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RESUMO 
 
A aplicação das ferramentas de gestão de qualidade é fundamental para otimizar 
processos de produção na empresa. Contudo, é necessário o envolvimento de todos 
os setores, de operários a gestores, com foco na melhoria contínua de processos 
eliminando as perdas existentes e aumentando a confiabilidade dos equipamentos. 
O setor de manutenção é relevante no processo produtivo da empresa, pois lida 
diretamente com a disponibilidade operacional de seus equipamentos, agregando 
papel fundamental em todo o processo da cadeia produtiva. A redução dos 
desperdícios é um tema tratado nas corporações com muito empenho onde, 
também, deixa as empresas mais competitivas perante o mercado. Este trabalho 
tem como objetivo apresentar as melhorias nas guias laterais dos alimentadores de 
um sistema de peneiramento da britagem de minério de ferro a fim de eliminar os 
desperdícios nos processos produtivos, redução de MTTR e aumento de MTBF de 
equipamentos e diminuir custo de manutenção. Alinhado a estes conceitos, este 
trabalho foi desenvolvido com a metodologia do kaizen. Após definida a técnica de 
trabalho a utilizar, foi feito um estudo de aplicabilidade focando na padronização do 
processo com o auxílio das ferramentas PDCA, Ishikawa e 5 porquês. Foi montado 
um plano de ação dividido em etapas onde foi possível ter um retorno de 
investimento em menos de um mês de implantado a melhoria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mineração; peneiramento; britagem; kaizen. 
 
ABSTRACT 
 

The application of quality management tools is critical to optimize production 
processes in the company. However, the involvement is needed from all sectors of 
workers to managers, focusing on continuous improvement processes by eliminating 
existing losses and increasing equipment reliability. The maintenance sector is 
important in the production process of the company, because it deals directly with the 
operational availability of their equipment adding key role in the whole process of the 
production. Reducing waste is a subject covered in the enterprise with great 
commitment which also makes companies more competitive on the market. This 
work aims to present the improvements on the side guides of the feeders of a 
screening system of iron ore crushing in order to eliminate waste in production 
processes, reducing MTTR and increased MTBF of equipment and reduce 
maintenance costs. In line with these concepts, this work was developed with the 
kaizen methodology. After defined the working technique to use, an applicability 
study was done focusing on the standardization process with the aid of tools PDCA, 
Ishikawa and 5 Whys. An action plan was set divided into stages where it was 
possible to have a return on investment in less than a month implanted improvement. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O problema central identificado foi que ocorrem constantes vazamentos de minério 
de ferro pelas guias laterais dos alimentadores do sistema de peneiramento da 
britagem. 
 
Segundo a equipe fixa de manutenção da Manserv na Britagem II, os reflexos deste 
problema são: 
 

 Perda de produção de minério de ferro; 

 Inutilização do minério de ferro vazado; 

 Operação forçada e com baixa confiabilidade nos componentes 
sobressalentes (roletes, polias e mancais); 

 Risco de queda de mesmo nível, pois o problema ocorre na área de trânsito 
de pessoas; 

 Grande número de intervenções de manutenção e limpeza; 
 
As expectativas deste estudo são de propor soluções para: 
 

 Reduzir do número de substituição de componentes sobressalentes (roletes, 
polias e mancais); 

 Reduzir o MTTR dos alimentadores do peneiramento; 

 Aumentar o MTBF dos alimentadores do peneiramento; 

 Reduzir o número de intervenções da equipe de manutenção Manserv nas 
trocas de borrachas guia; 

 Reduzir o número de intervenção de limpeza de minério de ferro. 
 
A metodologia adotada foi a Kaizen que tem como propósito a redução de 
desperdício e é voltado para problemas mais simples com soluções rápidas 
realizadas através de uma análise objetiva dos fatos e da criatividade de grupos 
multidisciplinares. 

 
De acordo com IMAI (1994) [1] existem dez mandamentos que devem ser seguidos 
na metodologia Kaizen apresentada, como seguem: 
 

1. O desperdício deve ser eliminado; 
2. Deve promover melhorias graduais continuamente; 
3. Todos os colaboradores devem estar envolvidos, desde os gestores até os 

operários; 
4. Deve ser baseado em estratégia simples e de baixo investimento, ou seja, 

sem envolvimento significativo de tecnologias e consultores; 
5. Deve ser padronizado, ou seja, aplicado em qualquer lugar; 
6. Deve se apoiar na total transparência de procedimentos, processos e valores 

para tornar os problemas visíveis aos olhos de todos; 
7. O problema deve ser focalizado no local onde se cria valor; 
8. Deve orientar os processos com a capacitação de todos os empregados 

envolvidos nele; 
9. Deve ser cultivado entre as pessoas, através do desenvolvimento da 

autodisciplina; 
10. Seu lema é aprender fazendo. 
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Portanto, o processo de melhoria contínua da metodologia Kaizen traz os seguintes 
produtos: a análise de valor, a eliminação de desperdícios, a padronização, a 
racionalização da força de trabalho, o sistema just in time, entre outros. 
 
 

2. DESENVOLVIMENTO - MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para o desenvolvimento deste estudo foi montado um grupo Kaizen para que 
fossem realizadas análises visuais do conjunto dos principais pontos determinantes 
do problema de vazamento de minério nas laterais dos alimentadores. 
 
A partir dos resultados destas análises foi possível identificar alguns problemas da 
concepção atual do sistema e do processo identificando algumas oportunidades de 
melhoria. 
 
Sendo assim, tornou-se necessária a elaboração do presente Estudo, que teve seu 
desenvolvimento com duração de 10 meses com aplicação e suas conclusões por 
mais 12 meses. 

 
Para a análise das causas fundamentais foram utilizadas as ferramentas: diagrama 
de causa e efeito - Ishikawa e 5 porquês para o “vazamento de minério de ferro nas 
laterais dos alimentadores do peneiramento“. 
 
Ao aplica-las foi possível perceber que a causa principal do vazamento de minério 
nas laterais (de borracha) dos alimentadores do peneiramento da britagem estava 
relacionado à grande abrasividade do material transportado. Com isso, ocasionava o 
rompimento constante das guias laterais de borracha. E como o material de borracha 
das laterais da correia alimentadora das peneiras não tem muita resistência à 
abrasão devido a grande disponibilidade operacional em que o equipamento 
necessita ter, este requer um grande número de intervenções corretivas para 
substituição das guias laterais de borrachas. 
 
A seguir seguem a relação de fotos levantadas durante a vistoria de julho de 2011. 
 

 

 

 

Figura 1. 
Borracha da aba lateral com constante 

quebra [Correia transportadora do 
Peneiramento da Peneiramento]. 

 

Figura 2. 
Acúmulo de minério de ferro devido 

vazamento de material pelas guias laterais 
de borracha podendo ocasionar risco de 

queda do mesmo nível, pois na área 
transitam pessoas. 
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Figura 3. Redução da vida útil de sobressalentes devido vazamento de material por 

cima de roletes, polias e mancais. 

 
Nesta avaliação gerou-se o diagrama da Figura 04 abaixo: 
 

 
Figura 4. Diagrama de Ishikawa. 

 
2.1. Sistema  
 

A partir da identificação das causas potenciais, foi realizada a análise das 
consequências para o processo, seguido da verificação detalhada da validade 
técnica e do raciocínio aplicado explorando as observações realizadas em campo 
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que envolvia o funcionamento da lateral das correias no sistema de alimentação do 
peneiramento da britagem. 
 

Tabela 1. Análise de consistência. 

 
 
Conforme processos Manserv [2], a matriz RxExI de priorização deve ter sempre 
como resultado a pontuação 27. 
 
Segue abaixo na tabela 03 o critério da aplicação desta matriz. 
 

Tabela 2. Pontuação da tabela RxExI. 

 
 
Legenda: 
 
Resultado em: Curto prazo: em até 1 mês; 
   Médio prazo: em até 3 meses; 
   Longo prazo: a partir de 6 meses. 
Execução:  Simples: sem o apoio de empresa especializada; 

Mediana: com apoio esporádico de empresa especializada; 
   Complexa: com apoio total de empresa especializada. 
Investimento: Baixo: até R$ 10.000,00; 
   Médio: de R$ 10.0001,00 a R$ 50.000,00; 
   Alto: maior do que  R$ 50.001,00. 
 
A tabela abaixo demonstra as ações a serem tomadas para os itens levantados 
neste teste de consistência. 
 

Tabela 3. Pontuação tabela RxExI. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para a solução proposta o resultado operacional é alto com retorno (pay back) 
previsto em menos de 1 mês (27 dias). 
 
Importante frisar que não foram considerados dados como: horas de produção 
paradas, perdas de minério, impacto ambiental, entre outros custos, portanto, os 
ganhos são ainda maiores que o estimado neste cenário. 

  
Tabela 4. Plano de ação 5W2H. 

 
 
Abaixo seguem as fotos da instalação de placas cerâmicas: 
 

 

 

 
Figura 5. Fixação externa das placas 

cerâmicas [alimentadores do 
peneiramento da britagem]. 

 
Figura 6. Vista interna frontal das placas 

cerâmicas fixadas [alimentadores do 
peneiramento da britagem]. 

 

 

 

 
Figura 7. Vista interna lateral das placas 

cerâmicas fixadas [alimentadores do 
peneiramento da britagem]. 

 
Figura 8. Vista interna lateral das placas 

cerâmicas fixadas [alimentadores do 
peneiramento da britagem]. 
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Figura 9. Vista do sistema em funcionamento (alimentadores do peneiramento da 

britagem). 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Como os resultados financeiros alcançado foram muito satisfatórios, este estudo 
será padronizado para todos os locais em que ocorre este mesmo tipo de atividade.  
 
Além da economia mensal, a solução proposta alcançou seu objetivo tendo 
resultados de: 
 

 Reduzir do número de substituição de componentes sobressalentes (roletes, 
polias e mancais); 

 Reduzir o MTTR dos alimentadores do peneiramento; 

 Aumentar o MTBF dos alimentadores do peneiramento; 

 Reduzir o número de intervenções da equipe de manutenção Manserv nas 
trocas de borrachas guias danificadas; 

 Reduzir o número de intervenção de limpeza de minério de ferro. 
 
Objetivando uma melhor operacionalização dos alimentadores, as placas de 
cerâmicas foram reguladas em 1 polegada em relação a correia transportadora de 
forma a não ter contato com a mesma e não danificar devido a possível atrito entre 
as partes. Esta atenção é crucial pois quando a correia opera com pouco minério 
tende a ter contato com as placas e com capacidade nominal, a regulagem foi 
necessária para que não tenha vazamento de material. 
 
Em contrapartida foi instalada uma borracha contra guia externa ao módulo de 
fixação das placas de cerâmica de forma a não deixar nenhum minério de ferro 
deslocar para o piso. Esta borracha contra guia foi instalada em uma barra chata de 
2 polegadas soldada a uma distância de 50 mm do módulo de fixação. 
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