aplicada 

Média de tempo de 

corte de cada peça 

Custo de corte por 

peça  

Tempo de limpeza 

dos componentes 

Nenhuma 10 min R$ 5,83 0 min 

Limpeza Semanal 5 min R$ 2,92 6 min 

Limpeza Diária 4 min 30 seg R$ 2,63 4 min 



 
 

 

A empresa em questão produz em média mil peças mensais. A partir disso, utilizando 

os dados apresentados acima, tem-se: 

1. Sem Limpeza: 

Em um mês, mil peças são produzidas com aproximadamente 167 horas 

de corte, porém 50% dos cortes devem ser reproduzidos, aumentando o tempo 

de corte para 250 horas, somando um custo de R$ 8.750,00. 

2. Limpeza Semanal: 

As mesmas mil peças são produzidas em 84 horas devido à velocidade 

maior se comparado com sem limpeza alguma, com 10% de repasse nos planos 

de corte, resultando em 93 horas, custando R$ 3.255,00. 

3. Limpeza Diária: 

Mil peças são cortadas em 76 horas, totalizando R$ 2.625,00. 

 

 

3.8 SELEÇÃO DAS TAREFAS APLICÁVEIS E EFETIVAS 

 

Em suma, a atividade principal e de maior impacto selecionado no caso específico da 

máquina em estudo é a limpeza dos espelhos refletores e da lente de focalização, utilizando 

papel especial ou algodão de uso médico embebido com uma mistura de álcool e éter. Na 

máquina em questão, a limpeza passou a ser feita com álcool isopropílico, pois evapora rápido 

e não deixa resíduos, não havendo a necessidade de utilizar outro material para finalização. 

 

 

3.9 DEFINIÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ATIVIDADES 

 

Como analisado, a periodicidade mais indicada para a limpeza dos espelhos refletores e 

da lente de focalização é diária. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Considerando o objetivo deste trabalho, foi apresentado e testado um plano de 

manutenção para algumas das peças mais críticas da máquina estudada, visando evitar prejuízos 



 
 

na empresa e aumentar a segurança de todos que trabalham no mesmo ambiente. A legitimidade 

do método de manutenção centrada na confiabilidade baseia-se em ganhos de disponibilidade 

e confiabilidade para os sistemas tratados. 

Fica extremamente evidenciado neste trabalho a efetividade do método, visto que foi 

possível aumentar a confiabilidade da máquina de corte a laser CNC, garantindo que a 

incidência de falhas ao cortar uma peça seja um evento raro. Observa-se também que o 

funcionamento e produtividade excede o aceitável, pois foi possível diminuir os gastos com a 

máquina em cerca de 70%. 

Ao utilizar as ferramentas da Manutenção Centrada na Confiabilidade, foi possível 

identificar as peças da máquina que estavam apresentando falhas; reconhecer as falhas mais 

críticas que mais prejudicam o processo; efetuar uma análise das principais falhas e suas causas; 

além de documentar o processo e suas devidas soluções. 
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