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Resumo 

Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a implantação de um sistema de gestão e planejamento da 

manutenção no setor de produção em uma empresa de papel no Sudeste de São Paulo. Os dados utilizados são 

pertencentes ao ano de 2021 e aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, onde a prevenção e a gestão do bom 

funcionamento das máquinas nas Indústrias é necessário quando se espera ter um maior rendimento dos equipamentos. 

Sendo assim, o sistema de gestão quando corretamente implementado, os benefícios serão bem maiores na 

produtividade, melhor qualidade de operação das máquinas, segurança e disponibilidade. Para alcançar os melhores 

efeitos e resultados será necessário que todos os colaboradores da organização se comprometam com as atividades do 

planejamento de manutenção. Dessa forma, o planejamento de manutenção deve ser tratado como um ponto importante 

em relação a uma empresa. Abordagem como sistema de gestão ajuda a alcançar as melhorias organizacionais. A 

participação de todos os colaboradores possibilitou uma visão sistêmica das atividades, identificando as oportunidades 

de melhoria e focando nas soluções. A metodologia utilizada para avaliar os resultados prévios, foi a Pesquisa-ação. 

Como resultado, pode-se concluir que a implementação do sistema de gestão e planejamento da manutenção, trazem 

resultados positivos para a organização, como por exemplo nas ações em prol da lucratividade e melhoria contínua da 

indústria estudada. O artigo permitiu para a organização uma melhor tomada de decisão na gestão das máquinas e 

equipamentos, assim como maior assertividade quanto aos investimentos em equipamentos e em planejamentos 

estratégicos de manutenção. 

Palavras-chave: Manutenção. Indústria de Papel. Resultados. 

 

Abstract 

This article has as its main objective, to present the implantation of a management and planning system for non-

production maintenance in a paper company in the Southeast of São Paulo. The data used belong to the year 2021 and 

the months of January and February 2022, where the prevention and management of the proper functioning of machines 

in industries is necessary if it is expected to have a higher yield when using equipment. Therefore, when the operating 

system is correctly implemented, the benefits will be greater in productivity, better quality of machine operation, safety 

and availability. To achieve the best effects and results, it will be necessary for all employees of the organization to 

commit to maintenance planning activities. In this way, maintenance planning should be treated as an important point 

in relation to a company. Approach as or management system helps to achieve organizational improvements. With the 

participation of all collaborators, it is possible to have a systemic vision of activities, identifying opportunities for 

melting and focusing on solutions. The methodology used to assess the previous results; it was action research. As a 

result, it can be concluded that the implementation of the management and maintenance planning system will bring 

positive results for the organization, such as, for example, the growth of profitability and continuous growth in the 

studied industry. The article allowed the organization to make better decision-making in the management of machines 

and equipment, as well as greater assertiveness regarding investments in equipment and strategic maintenance plans. 
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1 INTRODUÇÃO 

A manutenção industrial surgiu, efetivamente no século XVI diante a origem dos 

teares mecânicos, em uma época que marcava o abandono da produção artesanal. Neste 

período, o fabricante do maquinário treinava os novos operários para operar e manter o 

equipamento em pleno funcionamento, ocupando assim, o papel de operadores e mante-

nedores. No entanto, foi no período da segunda guerra mundial que a manutenção se fir-

mou como necessidade absoluta, quando houve um fantástico desenvolvimento de técni-

cas de organização, planejamento e controle de tomada de decisão (VIANA, 2013). 

Devido à globalização dos mercados, a otimização de processos é um passo im-

portante para que as indústrias melhorem seu desempenho e aumentem sua competitivi-

dade. Isso faz com que o mercado preze por melhor qualidade dos serviços ofertados, 

desde a fase produção ao produto acabado, de modo que agradem o consumidor final. 

(SILVA et al., 2006).  

A Gestão de Manutenção nas empresas assume uma função importante, pois ela 

permite o funcionamento correto dos equipamentos, garantindo que eles não tenham que-

bras e falhas, esses eventos têm impacto negativo diretamente na linha de produção e no 

cliente final. Sendo assim, a implantação do sistema de gestão da manutenção garante 

melhorias no processo de produção e apresenta eficácia, isto significa, ser realizada sem 

reparos temporários para evitar quebras e falhas durante o processo. (TORRES, 2019). 

A empresa em que será aplicada o sistema de gestão e planejamento de manuten-

ção é uma subsidiária de uma multinacional e atua no segmento de papel tissue atendendo 

a uma diversa gama de produtos. É neste cenário que será desenvolvido o sistema de 

gestão e planejamento de manutenção no setor de produção de papel tissue. 

Vivenciado no dia a dia todo o funcionamento da empresa, foi possível observar 

que havia algumas falhas, na manutenção muitas fases não eram executadas por falta de 

planejamento, ou conhecimento dos executores. Com a visão de redução de custos a ins-

tituição só atua com a manutenção corretiva, não tendo a visão de realizar a implementa-

ção de planos de manutenção com eficiência. 

A proposta de implantação deste sistema de gestão, será através de uma pesquisa 

quantitativa de dados e uma análise para contabilizar os ganhos previstos. E para isso 

existem diversos métodos para acompanhar e monitorar as atividades e os processos.  
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Neste estudo pretende-se implementar melhorias nas instruções de trabalho de 

manutenção, esse será um trabalho partilhado com a Gestão da Manutenção, incluindo o 

Planejamento e Controle da Produção e a Produção. 

2 OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é implementar um sistema de gestão e planejamento da 

manutenção, pois essa prática tem a capacidade de adicionar qualidade aos trabalhos pres-

tados, aumentar a eficiência dos equipamentos, redução de custos e trazer satisfação aos 

clientes externos e internos em tempo hábil. 

3 METODOLOGIA 

Neste trabalho, aplicou-se o método de pesquisa-ação, na qual a ação seja uma 

ação não trivial, o que quer dizer uma ação problemática merecendo investigação cientí-

fica para ser elaborada e conduzida. Na pesquisa-ação, os pesquisadores desempenham 

um papel ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na 

avaliação das ações desencadeadas em função dos problemas (Thiollent, 2005).  

Para o desenvolvimento deste trabalho, primeiro, foi feito um levantamento do 

tema a ser abordado e dos tópicos que deveriam conter em um sistema de gestão de pla-

nejamento e manutenção. Em seguida, foi realizado um estudo bibliográfico do assunto 

proposto, com pesquisas à livros, testes, artigos, internet e após, foi sistematizar a pes-

quisa-ação em uma empresa de papel no Sudeste de São Paulo. 

A metodologia utilizada para avaliar os resultados previstos na proposta de im-

plantação deste sistema de gestão, será uma pesquisa quantitativa de dados e uma análise 

para contabilizar os ganhos previstos. E para isso serão usados diversos métodos para 

acompanhar e monitorar as atividades e os processos, como: 5S, Matriz de Criticidade 

ABC, Processo de análise de quebra/falha e desenvolver uma equipe multifuncional para 

desempenhar o papel de especialista de equipamentos e instalações com as atividades de 

prevenção de quebras e defeitos, aumentando a eficiência do sistema produtivo, capacitar 

os operadores para as atividades rotineiras de inspeção criando uma relação colaborativo 

com o Sistema de Gestão e Planejamento de Manutenção.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 PAPEL TISSUE: CARACTERÍSTICAS E PRODUÇÃO 

O papel tissue é todo produto fabricado com baixa gramatura, crepe seco e alguns 

papéis não crepados, como o papel higiênico, toalhas de cozinha, lenços de papéis e guar-

danapos, conforme Figura1. 

 

Figura 1 - Papéis tipo tissue. 

Fonte: Tissue Online, 2021. 

 

As propriedades dos papéis tissue são a absorção de energia elástica, juntamente 

com uma boa flexibilidade, maciez superficial, bulk e capacidade para absorção de líqui-

dos. 

A produção de papel é um processo que transforma a celulose (matéria-prima bá-

sica) juntamente com aditivos, que dão as características do papel tissue, o qual serão 

diluídos, formando uma suspensão. Esta suspensão entra na máquina de papel e por meio 

do desaguamento contínuo e progressivo ocorre a formação da folha que depois de passar 

por prensas desaguadores e um sistema de aquecimento, obtém-se o papel semiacabado. 

Para a fabricação do papel são utilizadas como matérias-primas fibras celulósicas 

virgens ou recicladas, sendo classificadas como: 

• Fibras virgens: são fibras longas (coníferas) ou curtas (folhosas, secas ou 

úmidas) branqueadas; 

• Fibras recicladas: são refugos, onde predominam fibras curtas. 
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A folha de papel tendo apenas fibra celulósica não possui as características do 

papel que geralmente são desejados ou adequados perante a versatilidade que o mercado 

demanda. Logo, a indústria de papel utiliza de produtos químicos para melhorar certas 

propriedades do papel. Os principais produtos químicos utilizados são: hidróxido de só-

dio, aluminato de sódio, produtos catiônicos, cloreto de cálcio e mistura de óleo. 

A primeira etapa do processo de fabricação de papel se dá pela chegada das toras 

de madeira na fábrica. A maioria dessas toras são provenientes de plantações de eucalipto, 

árvore australiana que possui uma fibra boa para fazer o papel e seu tempo de crescimento 

é de aproximadamente 6 meses. 

As toras de eucalipto passam por máquinas que medem, pesam e lavam para reti-

rada de impurezas. Posteriormente, essa matéria bruta é cortada por grandes máquinas 

que transformam as toras em pequenos cavacos de madeira, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Cavacos de madeira. 

Fonte: Ani Sistemas, 2021. 

A madeira é formada por fibras de celulose, lignina e extrativos. Para produção 

de papel é necessário apenas das fibras celulósicas, logo, existem máquinas que separam 

as fibras dos outros componentes. 

A primeira máquina onde os cavacos são levados é chamada de vaso de impreg-

nação. Dentro desta máquina, a madeira é misturada com um produto químico que auxilia 

a madeira se separar da lignina. Quando a madeira estiver bem cheia deste produto quí-

mico, ela desce para o fundo deste vaso, que por sua vez, é bombeada para o topo de outro 

vaso, chamado de vaso de digestão. 

O vaso de digestão tem um funcionamento similar à uma panela de pressão, con-

forme Figura 3, onde a madeira é cozida juntamente com o produto químico. No terceiro 
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vaso, denominado de Blow Tank que é segregado a celulose dos outros componentes da 

madeira bruta. 

 

Figura 3 - Digestor esquemático do processo de segregação da fibra de celulose dos outros componentes 

da madeira. 

Fonte: Instrumentação e Controle, 2021. 

A celulose resultante deste processo, precisa passar por um tratamento químico 

para deixá-la branca, conforme passo 4 da Figura 4. Este tratamento é realizado com oxi-

gênio e o gás dióxido de cloro. 

 

Figura 4 - Processo do setor de papel e celulose. 

Fonte: XPI Conteúdos, 2021. 

Após este processo, a celulose está pronta para ser insumo na fabricação de papel. 

Na fábrica de papel, inicia-se uma segunda fase. A celulose em folhas ou tabletes 

é desagregada em um equipamento chamado de desagregador (hydrapulper), Conforme 

Figura 5. Nada mais é que um liquidificador doméstico de proporções gigantescas, com 

capacidade para 500 a 20.000 litros. 



 

 

179 

 

 

 

 

Figura 5 - Desagregador. 

Fonte: Prance Machinery Co. Ltd., 2021. 

Posteriormente ao processo de desagregação, a celulose deve ser refinada. A refi-

nação é submeter às fibras de celulose a uma reação de corte, esmagamento. O grau de 

refinação (maior ou menor) varia conforme as características do papel que se pretende 

fabricar. 

Após refinada, a pasta celulósica entra em um tanque de mistura e preparo da 

receita. Neste tanque, a celulose é misturada com os demais componentes (cargas, quími-

cos ou aditivos), os quais farão parte da receita do papel. 

Logo após, é realizada a depuração, isto é, operação de limpeza da mistura de 

celulose com os demais componentes da receita. Destina-se a retirar corpos estranhos, 

sujeiras, bolos de massa e fibras enroladas que são indesejáveis para aparência e finali-

dade do papel. 

A receita entra na máquina de papel, conforme Figura 6, onde recebe a formação 

da folha. Ao sair da máquina de papel a folha contém cerca de 60 a 65% de água. 

Dentro desta máquina de papel, é retirada a água do papel por meio da gravidade. 

Depois, um vácuo faz com que retire toda a água que sobrou do papel. 

O último processo é a calandra e a enroladora, conforme Figura 7, sendo que a 

calandra é utilizada para o acerto da espessura e aspereza do papel, enquanto na enrola-

dora, a folha contínua de papel vai sendo bobinada. 
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Figura 6 - Máquina de papel. 

Fonte: BARROS, 2006. 

 

Figura 7 - Últimos processos na fabricação de papel: calandra e enroladora. 

Fonte: SEMAPI, 2020. 

Das bobinas gigantes, que se resultam dos processos anteriores, passam a ser 

bobinas menores. Na próxima máquina, ocorre o processo de desenrolamento das bobinas 

e corte dos papéis conforme demanda produtiva. 

4.2 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

A manutenção executa tarefas na área da mecatrônica (mecânica, elétrica, auto-

mação etc.), enquanto os engenheiros planejam, projetam e desenvolvem equipamentos 

que necessitem de menos manutenção. 
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De acordo com Seleme (2015), existem algumas habilidades que são desejadas 

em operadores, como: 

• Identificar fontes de pequenos defeitos; 

• Entender as funções e os mecanismos dos equipamentos; 

• Entender a relação entre o equipamento e as características da qua-

lidade do produto; 

• Tomar atitudes de emergência e consertar o equipamento; 

• Promover a melhoria contínua, prolongando a vida útil do equipa-

mento. 

Em relação ao pessoal de manutenção: 

• Instruir a correta operação e manutenção do equipamento; 

• Identificar se o funcionamento do equipamento está normal; 

• Implementar métodos de restauração corretos; 

• Atingir os objetivos econômicos. 

Na visão da manutenção, conforme Kardek e Nascif (2009), existem seis grandes 

perdas em uma fábrica, sendo que as perdas 1 e 2 se referem à disponibilidade, as perdas 

3 e 4, à performance, e as perdas 5 e 6, à qualidade: 

1. Perdas por quebras: são as perdas que mais contribuem para a queda de desempenho ope-

racional. Podem ocorrer em função da falha repentina de um equipamento ou, então, por 

uma degeneração gradativa. 

2. Perdas por mudança de linha: ocorrem quando há uma interrupção na linha de produção, 

como, por exemplo, a preparação da máquina para um novo produto, necessitando de 

ajustes. 

3. Perdas por operação em vazio e pequenas paradas: interrupções momentâneas na produ-

ção que exigem a intervenção imediata, como sobrecarga de um equipamento causando 

seu desligamento ou entupimento do sistema de alimentação. 

4. Perdas por queda de velocidade de produção: provocadas por condições que necessitam 

da redução da velocidade, como desgaste, superaquecimento, vibração excessiva etc. 

5. Perdas por produtos defeituosos: causadas por necessidade de retrabalho ou descarte de 

produtos defeituosos, bem como o que foi produzido além do programado. 

6. Perdas por queda de rendimento: não aproveitamento da capacidade nominal do equipa-

mento, causadas por instabilidade operacional ou falta de matéria-prima. 
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4.3 TECNOLOGIAS APLICADAS À MANUTENÇÃO   

Diferentes tecnologias podem ser aplicadas à manutenção com o objetivo atingir 

resultados, como a redução no número de falhas, o aumento da confiabilidade e qualidade, 

um menor tempo de máquina parada, o aumento da segurança, entre outros. 

Segundo Teles (2017), com a informatização, foram introduzidos softwares para 

gestão da manutenção, automatizando ações e evitando ocorrências de falhas humanas. 

Com isso, as seguintes mudanças ocorrem na manutenção: 

• Total previsão de falhas: com técnicas de rastreabilidade, Internet das Coisas, Big 

Data, Data Analytics e computação em nuvem, falhas funcionais não são mais 

aceitas. 

• Elevação da produtividade da manutenção: com técnicas de realidade aumentada, 

visão artificial e robô colaborativo, a produtividade pode ser otimizada. 

• Redução dos custos de manutenção: redução do estoque de peças de reposição por 

meio de manufatura aditiva ou total previsão de falhas, robôs colaborativos, redu-

zindo a necessidade de mão de obra humana, e técnicas avançadas de simulação, 

evitando falhas de projetos e processos. 

• Desenvolvimento técnico da equipe de manutenção: uso de realidade aumentada, 

visão artificial e simulação avançada para desenvolvimento técnico e intelectual 

da equipe. 

Considerando a obra de Suzuki (1994), os benefícios da implementação de um 

sistema de gestão e planejamento de manutenções podem ser divididos em tangíveis (que 

podem ser mensurados) e intangíveis (que não pode ser mensurado o impacto no sistema), 

conforme citados a seguir: 

Benefícios tangíveis: 

• aumento da produtividade líquida; 

• redução de paradas repentinas; 

• aumento da eficiência global da planta; 

• redução nos defeitos de processos; 

• redução nas reclamações de clientes; 

• redução dos custos de produção; 

• aumento das sugestões de melhorias por parte dos funcionários. 
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Benefícios intangíveis: 

• funcionários cuidam melhor de seus equipamentos; 

• autoconfiança e atitude dos colaboradores para redução de paradas e defeitos; 

• local de trabalho mais limpo e organizado; 

• imagem de uma companhia mais organizada; 

• tendência a aumento do número de pedidos. 

4.4 OBJETIVOS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIOS) 

O sistema de gestão e planejamento de manutenção que tem objetivo de identificar 

e eliminar as perdas existentes durante os processos produtivos, administrações e logísti-

cos. Assim, maximizando a utilização do ativo empresarial e garanta a geração de produ-

tos de alta qualidade e custos competitivos. 

Os objetivos secundários deste sistema devem considerar: 

• Zero acidentes; 

• Ambiente de trabalho com segurança e conforto; 

• Zero defeitos; 

• Eliminação de retrabalho ou ajustes 

• Zero quebras e falhas. 

O Foco principal do sistema foi definido com a eliminação de grandes perdas, 

assim, foram pontuados alguns pontos que deveriam ser tratados neste sistema: 

• Quebras e falhas; 

• Controle de mudança de linha (setup); 

• Pequenas paradas; 

• Defeitos de qualidade: 

• Operação em baixa velocidade; 

• Operação em vazio; 

• E perdas administrativas. 

Para conceituar melhor os termos conceituais são necessários dar o significado 

para as palavras “quebra” e “falha”.  

Quebra é o estado de um item caracterizado pela incapacidade de desempenhar 

uma função requerida. Uma quebra ou pane é geralmente o resultado de uma falha de um 
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item, mas pode existir sem uma falha anterior. Como resultado temos a parada total de 

uma máquina que deixa de ter as condições necessárias para seu correto funcionamento 

e que gera a manutenção corretiva.  

A falha também caracterizada pela incapacidade de um item em desempenhar uma 

função requerida, mas diferente da quebra, a falha se trata de um “evento”, enquanto a 

quebra é um “estado”. Ou seja, posso ter o evento de uma falha que pode não impedir o 

funcionamento da máquina, mas limitar algum recurso dela por um breve período.  

4.5 ESQUEMÁTICO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO 

Após a determinação dos objetivos, principal e secundários, foi solicitado para a 

equipe multisetorial desenvolver um esquemático sobre o processo de manutenção con-

siderando as principais atividades realizadas na indústria. 

Segue abaixo um esquemático criado com os principais conceitos de manutenção 

realizadas na indústria, conforme Figura 8: 

 

Figura 8 - Esquemático de Manutenções realizadas na indústria. 

Fonte: Autor, 2022. 
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4.6 ESTRUTURA DA EQUIPE MULTISETORIAL 

Após da identificação das principais atividades, demonstrou-se a importância de 

criar um sistema de gestão e planejamento no setor de produção, com o objetivo de pre-

venir quebras e defeitos, com o aumento de eficiência do sistema produtivo, através da 

capacitação dos operadores para as atividades rotineiras de inspeção, por isso foi salien-

tado a importância de desenvolver uma equipe multisetorial. 

Segue a equipe multisetorial desenvolvida para o sistema de gestão e planeja-

mento, conforme Figura 9: 

 

Cargo 

 

Responsabilidades 

Líder 

Assegurar que as mudanças de passo aconte-

çam dentro da metodologia, no prazo especi-

ficado; 

Gerenciar as reuniões diárias e semanais; 

Apresentação do relatório mensal para os 

membros. 

Comprador 

Gestão dos indicadores; 

Adquirir peças mecânicas, conforme a neces-

sidade de manutenções; 

Elaborar relatório mensal de compras. 

Analista de dados 

Responsável pelo agendamento das reuniões; 

Gerir o sistema de informação de quebras; 

Dar apoio na extração de dados para o plane-

jamento (boletim interno diário); 

Elaboração de controle de planos preventi-

vos. 

Responsável pela Manutenção Mecânica 
Controle e acompanhamento dos avanços dos 

indicadores de manutenção mecânica; 
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Elaboração de procedimentos na área mecâ-

nica; 

Elaboração e controle de planos preventivos. 

Auditor 

Atualização da documentação de todo sis-

tema de gestão e planejamento. 

Responsável pela auditoria de todas as áreas 

envolvidas. 

Figura 9 - Equipe Multisetorial. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

4.7 COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

A próxima etapa do desenvolvimento do sistema de gestão e planejamento da 

manutenção foi compreender a situação atual do processo de manutenção como um 

todo, conforme Figura 10. 
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Figura 10 - Etapas para entender a situação atual. 

Fonte: Autor, 2022. 

O levantamento da situação atual consiste em realizar um levamento para entender 

como estão os níveis de quebras, intensidades, pequenas paradas, níveis de tempo de re-

paro, entre outras. Estas informações ajudaram a traçar as estratégias para a busca de 

quebra zero nos equipamentos envolvidos na metodologia. 

Abaixo segue levantamento de números de quebras, tempo de reparos e tipologia 

de falha da linha de produção no início do sistema de gestão e planejamento da manu-

tenção, conforme Figura 11 e Figura 12. 
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Figura 11 - Quebras e tempo de reparo antes do sistema de gestão e planejamento da manutenção. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

 

Figura 12 – Tipologia 2021. 

Fonte: Autor, 2022. 

4.8 DEFINIÇÕES E MEDIDAS 

Depois de avaliar a situação inicial da manutenção da indústria começou ser de-

senvolvido as definições e as medidas para o estabelecimento de ações no sistema de 

gestão e planejamento da manutenção. 

Para isto foi realizado um trabalho envolvendo diversas equipes que compilaram 

no cadastro técnico de todos os equipamentos por meio do: 
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• Levantamento dos equipamentos da linha de produção, Figura 13; 

 

 Figura 13 - Desenho técnico de um equipamento da indústria. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

• Informações técnicas dos equipamentos, Figura 14; 
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Figura 14 - Ficha técnica de um equipamento da indústria. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

• Registro dos equipamentos, Figura 15. 

 

Figura 159 - Exemplo de formulário de registro de controle de equipamentos. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Também foi utilizado da avalição de criticidade ABC, Figura 16 e Figura 17, o 

qual é um método muito utilizado para informar os níveis de criticidade dos equipamentos 
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levando em consideração 6 fatores: Segurança, Qualidade, Impacto na produção, Fre-

quência (MTBF), Tempo de Reparo (MTTR) e Custo. 

 

Figura 16 - Definições e critérios estabelecidos para avaliação. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

 

Figura 17 - Algoritmo para determinação da criticidade do equipamento analisado. 

Fonte: Autor, 2022. 
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Desenvolvido um processo de análise de quebra/falha considerando o ciclo 

PDCA. Segue abaixo o esquemático, Figura 18: 

 

Figura 1810 - Processo de análise de quebra/falha. 

Fonte: Autor, 2022. 

E por fim foi redigido as 5 medidas para obter a quebra/falha zero, elas são bases 

para todo o sistema de gestão e planejamento da manutenção no setor de produção em 

uma empresa de papel no Sudeste de São Paulo. 

1. Falta condição básica 

A. Limpeza dos equipamentos. Eliminar a fonte de contaminação e da deterioração 

B. Lubrificação. Identificação dos pontos de lubrificação. Revisão dos procedimen-

tos de lubrificação. Padronização dos lubrificantes.  

C. Reaperto. Estabelecer medidas para combater o afrouxamento. Inspeção dos ele-

mentos de fixação. 

D. Estabelecer padrões de inspeção, limpeza e lubrificação.  

2. Influência externa 

A. Estabelecer limites de capacidade e carga conforme projeto.  

B. Padronizar o procedimento de operação. Elaborar manuais. Implantar folhas de 

operação. 

C. Padronização e melhoria dos pontos de ajustes e regulagem.  

D. Padronizar a operação do início ao fim do processo produtivo. 
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3. Falta preventiva 

3.1. Detecção ou previsão 

A. Inspeção através dos 5 sentidos. Processo e equipamento. 

B. Preparação de um padrão de inspeções diárias.   

C. Preparação de procedimentos para inspeção, teste e troca.  

D. Estabelecer limites para trocas (ex. filtros). 

E. Estabelecer critérios para descobrir sinais de anomalias. 

F. Estabelecer parâmetros para previsão de deterioração e método de medição/ava-

liação. 

3.2. Restauração e prevenção 

A. Priorização das atividades de manutenção. Estabelecer o critério de avaliação A-

B-C dos equipamentos. 

B. Estabelecer o registro e histórico de manutenção dos equipamentos. Otimizar a 

periodicidade de manutenção.    

C. Padronizar as inspeções com desmontagem de equipamentos. Programação anual. 

Introdução de sistema informatizado de controle de manutenção e dados técnicos. 

D. Padronizar os métodos de desmontagem, medição, substituição e montagem. 

E. Melhoria no procedimento operacional para inspeção, trocas e reparo. 

F. Estabelecer critérios para armazenar centralizar e controle de peça sobressalentes. 

G. Estabelecer sistema de controle para desenhos e documentos.  

 4. Falha de projeto 

A. Medidas para aumentar a resistência, de modo a aumentar a vida útil do equipa-

mento (materiais/ resistência, ambiente/ proteções, processo/ sobrecargas). 

B. Medidas contra reincidências de folhas e prevenção de acidentes.   

C. Medidas para aumento da produtividade do equipamento. 

5. Erro operacional 

5.1. Operação incorreta 

A. Estabelecer manuais operacionais (ajustes, controle visual, instrumentos de medi-

ção). 

B. Análise das causas das operações inadequadas e bloqueio contra reincidência.  
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C. Medidas contra a distração nas operações (operações seguras). Melhorias para 

acesso ao botão de emergência. Atividades de prevenção o perigo. 

 

5.2. Erro de manutenção 

A. Prevenção de erros da Manutenção. Análise de falhas (reincidentes).   

B. Aperfeiçoamento dos procedimentos de manutenção, padronização/ comunicação 

de peças sobressalentes.   

C. Prevenção contra erros no início de operação dos equipamentos (partida). Padro-

nização. Lista de verificação. 

4.9 FERRAMENTAS 

Abaixo segue as principais ferramentas escolhidas e adaptadas para o sistema de 

gestão e planejamento da manutenção no setor de produção. 

4.9.1 ACR – ANÁLISE DE CAUSA RAIZ 

A ferramenta ACR (Análise de Causa Raiz) Figura 19, tem como objetivo a eli-

minação de falhas (sejam elas de Manutenção ou Processo) de forma estruturada a partir 

da identificação e tratativa das causas raiz. 

Para auxiliar no processo de identificação da(s) causa(s) raiz, são utilizadas outras 

ferramentas, são elas:  

• 5W1H - Apoia na descrição da falha garantindo que as informações mais impor-

tantes estejam dispostas de forma clara e estruturada; 

• 5 porquês - Técnica investigativa para a partir do questionamento dos sintomas, 

encontrar a real causa de um problema (causa raiz). No primeiro "porquê" utili-

zamos de outra técnica em grupo chamada brainstorming (tempestade de ideias), 

onde faz-se uma rodada de ideias onde os integrantes levantam hipóteses a serem 

testadas nos demais porquês.   

Elas são utilizadas para análise de quebra/falha que tem duração maiores que 2 

horas de reparo e que são repetitivas no período menor que 1 ano. 
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Figura 19 - Exemplo do formulário ACR. 

Fonte: Autor, 2022. 

4.9.2 AIQ – ANÁLISE INICIAL DE QUEBRA 

A AIQ (Análise Inicial de Quebra), Figura 20 utiliza o mesmo formulário da ACR, 

porém não passa por todas as etapas por tratar de uma falha de menor criticidade/impacto 

e que não atingiu o gatilho para a tratativa via ACR.  

Elas são utilizadas para análise de quebra/falha que tem duração menor que 2 ho-

ras de reparo. São utilizadas para quebras a partir de 30 min e que possam levar até 2 

horas de reparo. 

 

Figura 2011 - Exemplo de formulário AIQ. 
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Fonte: Autor, 2022. 

4.9.3 CENTERLINE 

O Centerline é também conhecido como Controle de Processo e possui o princípio 

básico de medir e ter histórico se os equipamentos estão sob controle, conforme Figura 

21.  

Os principais objetivos são: Facilitar o controle e a operação dos equipamentos, 

manter os equipamentos em seus parâmetros ideais, corrigir e prevenir falhas e sinalizar 

sempre que uma máquina esteja funcionando fora dos seus parâmetros de trabalho. 

 

Figura 21 - Exemplo de formulário CENTERLINE. 

Fonte: Autor, 2022. 

4.9.4 LUP 

A Lição de Um Ponto facilita a transmissão de informações por meio de desenhos em 

apenas uma folha de papel, Figura 22.  

As informações são repassadas “ponto a ponto” de forma bastante simples e dinâmica, o 

que transforma o entendimento sobre determinado assunto em algo muito mais rápido. 

Temos 3 tipos de LUP, são eles: 

• Conhecimento básico: Informações sobre o desenvolvimento das atividades, equi-

pamentos e processos. 
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• Solução de Problemas: Informações sobre problemas detectados, sua solução e 

como prevenir a sua reincidência com base em exemplos concretos. 

• Realização de Melhoria: É a exposição de forma simples do raciocínio empregado 

para realizar a melhoria e seus efeitos. 

 

 

Figura 22 - Exemplo do formulário de LUP. 

Fonte: Autor, 2022. 

4.9.5 PLANO DE MANUTENÇÃO 

O plano de manutenção, Figura 23 tem objetivo de obter a máxima confiabilidade ao 

menor custo de manutenção e otimizar o uso de recursos.  Ele é controlado de forma diária, se-

manal e mensal, por meio da definição de processo de planejamento da manutenção e procedi-

mentos necessários para manutenção adequada, execução do planejamento semanal e reuniões de 

planejamento da manutenção. 

Os benefícios do Plano de Manutenção são: 

• Controle do comportamento dos equipamentos; 
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• Controle do custo de manutenção; 

• Redução de inventário de peças; 

• Redução de Quebras. 

 

 

Figura 23 - Exemplo de um Plano de Manutenção em um sistema de gerenciamento de dados. 

Fonte: Autor, 2022. 

4.9.6 PLANO DE AÇÃO 

O plano de ação, Figura 24 nada mais é que as atividades com todas as informa-

ções necessárias para que um objetivo seja alcançado. Assim, a ferramenta funciona como 

um roteiro prático e simples, que ajuda os responsáveis a tomar decisões antes de serem 

colocadas em prática. Garantindo que cada medida tomada seja realmente eficaz e possi-

bilitando que eventuais problemas sejam corrigidos com agilidade. 
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Figura 24 - Exemplo de controle de Plano de Ação. 

Fonte: Autor, 2022. 

4.10 RESULTADOS PRÉVIOS DA IMPLEMENTAÇÃO 

Desde o início da implementação do sistema de gestão e planejamento de manu-

tenção foi realizado a coleta de dados para demonstração dos ganhos prévios. Abaixo, 

Figura 25, gráfico de eficiência das máquinas demonstra que em 2 meses desde imple-

mentado o sistema, houve um ganho de 5,02% de eficiência e vem trazendo resultados 

positivos e promissores.  

 

Figura 25 - Evolução de eficiência das máquinas de janeiro/22 e fevereiro/22. 

Fonte: Autor, 2022. 

Abaixo segue o levantamento dos números de quebras e tempo de reparos depois 

do sistema de gestão e planejamento da manutenção, após 2 meses houve uma diminui-

ção, conforme Figura 26. 
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Figura 26 - Quebras e tempo de reparos depois do sistema de gestão e planejamento da manutenção. 

Fonte: Autor, 2022. 

5 CONCLUSÃO 

Ao todo, os objetivos do trabalho foram atingidos. A partir da implementação de 

um sistema de gestão e planejamento de manutenção foi constatado a redução de quebras 

e falhas no processo da fabricação de papel. O desdobramento da aplicação de um sistema 

de manutenção planejado em um estudo que teve grande efeito na análise e reflexão sobre 

a metodologia e utilização deste e seus respectivos benefícios. 

A proposta do sistema de gestão e planejamento de manutenção e os resultados 

demonstrados possibilitou analisar detalhadamente um processo dentro da indústria de 

produção de papel tissue. Para a empresa, o sistema desenvolvido e implementado repre-

senta uma forma de oportunidades de melhorias, desde a análise até a descoberta de so-

luções. A melhoria do processo e fluxo, além do acompanhamento de resultados permite 

um aprendizado da empresa ao mesmo tempo que os objetivos são alcançados. 

Diante da aplicação na prática deste estudo, este trabalho deve ser considerado 

uma colaboração inicial para a difusão de aplicação de sistemas de gestão e planejamento 

de manutenção nas empresas. Vale ressaltar que o uso das ferramentas e das demais es-

tudadas podem ser empregadas em diversas finalidades e situações diferentes. 
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