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RESUMO 
 
Com o elevado índice de concorrência, todos os gestores buscam incessantemente 
o nível de excelência em seus sistemas produtivos. Um ponto importante desta 
gestão é a manutenção dos ativos, que quando bem gerenciado traz resultados 
surpreendentes, disponibilidade e confiabilidade desses, reduzindo os custos de 
manutenção, e melhorando o resultado operacional do negócio. Neste trabalho 
mostram-se os resultados alcançados em um estudo de melhoria no sistema de 
lubrificação dos britadores de xisto modelo Hidrocone 7-84 e 17–84, ano 1983 com 
capacidade de 1200 litros de óleo, onde o número de paradas devido a vazamentos 
no reservatório de óleo que além do prejuízo financeiro trazia grande proporção no 
impacto ambiental. Tecnicamente, foi definido pela equipe formada que a solução 
que traria melhor eficácia para mitigar o problema de vazamento de óleo seria a 
instalação de um sensor de nível. Assim, quando o nível atingisse a ponta do sensor 
(aproximadamente 500 ml do produto), o sistema entraria em alarme, desarmando 
totalmente o equipamento, evitando o transbordo e consequentemente a 
contaminação do solo com dano ambiental. Como resultado após a instalação do 
sensor de nível não houve outros registros de transbordo, e logo sem contaminação 
do meio ambiente. Com isso, economizou-se aproximadamente 180 litros de óleo 
lubrificante durante ciclo de substituição através do plano de preventiva.  
 
PALAVRAS-CHAVE: sensor; xisto; lubrificação; ambiental; confiabilidade; 
britadores.  
 
ABSTRACT 
 
With the high competition index, all managers constantly seek the level of excellence 
in their production systems. An important point of this management is to maintain the 
assets, when managed well brings amazing results, availability and reliability of 
these, reducing maintenance costs, and improving the operating profitability of the 
company. We will show in this paper the results achieved in an improvement study in 
the lubrication system of the shale crusher model Hidrocone 7-84 and 17-84, 1983 
with capacity of 1200 liters of oil, where the number of stops due to leaks in the 
reservoir oil besides the financial loss and large proportion of the environmental 
impact. Technically, it defined by the team of the solution that would best 
effectiveness to mitigate the oil leakage problem would be to install a level sensor. 
Thus, the level reached when the sensor tip (500 ml product), the system would 
alarm, disarming device, avoiding the overflow and consequently the soil 
contamination with environmental damage. As a result after installing the level sensor 
there were no other overflow records, then no contamination of the environment. 
With this saved is approximately 180 liters of lubricating oil during replacement cycle 
through preventative plan.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Dado o contexto atual, onde a demanda de produção é alta e ininterrupta, a 
necessidade de confiabilidade e disponibilidade do Hidrociclone é fundamental. Ao 
utilizar controladores de nível, aumenta-se e melhora-se a confiabilidade do sistema, 
reduzindo custos de manutenção da planta com paradas de manutenção não 
programadas.  
 
A análise de falhas é requisito fundamental para que todo o processo ocorra de 
forma estruturada. A decisão de formar um time para fazer a análise das falhas 
deixa aberturas para entender melhor cada falha levantada pelas fichas de 
manutenção, e discutidas durante o Brain storm. Tais ocorrências paralisavam a 
planta de britagem, tinham-se metas e programação para cumprir, correndo risco de 
multa contratual. Diante deste cenário havia constantes ameaças à parada não 
programada do sistema. 
 
1.1. Conceitos 
 
Para viabilizar o estudo foram necessários alguns conceitos como: 
 

 Confiabilidade: confiabilidade é a probabilidade de um item desempenhar uma 
função, sob condições especificas, de forma adequada, como previsto no projeto, 
durante um período de tempo pré-determinado. Segundo WILLIAN THORLAY – 
CONSULTOR – SQL BRASIL3 O conceito está ligado a falhas no domínio do 
tempo. Tanto o número de falhas quanto o tempo em que elas ocorrerão são 
difíceis de prever devido às incertezas inerentes a essas variáveis. Incertezas que 
levam à moderna definição de Confiabilidade como variável estatística. A 
definição técnica de Confiabilidade é: “A probabilidade de um produto funcionar 
da maneira como foi projetado dentro de condições específicas e por de um 
período de tempo determinado”. Por tratar-se de uma variável estatística, a 
Confiabilidade lida com distribuições de probabilidade associadas às 
características das falhas atribuídas ao produto, seja ele um componente discreto 
ou um conjunto de componentes que formam um equipamento mais complexo. 

 

 Brain storm: é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa 
de um indivíduo, ou de um grupo, colocando-a a serviço de objetivos pré-
determinados. 

 

 5 Porquês: ferramenta sobre análise de causas de problemas, a qual consiste em 
perguntar 5 (cinco) vezes o motivo pelo acontecimento de algum problema de 
maneira gradual. 

 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O principal motivo para a implantação deste estudo foi o elevado número de 
ocorrências. Contudo, a metodologia de análise de falhas é uma prática adotada em 
grandes empresas e se tornou uma importante ferramenta gerencial para garantir o 
sucesso das empresas e seus indicadores e metas. Dentro das ferramentas da 
qualidade existentes, as escolhidas para conduzir o estudo foram: brain storm, para 
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levantar dados e informações para o trabalho, e após definidos os principais itens, 
partiu-se para a análise através da ferramenta “5 Porquês”, onde se optou pela 
implantação da estratégia a ser seguida. 
 
2.1. Metodologia 
 
Em uma investigação de ocorrências de falha o principal objetivo é o de permitir a 
identificação de ações corretivas adequadas e eficientes à prevenção de novas 
ocorrências. Para que o processo possa ser eficaz, precisam-se respeitar algumas 
etapas importantes: 
 

 Coleta de informações – etapa onde são reunidas todas as informações 
referentes às falhas pontuais e recorrentes do equipamento;  

 

 Avaliação – etapa onde se discutem todas as falhas, neste momento podemos 
nos utilizar da ferramenta do Brain storm e 5 porquês; 

 

 Detalhamento de ações de contenção – etapa onde se define o plano de ação 
para efetivar a ação corretiva;  

 

 Documentação e aplicação prática de ações – etapa onde todas as atividades 
e seus responsáveis são definidos;  

 

 Acompanhamento das ações e correção de desvios – etapa onde o líder da 
equipe do estudo acompanha e corrige os desvios existentes até a conclusão do 
trabalho.  

 
O correto gerenciamento dos recursos a serem alocados durante cada uma das 
fases acima citadas é fundamental ao sucesso da análise e do pós-gerenciamento. 
Assim, foi criado o processo para a realização de reuniões de análise de falha, 
visando gerar ações que corrigissem a causa raiz de cada falha, mitigando o risco 
de recorrência da avaria.  
 
Ainda na etapa de coleta dos dados é de extrema importância que seja feita uma 
análise retrospectiva de todos os eventos e condições observadas durante a 
ocorrência do problema. Isto permite que a análise posterior possa retratar com a 
maior fidelidade possível todos os detalhes observados. 
 
Após levantamento no Brainstorm, todas as possíveis causas da ocorrência de falha 
na indicação dos níveis, ficaram definidas que seria realizada a instalação de um 
equipamento confiável e de fácil acesso para manutenção. 
 
2.2. Itens verificados 
 
Tecnicamente, foi projetado pela equipe que a solução que traria melhor eficácia 
para mitigar o problema de vazamento de óleo, seria a instalação de um sensor de 
nível em uma bacia de contenção do óleo vazado pelos anéis de vedação dos filtros. 
Assim, quando o nível na bacia de contenção atingisse aproximadamente 500 ml de 
óleo, o sensor atuaria e o sistema entraria em alarme, desarmando totalmente o 
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equipamento, evitando o transbordo e consequentemente a contaminação do solo 
com dano ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Vazamento de óleo fora do sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Sistema de lubrificação dos britadores. 
 
2.3. Trabalhos realizados 
 
Encerradas as verificações e levantado todo o material necessário para a 
implantação do projeto, foi realizada uma SGM (Sistema de Gestão de Mudanças), 
visando não acarretar danos em outros componentes do sistema. Então foi decidido 
pela equipe e repassado para o cliente, que seriam realizadas as compras dos 
materiais e programada a manutenção para implantar a melhoria do sistema. 
 
Conforme planejamento da manutenção e durante as paradas programadas de 
manutenção da planta de britagem, foram sendo instalados os dispositivos, com 
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ajustes e testes das chaves de nível e acompanhamento da equipe operacional e 
manutenção. 
 
2.4. Melhorias em conjunto 
 

Juntamente com essa melhoria foi instalado um sistema para aquecimento do óleo 
mineral (Lubrax - GEAR 150), com a instalação de uma serpentina, um termostato e 
três resistores. Esse aquecimento foi programado para acontecer quando a 
temperatura do óleo estiver em 35 ºC e parar quando estiver em 40 ºC. Assim o óleo 
possui a viscosidade ideal para funcionamento, sem forçar as bombas do 
reservatório. 
 
Outra melhoria foi à instalação de um fluxostato (Figura 3) no sistema de 
bombeamento, que garante a lubrificação mínima necessária nos britadores. Caso 
essa não ocorresse, o britador seria desarmado para evitar danos em seus 
componentes. 
 

 
Figura 3. Válvula de fluxo instalada. 

 
E para evitar que o óleo se contaminasse, também foi instalado um sistema de 
selagem a ar comprimido. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Como resultado da instalação das chaves de nível, o plano de lubrificação passou a 
ser executado conforme programação semestral. A mão de obra antes utilizada na 
limpeza dos transbordos de óleo, foi reaproveitada em trabalhos mais nobres, 
reduziu o tempo de paradas para manutenção corretiva, aumentou a confiabilidade 
operacional, otimizou a mão de obra e reduziu o risco ambiental com vazamento de 
óleo. 
 
Devido à instalação do sistema de aquecimento, diminuiu a interferência humana 
para ajuste do aquecimento do óleo e evitou o esforço sobrecarregado da bomba, 
aumentando assim a confiabilidade do sistema. A instalação do fluxostato aumentou 
a vida útil dos britadores, pois reduziu seu principal fator de desgaste (atrito). O 
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sistema de selagem evitou a contaminação do óleo garantindo mais disponibilidade 
do britador, aumentou a periodicidade de troca e garantiu uma lubrificação de 
qualidade (sem partículas de pó juntamente ao óleo) nos britadores. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O processo de 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 alcançou com este trabalho. 
 
Além de que se mostrou útil realizar um trabalho estrutura, pois esse permitiu uma 
análise de todo o sistema, mostrando que outras melhorias eram necessárias em 
conjunto para que se pudesse realmente aumentar a confiabilidade do sistema. 
 
A instalação do sensor de nível no reservatório, monitorando os vazamentos de óleo 
do sistema de lubrificação dos britadores, foi de suma importância na função dentro 
do processo produtivo da unidade de tratamento de minério, pois passou a evitar o 
transbordo e a contaminação do solo com dano ambiental e parada não programada 
da planta de britagem. 
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