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RESUMO: O presente trabalho consiste na elaboração e implementação de um plano de manutenção para máquina 
puncionadeira cnc danobat destinada a fabricação de componentes em aço e alumínio no processo de produção 
de uma metalúrgica situada em Betim/Mg. 
Baseado nisto apresentou-se um estudo, que visa propor estratégias para o aumento da vida útil e 
funcionabilidade da puncionadeira. Assim foram realizadas análises através de coleta de dados, que evidenciaram 
as paradas não planejadas para manutenção corretiva da puncionadeira. Através desta pesquisa foi possível 
constatar também a falta de métodos específicos para a atividade de manutenção, que resulta em procedimentos 
mal elaborados realizados por profissionais não qualificados para o mesmo. O objetivo do trabalho são propor 
sugestões que visam fomentar a eficácia nas atividades de manutenção, aumentar a vida útil e a disponibilidade 
de horas máquinas da puncionadeira. Com o resultado desse trabalho foi identificado as causas raízes das 
principais falhas e elaborado um plano de manutenção preventiva para a máquina. 
O plano de manutenção apresentado, foi criado com base no objetivo geral deste trabalho e visa garantir a 
confiabilidade e disponibilidade de operação das máquinas quando solicitadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Falha, Manutenção preventiva. Plano de manutenção.  
 
ABSTRACT: The present work consists of the elaboration and implementation of a maintenance plan for cnc danobat 
punching machine for the manufacture of steel and aluminum components in the production process of a 
metallurgical plant located in Betim / Mg. 
Based on this, a study was presented, which aims to propose strategies to increase the useful life and function of 
the punch. Thus, analyzes were performed through data collection, which evidenced unplanned stops for corrective 
maintenance of the punch. Through this research it was possible to verify the lack of specific methods for the 
maintenance activity, which results in poorly elaborated procedures performed by professionals who are not 
qualified for the same. The objective of the work is to propose suggestions that aim to promote efficiency in 
maintenance activities, increase the useful life and the availability of hours of the punching machine. With the result 
of this work the root causes of the main faults were identified and a preventive maintenance plan for the machine 
was elaborated. 
The presented maintenance plan was created based on the general objective of this work and aims to guarantee 
the reliability and availability of operation of the machines when requested. 
KEY WORDS: Failure, Preventive Maintenance. Maintenance plan. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o grande crescimento da automação industrial, 

de acordo com Dekker (1996), forçou os gestores a 

dar uma ênfase maior na manutenção preventiva de 

equipamentos e maquinários, avaliando o impacto do 

sistema de manutenção no processo produtivo e, 

consequentemente, a disponibilidade dos 

maquinários. Ao encontro disso, a manutenção torna-

se um fator primordial para o cumprimento destas 

duas metas pois, é nela que se repara a máquina com 

as melhores tecnologias, técnicas e métodos 

disponíveis e também é a manutenção preventiva que 

disponibiliza máquinas confiáveis e capazes de 

produzir sem imprevistos, agregando lucros maiores 

para a corporação empresarial. Neste mesmo 

pensamento de manutenção, é que surge a 

necessidade de se estudar um plano de manutenção 

preventiva para a máquina puncionadeira Danobat 

P1317 de uma metalúrgica situada em Betim MG, que 

atualmente, são atendidas no método mais antigo da 

manutenção, a manutenção corretiva onde o reparo só 

é feito depois do maquinário quebrar. Desta forma, 

pretendeu-se através de uma empresa de consultoria 

especializada em manutenção preventiva e pesquisa 

bibliográfica, estudar os métodos e técnicas mais 

avançadas, possibilitando um entendimento geral de 

manutenção industrial e, através desta parceria e 

estudo, formular um plano de manutenção preventivo 

específico para puncionadeira da empresa citada. 

Também foi necessário o levantamento de dados 

sobre o atual estado de conservação, modo de 

utilização e frequência da máquina, de maneira que, 

fosse possível criar um plano de manutenção 

específico, com a finalidade de manter a 

puncionadeira em pleno funcionamento e com pouca 

probabilidade de falha quando forem solicitados. 

Desta maneira, o trabalho de conclusão de curso, teve 

como objetivo principal, a criação do plano de 

manutenção para a máquina puncionadeira Danobat 

de uma metalúrgica situada em Betim MG, conforme 

figura 1. 

 

 

Figura 1. Puncionadeira Danobat P1317. Fonte: 

Próprio autor.  

 

2 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

Para um entendimento adequado à elaboração de um 

plano de manutenção desde sua concepção, é 

necessário compreender alguns conceitos básicos que 

englobam o entendimento de planejamento e controle 

de manutenção dentro da Engenharia. A primeira 

definição a ser observada segundo Filho (2005) 

referente ao termo gerência da manutenção 

representa um conjunto de atos, normas e instruções 

de procedimentos pertinentes a um sistema de 

manutenção, que dá o objetivo para a equipe de 

manutenção como um todo e, para a organização que 

ela serve. Kardec e Nascif (2002), no que diz respeito 

a técnicas de manutenção, observam que atualmente 

são definidos 6 tipos básicos de manutenção, são 

eles: corretiva não planejada; corretiva planejada; 

preventiva; preditiva; detectiva e engenharia de 

manutenção.  

 

2.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Segundo Pereira (2009), refere-se como o termo 

“manutenção corretiva” é amplamente conhecido no 

ramo industrial e ainda é a forma mais comum para 



 

 

 

reparo de um equipamento com problema. Tem como 

principal característica o conserto com início logo após 

a falha ocorrer, independente da disponibilidade de 

mão de obra e material necessários para o conserto. 

Desta forma, pode-se entender como manutenção 

corretiva, o sistema de conserto depois da ocorrência 

da falha, conhecido também como sistema “quebra-

conserta”, podendo ser dividida em manutenção 

corretiva planejada ou manutenção corretiva não 

planejada. 

 

2.1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA NÃO 

PLANEJADA 

Conforme Pinto e Xavier (1999 apud JUNIOR, 2006), 

esse tipo de manutenção acontece após a falha ou 

perda de desempenho em um equipamento sem que 

haja tempo para a preparação dos serviços, trazendo 

prejuízos enormes para as empresas pois, implica em 

altos custos e dependendo do ramo de atividade da 

empresa, perda de qualidade. Podemos ressaltar 

também o desgaste prematuro do maquinário pode 

afetar outros componentes do mesmo reduzindo a sua 

vida útil.  

 

2.1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA 

Tem-se uma falha ou condição anormal de operação 

de um equipamento e a correção depende de decisão 

gerencial, em função de acompanhamento preditivo 

ou pela decisão de operar até a quebra. A decisão de 

adotar a política de manutenção corretiva planejada 

pode ser originada com base em vários fatores, tais 

como: Agendamento de parada do processo produtivo 

com a equipe de operação, segurança, melhor 

planejamento dos serviços, garantia de ferramental e 

peças sobressalentes, necessidade de recursos 

humanos tais como serviços contratados. Esse tipo de 

manutenção possibilita o planejamento dos recursos 

necessários para a intervenção de manutenção, uma 

vez que a falha é esperada. (PINTO e XAVIER, 2001 

apud MUASSAB, 2002). 

 

2.1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Trata-se de atuação realizada de maneira a reduzir ou 

evitar a falha ou a queda no desempenho do 

equipamento, obedecendo a um plano de manutenção 

preventiva previamente elaborada, baseado em 

intervalos definidos de tempo, isso é, manutenção 

baseada no tempo. Qualquer ativo físico solicitado 

para realizar uma determinada função estará sujeito a 

uma variedade de esforços. Estes esforços gerarão 

fadiga e isto causará a deterioração deste ativo físico 

reduzindo sua resistência à fadiga. Esta resistência 

reduzir-se-á até um ponto no qual o ativo físico pode 

não ter mais o desempenho desejado, em outras 

palavras, ele pode vir a falhar (MOUBRAY, 1997).  

 

2.2 PLANO DE MANUTENÇÃO 

Campos e Belhot (1994) acreditam que numa 

empresa existe a necessidade de um plano de 

manutenção em curto prazo, variando de alguns dias 

até meses, visando a adoção de políticas de 

manutenção apropriadas para as operações de 

reparo, substituição e recondicionamento dos 

sistemas e componentes, de modo que o processo 

decisório final seja o maior favorecido. Campos e 

Belhot (1994) também nos dizem que o plano de 

manutenção deve estar conforme com a estratégia de 

controles de recursos adotada pela empresa, uma vez 

que o custo da manutenção influencia 

consideravelmente as estruturas organizacionais e 

administrativas vigentes. É objetivo do plano de 

manutenção aumentar a disponibilidade de horas 

máquinas, reduzindo as paradas aleatórias no 

funcionamento das mesmas que executam os 

serviços. Assim, um plano de manutenção preventiva 

deve ser elaborado a partir de um estudo detalhado de 
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cada peça ou parte principal do maquinário. Em um  

plano de manutenção devem estar presentes sete  

condições (CAMPOS; BELHOT, 1994): Estudar as 

condições reais de funcionamento dos equipamentos; 

Analisar as falhas e defeitos observados, sobretudo as 

falhas mais frequentes; Analisar um sistema 

apropriado de lubrificação e normalização dos 

lubrificantes utilizados; Estimar um estoque mínimo de 

peças sobressalentes para evitar perdas de produção; 

Pesquisar as ferramentas necessárias à manutenção 

e ao conserto dos equipamentos e maquinários; 

Estudar possíveis modificações nas instalações, para 

permitir uma manutenção ágil e de fácil acesso; 

Estudar possíveis modificações de layout da fábrica, 

de modo a evitar perda de tempo. 

 

2.3 OBJETIVO DO PLANO DE MANUTENÇÃO 

Estudo de estratégias de manutenção preventiva, que 

diminuam o número de falhas e elevem a vida útil da 

máquina puncionadeira da M.I.B. (Mecânica Industrial 

Bueno), apresentando e analisando formas de 

manutenção estratégica, com maior ênfase a 

manutenção preventiva, desenvolvendo uma proposta 

de plano de manutenção para a puncionadeira. 

 

2.4 MTBF 

MTBF significa Mean Time Between Failures em 

inglês, ou seja, período médio entre falhas. Ele é um 

indicador da confiabilidade de um produto ou um 

sistema reparável. Ele mede o índice de 

falhas aleatórias excluindo falhas sistemáticas. 

MTBF é normalmente expresso em horas. Quanto 

mais elevado é o MTBF, mais o produto é confiável. O 

valor do MTBF pode ser definido para um ambiente e 

utilização específico.  

 

 

2.5  MTTR 

O MTTR (mean time to repair), ou tempo médio para 

reparo, é a média de tempo que se leva para executar 

um reparo após a ocorrência da falha. Ou seja, é o 

tempo gasto durante a intervenção em um 

determinado processo. 

 

2.6  MTTF 

Na análise de confiabilidade, MTTF (Mean Time to 

Failure) é o tempo médio que um item, nesse caso 

uma máquina, funcionará antes que ele falhe. É a vida 

média do item. 

O MTTF pode ser usado para determinar se um 

sistema redesenhado é melhor do que o sistema 

anterior em planos de teste de demonstração. 

Como uma medida do centro da distribuição quando a 

distribuição se adequa adequadamente aos dados. 

 

2.7  DISPONIBILIDADE DA MÁQUINA 

A disponibilidade é a porcentagem de tempo em que 

um equipamento ou máquina está disponível para 

exercer a sua função, sem levar em consideração o 

tempo em que esteve parado por algum motivo 

qualquer.  

Pode definir-se o cálculo do indicador de 

disponibilidade de um equipamento da seguinte 

forma (Chiaradia, 2004): 

Disponibilidade (%) = ((Tempo útil de trabalho - Tempo 

de paragens não programadas) / Tempo útil de 

trabalho) × 100. 

Em que o tempo útil de trabalho representa a 

diferença entre o tempo total disponível de trabalho do 

equipamento e o tempo de paradas programadas pela 

produção, como por exemplo: tempo de descanso, 

limpeza do equipamento, manutenções programadas, 

entre outros. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A9atoire
https://pt.wikibooks.org/wiki/Log%C3%ADstica/Refer%C3%AAncias#refbChiaradia


 

 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa experimental do tipo estudo de caso 

consiste em um estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, de maneira que permite seu 

amplo e detalhado conhecimento de tarefas 

praticamente impossíveis mediante outros 

delineamentos já considerados. Além disso, contém 

as características de explorar situações da vida 

real, cujos limites não estão claramente definidos, 

preserva o caráter unitário do objeto estudado, 

descreve a situação do contexto em que está sendo 

feita determinada investigação, formula hipóteses e 

desenvolve teorias e explica as variáveis causais 

de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de 

levantamentos e experimentos. Foram levantadas 

informações para subsidiar a demonstração da 

proposta de implantação de um modelo de 

manutenção. (GIL, 2010, p.184) 

Essa metodologia pode ser descrita por meio dos 

seguintes itens: 

 

3.1 SISTEMA DE PRODUÇÃO ATUAL 

O tempo de experiencia no processo produtivo se fez 

essencial. Com esse entendimento entendeu-se as 

necessidades e características do processo produtivo 

do setor, bem como o fluxo de materiais, operações 

realizadas.  

 

 

 3.2 SISTEMA DE MANUTENÇÃO ATUAL 

Uma vez conhecido o sistema de produção, a 

manutenção se torna o próximo passo. Foram 

levantados dados técnicos e estatísticos sobre a 

máquina que foram vitais para a realização do 

trabalho. Foi verificado que a empresa não possui 

setor e controle de manutenção da máquina 

puncionadeira.  

3.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

A fabricante da máquina disponibiliza um manual com 

informações técnicas básicas de manutenção 

preventiva que deve ser seguido para um melhor 

funcionamento da máquina. No entanto, não se utiliza 

estas informações no presente equipamento. 

Buscou-se analisar as informações que foram 

coletadas, formando um banco de dados, dando 

suporte às atividades que foram realizadas.                

As informações foram suficientes e bem 

compreendidas. 

 

3.4 REVISÃO E DIAGNÓSTICO DO HISTÓRICO DE 

FALHAS 

Realizou se uma avaliação sobre as falhas do 

equipamento durante um determinado tempo. Essa 

informação foi conhecida como histórico de falhas. O 

histórico de falhas pode ser conseguido por meio de 

um sistema de gerenciamento de informações, 

utilizando os documentos que registraram as 

atividades de manutenção no chão de fábrica. Após o 

levantamento das informações de falha, começou-se o 

trabalho de relacionar todas as informações 

disponíveis do equipamento, como demanda de 

produção, operação, disponibilidade visando uma 

correlação com o registro de falhas. Gerando assim 

um estudo utilizando o diagrama de causa e efeito 

(Ishikawa) conforme figura 2: 

 

 

3.5 APLICAÇÃO DO DIAGRAMA DE  ISHIKAWA 

Foi possível determinar as causas do problema a 

partir da montagem do diagrama de causa-efeito ou 

“espinha de peixe”. A figura 1 apresenta o Diagrama 

de Ishikawa com as possíveis causas identificadas do 

problema. Estas causas foram levantadas a partir de 
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um Brainstorming (chuva de ideias) realizado em 

parceria com a empresa de consultoria deste projeto. 

 

 

Figura 2. Diagrama de causa e efeito. Fonte: Próprio 

autor. 

 

Através do diagrama de causa e efeito mostrado na 

figura 2. Foram levantados alguns dados de possíveis 

causas que ocasionaram a falta de manutenção do 

maquinário. 

  

Observou-se que: 

• Falta treinamento para os operadores. 

• Falta de peças sobressalentes; 

• Falta de ferramentas e chaparia não 

conforme; 

• Ferramentas de medição descalibradas; 

• Procedimento de operação da máquina não 

conforme; 

• Temperatura inadequada e falta de motivação. 

 

Com isso, observou-se que as causas acima estariam 

prejudicando a eficiência e eficácia da máquina 

estudada, acarretando em uma menor disponibilidade 

e vida útil, influenciando diretamente a produtividade 

da empresa. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

DETALHES DA PUNCIONADEIRA DANOBAT P1317 

 

 

Figura 3: Desenho técnico Danobat. Fonte: 

http://www.danobatgroup.com/en/danobat  

 

ARMAZÉM DE FERRAMENTAS (MULTITOOL) DA 

MÁQUINA PUNCIONADEIRA ESTUDADA. 

 

Figura 4: Armazén de ferramentas danobat p1317. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

 

http://www.danobatgroup.com/en/danobat


 

 

 

4.1 DADOS 

A partir dos dados coletados iniciou-se um trabalho de 

busca de falhas que envolvem paradas do 

equipamento separado por categorias, sendo elas: 

falhas ocorridas diariamente, ocasionais e crônicas. 

As falhas ocorridas diariamente que resultam na 

parada da máquina representaram aquelas falhas que 

causaram a perda de produtividade. As Falhas 

ocasionais são aquelas que acontecem de repente e 

se gasta um tempo muito maior que o normal para se 

reparar. Essa categoria permitiu entender quais foram 

as limitações da manutenção na execução do reparo e 

quais dessas falhas estavam relacionadas com 

pequenas falhas ou falta de uma atividade preventiva. 

E por último, as falhas Crônicas. Essas falhas são 

periódicas e frequentes no equipamento. Essa 

categoria permitiu a realização de melhorias no 

equipamento e no sistema produtivo, além de servir 

como indicador de melhoria para o novo plano de 

manutenção proposto. 

O resultado dessa análise gerou as informações 

conforme a figura 5: 

 

 

Figura 5. Indicadores de parada de máquina. Fonte: 

Próprio autor. 

 

Os dados apresentados pela tabela acima, revelam o 

presente momento de produção da puncionadeira, 

espera-se pela diretoria da empresa, uma                         

disponibilidade de 90% da máquina, inferior aos dados 

coletados que geraram uma disponibilidade de 71%. 

Observando-se que a disponibilidade da mesma 

poderá ter um maior rendimento de horas trabalhadas 

com a implantação de um plano de manutenção, 

evitando paradas espontâneas da mesma. 

 

4.2 APLICAÇÃO DE PARETO 

Ao se efetuar a divisão dos dados, a análise de falhas 

ficou mais simples, como se trata de um mesmo 

conjunto, as falhas tendem a ser repetitivas e com a 

mesma origem. Fica inviável esta análise a uma 

instalação fabril inteira ou a um grupo de empresas 

com dezenas de equipamentos diversificados, o 

volume de informações a ser trabalhado se torna 

grande, o que inviabiliza a realização desta análise.    

Segundo o teorema de Pareto não é necessário 

realizar uma análise de todos os conjuntos para se 

obter um resultado satisfatório. Implantando essa 

teoria, foi realizado um estudo de frequência de 

ocorrências de paradas e tempo das mesmas e 

organizado de forma acumulativa, como se pode 

observar na Tabela 1 e no Gráfico. 

 

Tabela1: Relação de paradas da puncionadeira 

Danobat. Fonte: Próprio autor 
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Gráfico 1: Gráfico de Pareto mostrando a quantidade 

de paradas divididas em subgrupos. Fonte: Próprio 

autor. 

 

O gráfico acima mostra a realidade da falta de 

manutenção preventiva no maquinário.  

Totalizando 71h19min de paradas não planejadas, 

distribuídas em: 

• Corretiva mecânica, concerto depois que a 

máquina quebra e para a produção 

espontaneamente totalizando 17h49min. 

• Corretiva elétrica totalizando 03h33min. 

• Setup, com mais horas de paradas realizadas, 

pois, o operador tem que efetuar limpeza e 

ajustes na máquina durante o setup, o que 

deveria ser feito em uma manutenção 

programada totalizando 42h47min. 

• Outros são paradas realizadas por outros 

setores como a qualidade, por falta de 

matéria prima ou não conforme, reuniões e 

afins totalizando 07h07min. 

De acordo com os empresários da Mib a falta de 

manutenção preventiva leva se em consideração a 

falta de orçamento para montar uma equipe de 

manutenção capacitada para execução dos serviços e 

o estoque de peças sobressalentes para atender a 

mesma. Devido a situação financeira atual da 

empresa, a mesma não pode manter uma equipe de 

manutenção. 

 

5 CONCLUSÃO 

O estudo de caso na empresa analisada mostrou 

como a efetividade de um controle de manutenção 

pode ajudar a atingir os objetivos propostos. O projeto 

demonstrou que através da organização dos 

processos, organização da manutenção do 

equipamento piloto, pode-se conquistar excelência 

nos resultados no quesito produtividade do 

equipamento. Através da manutenção planejada, 

descritos no estudo de caso, foi possível comprovar o 

quanto ações simples, porém, sincronizadas, podem 

contribuir para o aumento de eficiência e eficácia da 

produção. Não foi possível a implantação da proposta 

do plano de manutenção devido ao curto prazo de 

tempo, deixando em aberto para uma potencial 

implantação. 

___________________________________________________________________________________________ 
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