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RESUMO 
 
Será apresentado neste trabalho, o incidente ocorrido na planta de tratamento de 
minério da Petrobras U-220, unidade na qual trata o xisto (folhelho pirobetuminoso), 
transportado através de transportadores de correia, quando houve o rompimento 
total da carcaça do acoplamento hidráulico Voith do transportador de correia, com 
capacidade nominal de carga de 1049 t/h. A principal ação para solucionar o 
problema foi a instalação de um novo dispositivo de frenagem, devido à utilização de 
apenas um contrarrecuo de alta no transportador de correia, pois não havia 
confiabilidade de segurança exigida para o equipamento, onde ocorrem diversas 
paradas com carga, comprometendo o bom funcionamento do contrarrecuo de alta, 
devido ao excesso de esforço durante o travamento da catraca, ocasionando na 
parada do sistema prejuízos financeiros e alto risco operacional. Na condução do 
trabalho, foi montada uma equipe para análise e identificação do problema através 
do histórico de falhas com auxilio de ferramentas como 5 porquês e Brainstorming. 
Foram identificadas as principais causas do não funcionamento do contrarrecuo de 
alta durante a parada do transportador com carga. Com auxilio da ferramenta de 
qualidade diagrama de ishikawa foi localizado e tratado a falha, assim como gerado 
plano de ação para mitigação destas falhas, e como principal resultado houve um 
aumento no indicador de MTBF (Mean Time Between Failure) e a diminuição do 
MTTR (Mean Time To Repair).  
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ABSTRACT 
 
Will be presented in this paper, the incident occurred in the ore treatment plant 
Petrobras U-220, when there was a total disruption of the hydraulic coupling housing 
Voith belt conveyor with nominal load capacity of 1049 t / h. The main action to solve 
the problem was to install a new braking device due to the use of only one high 
backstop the belt conveyor, for there was no security reliability required for the 
equipment, resulting in financial losses and stop system high operational risk. In 
conducting the study, it assembled a team for analysis and problem identification 
through the history of failures with the help of tools like 5 whys and Brainstorming. 
The main causes of non-operation of high backstop during conveyor stop with load 
were identified. With help of quality tool ishikawa diagram it was located and treated 
the failure, as well as generated action plan to mitigate these flaws, and as the main 
result was an increase in MTBF indicator (Mean Time Between Failure) and reducing 
MTTR (Mean Time To Repair). 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A importância de se ter contrarrecuos confiáveis em transportadores de correia com 
inclinação e grande capacidade de carga são devido ao alto risco de acidentes e 
comprometimento de componentes do equipamento, através do retorno indesejado 
da correia com carga. Por isso, surgiu ação de implantação do contrarrecuo de 
baixa, atuando com redundância e maior confiabilidade na segurança do 
equipamento e das pessoas que transitam próximas à área de britagem. 
 
O principal motivo para a implantação deste estudo foi o elevado número de 
ocorrências, e o potencial de risco de acidente que poderia atingir pessoas durante a 
operação. Para isso, utilizou-se a Metodologia de Análise de Falhas que é uma 
prática adotada em grandes empresas e se tornou uma importante ferramenta 
gerencial para garantir o sucesso das empresas, de seus indicadores e metas nas 
soluções de problemas/falhas de ativos. 
 
Dentro das ferramentas da qualidade existentes, as escolhidas para conduzir o 
estudo foram: ‘Brainstorming’ para levantar dados e informações para o trabalho, e a 
ferramenta “5 Porquês”, onde se definiu a implantação da estratégia para a solução 
do problema. 
 
Todos os tipos de máquinas desgastam-se naturalmente ao longo do que é 
chamada "vida útil" das mesmas. Este fenômeno é inevitável, de modo que nunca 
ocorre de uma máquina se recuperar, passando a operar como nova após ter 
apresentado uma falha operacional.  
 
Os mecanismos de desgaste ou deterioração que atuam sobre um componente 
podem ser de natureza mecânica, elétrica, térmica, química ou operacional, e estão 
sempre presentes nas máquinas. O efeito cumulativo dos mecanismos de desgaste 
se manifesta pela falha ou quebra do equipamento. Define-se como "falha ou 
quebra" a perda da função básica de um componente ou peça, com interrupção 
(falha funcional) ou degeneração da mesma (falha potencial).  
 
A consequência óbvia da quebra de um componente é o custo de sua reposição. 
Deve-se, porém, considerar como mais importantes os custos de inevitáveis paradas 
na produção e de danos em outros equipamentos.  
 
A prevenção de quebras só pode ser efetivada após a constatação de que um 
determinado mecanismo de desgaste está ocorrendo. Porém, na maioria das vezes, 
esse fato só se torna evidente aos nossos sentidos nos estágios finais do mesmo, 
ou seja, quando a falha já ocorreu. Por esse motivo são utilizadas técnicas de 
análise de falhas que irão revelar a natureza do desgaste ou degeneração, 
objetivando evitar a repetição dessas ocorrências, minimizando os custos e os 
danos. 
 
As origens de falhas das máquinas estão nos danos sofridos pelas peças ou 
componentes. A máquina nunca quebra totalmente de uma só vez, mas para de 
trabalhar quando alguma parte vital de seu conjunto se danifica. A origem dos danos 
pode ser assim agrupada:  
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 Erros de especificação ou de projeto; 

 Falhas de fabricação; 

 Instalação imprópria; 

 Manutenção imprópria; 

 Operação imprópria. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
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 abertura para entender melhor cada falha, que foram levantadas pelas fichas 
de manutenção e discutidas durante o Brainstorming. Ocorreu então uma 
investigação de falhas com as seguintes atividades: 
 

1. Coleta de informações; 
2. Avaliação e aplicação de ferramentas de qualidade; 
3. Detalhamento e documentação de ações de contenção; 
4. Aplicação das ações; 
5. Acompanhamento das ações e correção dos desvios. 

 
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 definido no Brainstorming, todas as possíveis causas da ocorrência de falha no 
contrarrecuo de alta, ficaram definidas que seria realizada a instalação de um 
equipamento confiável e de fácil acesso para manutenção. 
 
Tecnicamente, foi definido pela equipe que a solução que traria melhor eficácia para 
mitigar o problema das falhas do contrarrecuo de alta, seria a instalação de um 
contrarrecuo de baixa como redundância e maior confiabilidade na frenagem do 
recuo do transportador. 
 
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, bem como espaço 
físico e modificação de parte do equipamento existente e desenhos dimensionais da 
modificação. 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. 
 
2.1. Efetivação do projeto 
 
Na aplicação prática do projeto foram realizadas as seguintes etapas: 

 

 Foram efetuados croquis do equipamento para dimensionar o novo eixo com 
acento para o contrarrecuo de baixa, tampas e labirinto para o mancal 
passante, conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1. Croqui do projeto. 

 

 Medições no local de instalação do contrarrecuo de baixa; 

 Definido o modelo e tamanho do contrarrecuo de baixa com o fabricante e 
fornecedor; 

 Levantamento de custos dos materiais e serviços; 

 Aquisição de materiais e equipamentos; 

 Planejamento para a parada do equipamento e execução dos serviços de 
modificação; 

 Instalação do contrarrecuo e testes. 

 A figura 2 mostra o local e tambor antes da instalação do contrarrecuo de 
baixa: 
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Figura 2. Tambor para instalação do contrarrecuo. 

 

 A figura 3 mostra o contrarrecuo de baixa já instalado no equipamento: 
 

 
Figura 3. Contrarrecuo de baixa instalado. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
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 abertura para entender melhor cada falha, que foram levantadas pelas fichas 
de manutenção e discutidas durante o Brainstorming. Ocorreu então uma 
investigação de falhas com as seguintes atividades: 
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Após a instalação do contrarrecuo de baixa foram obtidos os seguintes resultados: 
 

 Eliminaram-se os riscos de retorno da correia com carga, devido ao 
equipamento possuir mais uma redundância de contrarrecuo, e através de 
testes de parada com carga; 
 

 Evitaram-se as reincidências dos problemas envolvendo a falha do 
contrarrecuo de alta, que impactavam no retorno da correia com carga, 
danificando assim, vários componentes do equipamento, através de análises 
preventivas do desgaste da catraca do contrarrecuo. Verificou-se que 
obtivemos um bom resultado com a redução do esforço no contrarrecuo de 
alta, após a instalação do redundante, pois não apareceram desgastes nos 
internos, durante as preventivas trimestrais; 

 

 Evitou-se um alto potencial de risco, que através do rompimento total do 
acoplamento hidráulico, poderia atingir pessoas durante a operação; 

 

 Aumentou-se a confiabilidade na segurança do equipamento durante as 
paradas com carga; 

 

 Também se obteve uma maior confiabilidade de segurança de pessoas 
durante as inspeções do equipamento em operação com carga. 

 
 
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. Foi grande o benefício que a equipe de análise de falhas 
alcançou com este trabalho, qualitativos e quantitativos, sendo os principais: 
 

 O reforço da cultura das equipes de se realizar análises de falhas 
estruturadas; 

 Ênfase em segurança, operacional e de manutenção; 

 Preservação dos ativos da empresa; 

 Menor perda na produção, devido à eliminação de paradas para manutenção 
corretiva. 

 
Para trabalhos futuros programa-se uma melhora no processo da análise de falha 
aplicada, que é o incremento do FMEA - tipo e efeito de falha(do inglês Failure Mode 
and Effect Analysis). Entra-se, portanto, no campo da confiabilidade na segurança, 
de sistemas e de ativos. Pois, para equipamentos de grande porte e alta capacidade 
de transporte de carga, onde há fluxo de pessoas próximas durante operação, é 
imprescindível que haja alta confiabilidade de segurança no equipamento, evitando 
danos pessoais e ao patrimônio. 
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