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RESUMO 
 
Dado o contexto atual onde na maioria dos sistemas de armazenagem e 
distribuição, tem a necessidade de extrair o máximo de sua capacidade produtiva, 
intervenções para verificação de nível do Xisto, manutenção não planejada ou 
revisões gerais prematuras se traduzem em falta de disponibilidade, confiabilidade e 
quebra no volume de produção. Neste trabalho é reproduzida a experiência 
vivenciada na substituição de sensores tipo Radioativa, modelo 4800 F, fabricante 
Lince, por um sensor do tipo Ultrassom, modelo MS/HAWK SUTAN 234 REMOTO, 
fabricante MS-Instrumentos. Com esta substituição dos sensores, além da não 
utilização de um material radioativo, a medição passou a ser feita de forma gradual, 
com escala de nível. Na condução deste trabalho para a identificação do problema, 
foram coletadas informações do histórico de manutenção e entrevistas com 
operadores. Estas informações foram tratadas através da ferramenta da qualidade 
diagrama de Ishikawa, assim como foi analisado o tempo gasto entre manutenções 
MTBF (Mean Time Between Failure) e o tempo para executar as manutenções 
MTTR (Mean Time To Repair). Tecnicamente, foi identificado pela equipe de estudo, 
que a utilização de materiais radioativos, emitem raios nocivos à saúde, tendo o 
risco de exposição de pessoas próximas a este material radioativo, demora na 
liberação para manutenção nos silos, devido ao aguardo do desligamento somente 
por pessoas autorizadas e treinadas, a indicação de nível dos silos é somente on/off, 
ou seja, nível baixo ou nível alto.  
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ABSTRACT 
 

Given the current context where the majority of warehousing and distribution 
systems, have the need to make the most of their productive capacity, interventions 
to Schist level check, unplanned maintenance or premature overhauls translate into 
lack of availability, reliability and break in production volume. This paper reproduced 
the experience of the replacement Radioactive type sensors, Model 4800 F, Lynx 
manufacturer, with type Ultrasound sensor, model MS / HAWK Sutan 234 REMOTE, 
MS-instruments maker. With this replacement of sensors, apart from not using a 
radioactive material, the measurement came to be done gradually, with level scale. In 
conducting this study to identify the problem, information from the maintenance 
history and interviews with operators were collected. This information was handled 
through quality Ishikawa diagram tool, and analyzed the time spent between 
maintenance MTBF (Mean Time Between Failure) and the time to perform the 
maintenance MTTR (Mean Time To Repair). Technically, it was identified by the 
study team, the use of radioactive materials emit harmful to health rays, and the risk 
of exposure of people near this radioactive material delay in releasing for 
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maintenance in silos, due to waiting for shutdown only authorized and trained people, 
the level indication of the silos is only on / off, ie, low or high level. 
 

KEYWORDS: sensors; radioactive; ultrasound; health; reliability.  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro de 2015 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
A área de manutenção de ativos vem aumentando significativamente sua 
importância dentro das indústrias. Com isso, o número de estudos de engenharia e a 
qualidade destes buscam o aprimoramento e melhoria do setor de manutenção.  
 
Devido ao elevado número de ocorrências que tínhamos de perda de nível do 
sistema e a demora na recuperação do nível, impactando no processo e na 
produtividade, necessitou-se criar uma estratégia, que se mostrasse eficaz nas 
propostas de soluções que atendesse a expectativa da manutenção e produção. 
Assim, decidiu-se aplicar a Metodologia de Análise de Falhas. 
 
A análise de falha é uma prática adotada em muitas empresas por ser uma 
importante ferramenta de solução de problemas que reúnem as várias áreas 
envolvidas no processo e produção industrial. 
 
Para a condução desta análise foram adotadas algumas ferramentas de análise 
onde se buscou o sucesso deste estudo: 
 

 ‘Brainstorming’: para levantar dados e informações para o trabalho; 

 “5 Porquês”: onde as principais causas foram ordenadas para a implantação 
de ações que levasse a uma solução eficaz e definitiva. 

 
O objeto deste projeto focou na melhoria da segurança de operação eliminando uma 
fonte radioativa no controle de nível, ou seja, evitando a exposição à radioatividade 
dos operadores do sistema de nível do silo de armazenagem do xisto, e na melhoria 
no controle de nível do xisto no silo de armazenagem. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A análise de falhas é requisito fundamental para que todo o processo de análise de 
um evento indesejado ocorra de forma estruturada. Assim, a decisão de formar um 
time multiárea e multifunção foi de fundamental importância para o sucesso da 
empreitada, e que proporcionaram abertura para entender melhor cada falha 
levantada durante o Brainstorming.  
 
Em uma investigação de ocorrências de falha, o principal objetivo é o de permitir a 
identificação de ações corretivas e preventivas adequadas e eficientes à correção e 
prevenção da ocorrência. Ocorrências estas que vão desde a paralisação do 
processo produtivo, até mesmo segurança dos operadores no manuseio dos seus 
equipamentos. Portanto, para que o processo fosse eficaz, algumas etapas foram 
respeitadas: 
 

 Coleta de informações; 

 Avaliação; 

 Detalhamento de ações de contenção;  

 Detalhamento de ações de prevenção;  

 Documentação e aplicação prática de ações;  

 Acompanhamento das ações e correção de desvios. 
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Nas análises do sistema de nível do silo realizadas pelo grupo o que mais contribuiu 
na aplicação das ferramentas citadas foram a análise retrospectiva de todos os 
eventos e condições observadas durante a ocorrência do problema. Isso permitiu 
uma maior clareza nos fatos observados e a escolha do melhor caminho a seguir 
para a solução do problema.  
 
2.1. Definição da solução mais apropriada 
 
Assim, após a análise dos 5 porquês de todas as possíveis causas da ocorrência de 
falta de nível da moega, ficou definido que seriam realizadas melhorias no programa, 
a fim de diminuir o máximo a perda de carga para recuperação do nível da moega U-
230. 
 
Este programa foi implantado no conjunto de controle dos alimentadores de carga. 
 
2.2. Fechamento e apresentação da solução definida  
 
Encerradas as verificações e detalhado o projeto, levantou-se o material necessário 
(sensores ópticos, softwares de controle, etc.) para a implantação do mesmo. 
 
De posse das informações acima, foi realizada uma SGM (Sistema de Gestão de 
mudanças), oficializando as modificações. Este sistema visa certificar que qualquer 
mudança proposta não acarrete danos a outras interfaces ou mesmo outros 
componentes do sistema, bem como espaço físico e modificação de parte do 
equipamento existente sem que os documentos (desenhos dimensionais da 
modificação, especificações dos componentes e softwares modificados etc) sejam 
atualizados.  
 
Finalizando assim o estudo realizado. Este foi apresentado ao cliente, dando ciência 
da necessidade de alterações no programa do PLC para atingir o objetivo traçado 
(diminuir o tempo de recuperação do nível da moega e a preservação do ciclo de 
vida do ativo). 
 
Com a aprovação do cliente passou-se a implantação. 
 
2.3. Implantação 
 
Foram desenhados os croquis que receberiam o novo programa a ser implantado no 
PLC para a redução do período de recuperação do nível da moega. A Figura 1 e 
Figura 2 mostram o sistema em estudo. 
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Figura 1. Desenho dos alimentadores (fluxo de carga). 

 

 
Figura 2. Desenho da moega U-230. 

 
A Figura 3 mostra parte da lógica contida no programa PLC desenvolvido. 
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Figura 3. Croqui e desenhos PLC. 

 
Para auxiliar na modificação do software do PLC foram utilizados os dados de carga 
do sistema da Moega, conforme mostram as Figuras 4 e 5. 
 

 
Figura 4. Gráfico do nível da moega. 
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Figura 5. Nível de carga da moega. 

 
Foi definido então o novo programa de inter-travamento da moega do PLC da U-220 
com U-230, para o novo controle de nível do silo, conforme mostra o fluxograma 
contido na Figura 6. Para aprovação do sistema foi realizado testes em campo com 
acompanhamento operacional. 
 

 
Figura 6. Fluxograma da retorta (alimentada pela moega). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após a implantação do novo programa PLC foram obtidos os seguintes resultados: 
 
1. Reduzido período para recuperação; 

2. Resolvido problema de falta de nível da moega u-230; 

3. Eliminou-se desgaste prematuro das chaparias de revestimento da moega 230, 

pois como havia apenas dois níveis de medição da moega, essa ficava com muito 

pouco material e minimizando o impacto das pedras de xisto com a chaparia. Isso 

causava o desgaste das mesmas. 

 

Como mostrado neste estudo, uma análise estruturada com base em ferramentas da 

qualidade e com uma equipe multidisciplinar trouxe resultados precisos e 

consistentes para avaliação, viabilização e implantação do estudo. 

 
Isso ficou comprovado durante a implantação deste projeto, demonstrando a 
importância de se manter o nível da moega sempre com carga, o que aumentou a 
eficiência operacional do processo, o MTBF da moega e diminui o MTTR, reparo e 
substituição das chaparias da moega. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A análise de falhas tem como vantagem amparar as análises de confiabilidade e as 
tomadas de decisões em planejamento de trabalhos da manutenção, e eliminação 
de perdas produtivas. É grande o benefício que a equipe de análise de falhas espera 
ter alcançado com este trabalho. 
 
Para trabalhos futuros verifica-se a necessidade de implantação da metodologia de 
análise do tipo e efeito de falha, conhecida como FMEA (do inglês Failure Mode and 
Effect Analysis) para a complementação de todo o processo.  
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