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RESUMO 

Por estar diretamente sujeita a fatores econômicos de nível global, a mineração tende 

a se desenvolver para buscar processos produtivos mais enxutos, aliando menores 

custos operacionais a melhores taxas produtivas. Neste contexto, o objetivo principal 

deste trabalho é avaliar o comportamento geral da curva de tempo em manutenção 

preventiva de uma frota de caminhões em uma mineração de grande porte, sendo a 

análise realizada em uma janela temporal baseada em um período econômico de 

mínimo local nos preços do cobre. A partir do comportamento observado é feita uma 

discussão sob as premissas da metodologia de gestão nomeada Manutenção 

Produtiva Total de forma a se debater os possíveis principais riscos e/ou 

consequências que podem ser enfrentadas pelo projeto e como estas decisões 

qualitativamente indicam o grau de maturidade na integração operacional entre 

produção e manutenção em um projeto minerário. Ao final, pode-se concluir que ainda 

é necessário um intenso trabalho em se traduzir as premissas da MPT para a indústria 

mineral, buscando-se adaptar processos e métricas que sejam mais condizentes ao 

ambiente da indústria extrativa (que é muito diferente da indústria de manufatura, onde 

o programa teve início). Além disso, fica claro que a aplicação da MPT é possível e 

bem-vinda na mineração já havendo de vários estudos acadêmicos na área – ou seja, 

o ponto em questão mais desafiador provavelmente é que seja desenvolvido um 

programa de MPT de forma endógena em um projeto mineral. 

 

Palavras-chave: manutenção preventiva, manutenção produtiva total (MPT), gestão 

integrada, gestão de ativos. 

  



 
 

ABSTRACT 

As it is directly under global economic factors, the mining industry tends to develop to 

seek leaner production processes, combining lower operational costs to better 

productive rates. In this context, the main objective of this study is to evaluate the 

general behavior of the time spend in preventive maintenance of a truck fleet from a 

large-scale mining project, being the analysis performed in a time window based on an 

economic period of local minimum in copper prices. From the observed behavior a 

discussion is made under the assumptions of the management methodology named 

Total Productive Maintenance in order to discuss the possible main risks and/or 

consequences that can be faced by the project and how these decisions qualitatively 

indicate the degree of maturity between production and maintenance in a mining 

project. In the end, it can be concluded that an intense work is still needed to translate 

the TPM premises into the mineral industry, being necessary to seek ways to adapt 

processes and metrics that are more suited to the extractive industry environment 

(which is very different from the manufacturing industry, where the program started). 

In addition, it is clear that the application of TPM is possible and welcome in mining 

since there are several academic studies in the area - in other words, the most 

challenging point in question is probably that an endogenous TPM program is 

developed within a mineral project. 

 

Key-words: preventive maintenance, total productive maintenance (TPM), integrated 

management, asset management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Toda atividade industrial busca grande nível de integração entre as diferentes etapas 

que compõem a cadeia de valor de um bem. Dentro da mineração essa demanda por 

sinergia no projeto é um dos principais fatores que motivam a otimização operacional 

e financeira. Isso porque, quando esta otimização é alcançada, garante-se uma 

melhor relação entre as diferentes operações unitárias dentro da cadeia de valor, 

minimizando custos operações e/ou aumentando-se a produtividade horária ou 

monetária do projeto. De forma geral, espera-se que a curva de custo operacional de 

um empreendimento minerário seja crescente, uma vez que há maior dificuldade tanto 

no acesso quanto no processamento do minério aumenta no tempo, seja por aumento 

na relação estéril-minério ou pelo aumento de complexidade mineralógica ou 

geológica. Desta forma, todo empreendimento minerário exige alto grau de integração 

operacional e gerencial para garantir bons níveis de competitividade, principalmente 

em momentos de oscilação econômica. 

Por estar diretamente sujeita a fatores econômicos de nível global, a mineração tende 

a se desenvolver para buscar processos produtivos mais enxutos, ou seja, processos 

com menores custos operacionais e maior produtividade global. No entanto, devido 

aos altos custos de investimento no projeto – desde as etapas de pesquisa, 

implementação do projeto, manutenção das operações até, por fim, o 

descomissionamento – decisões relacionadas à diminuição de custos e/ou maior 

produtividade em curto prazo costumam ser praticadas sem se atentar, mapear ou 

mensurar por completo o impacto operacional que podem gerar em médio e longo 

prazo. Isso é refletido gerencialmente às equipes que trabalham no projeto através de 

metas para indicadores ligados à produção ou decisões que buscam a diminuição de 

custos em curto prazo; contudo, poucas vezes estes direcionais e decisões tendem a 

refletir uma abordagem sistêmica e otimizada do projeto como um todo. 

Tendo este contexto em vista, é necessário que seja construída uma visão 

sistematizada dos impactos que decisões operacionais geram no projeto em 

diferentes horizontes temporais ou, pelo menos, buscar construir-se uma cultura que, 

gradativamente, leve a esta consideração. Ao se alcançar esta abordagem holística é 

possível, entre outros, uma avaliação mais verdadeira da relação entre custo e 
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benefício de decisões importantes e/ou recorrentes. No geral, a maioria (se não todas) 

as ações tomadas diariamente no chão de fábrica mostram-se adequadas para aquele 

contexto. Contudo, se estas condutas forem somadas e avaliadas, é possível que em 

um horizonte de médio ou longo prazo mostrem-se avessas aos objetivos gerais de 

qualquer projeto como, por exemplo, a utilização otimizada de equipamentos (de 

forma a não impactar negativamente a vida útil dos mesmos), a otimização financeira 

da operação ou, até mesmo, índices produtivos adequados às expectativas. 

Sob as constantes demandas por diminuição de custos ou aumento da produção, 

muitas atividades não diretamente ligadas às etapas produtivas tendem a ser 

impactadas. Como um dos exemplos mais recorrentes tem-se as ações ligadas à 

manutenção planejada dos equipamentos. Por esta ser sinônimo de equipamentos 

sendo colocados em horas não produtivas, associando-se aos grandes investimentos 

necessários para se performar constantes e completos ciclos de manutenção, em 

muitos casos há uma cultura enraizada de que horas em manutenção são contrárias 

a produção.  
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

 

2.1. OBJETIVOS 

Realizando-se este estudo é esperado que se entenda como fatores econômicos 

influenciam diretamente questões relacionadas à gestão de manutenção em um 

empreendimento minerário de grande porte. Como objetivo geral, este trabalho busca 

conduzir uma avaliação da curva de tempo em manutenção de equipamentos de 

transporte em uma mineração durante um período em que a curva de preço da 

commodity produzida apresenta um comportamento específico de queda. Uma vez 

identificado este comportamento, buscar-se interpretar seus motivadores e 

consequências sob as premissas da teoria da Manutenção Produtiva Total (MPT). 

Especificamente, este estudo busca responder quatro questões, listadas como segue: 

a) Em um período de baixos preços de uma commodity mineral, como se 

comportou a curva de manutenção preventiva dos equipamentos de transporte 

em uma mineração de grande porte? 

b) Quais os possíveis impactos que podem surgir devido a estratégia operacional 

que foi identificada? 

c) Neste contexto e sob as premissas da Manutenção Produtiva Total, qual é o 

indicativo do nível de integração operacional no caso estudado? 

d) A implementação de um programa estruturado de Manutenção Produtiva Total 

pode ser uma solução para a busca por otimização operacional e financeira no 

caso estudado?  

 

2.2. JUSTIFICATIVAS 

O presente trabalho se justifica a partir da necessidade de expor uma visão sistêmica 

e integrada em relação às decisões econômicas que são tomadas no dia-a-dia da 

operação de uma mina de grande porte. O planejamento operacional como um todo 

se mostra otimizado para horizontes de curtíssimo prazo (como turnos ou dias de 

trabalho) onde se busca, prioritariamente, atingir-se metas produtivas, contudo, 

decisões que são postas em prática nestes períodos de tempo, quando acumuladas, 

irão impactar positiva ou negativamente o processo produtivo e as condições 
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operacionais no médio e longo prazo. Isso posto, ainda se mostra necessário 

evidenciar aos tomadores de decisão de nível operacional e gerencial que um ganho 

relativo no curto prazo pode estar gerando perda de valor em horizontes mais amplos. 

No caso deste trabalho, uma análise simples é aplicada com o intuito de evidenciar e 

mensurar a diminuição de ações de manutenção preventiva em uma frota de 

caminhões, caracterizando-a como uma decisão econômica, podendo esta ação estar 

relacionada a um círculo vicioso e/ou, pelo menos, criando margem para impactos 

negativos de médio e longo prazo segundo a perspectiva da manutenção produtiva 

total. 

De forma geral, em grandes processos produtivos como os da indústria mineral, onde 

existem vários tomadores de decisão (dos mais diferentes níveis hierárquicos) 

trabalhando juntos, é esperado que se haja uma visão difusa e mais complexa de 

como as pequenas ações diárias, mesmo garantindo um ganho pontual, podem estar 

direcionando o projeto a uma perda futura. Assim, as discussões realizadas neste 

trabalho mostram-se necessárias à busca por um gerenciamento mais sistêmico e 

integrado que leve a indústria mineral a se utilizar de modelos já desenvolvidos e 

aplicados com sucesso em outras indústrias. 
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3. VISÃO GERAL DO MERCADO DO COBRE 

 

Há séculos o cobre acompanha o desenvolvimento das civilizações humanas. 

Contudo, pode-se dizer que seu lugar fixo como metal essencial à história da 

humanidade foi garantido com o advento e evolução dos estudos e utilização da 

energia elétrica pelas sociedades. Hoje o mundo tem como um dos seus principais 

motores e indicadores de desenvolvimento e da evolução tecnológica nas mais 

diversas áreas de conhecimento e, desta forma, as conhecidas propriedades do cobre 

– sendo as principais a mecânica e as condutividades elétrica e térmica – fazem com 

que o metal tenha diferentes e importantes aplicações na atualidade, destacando-se 

na indústria elétrica, eletrônica, metalúrgica, de construção civil e, até mesmo, na 

agricultura e medicina. 

As ocorrências do cobre estão espalhadas pelo globo terrestre e as tecnologias de 

extração e processamento dos minerais-minério são amplamente conhecidas. Os dez 

maiores produtores de cobre no mundo, em 2017, são apresentados na Figura 1. 

No cenário brasileiro, segundo o Anuário Mineral Brasileiro (BRASIL, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2016, 2018), a produção bruta e teor médio 

de minério de cobre no país são ilustrados pela Figura 2, sendo interessante 

mencionar que os valores referentes à produção de 2016 são oriundos de apenas três 

estados brasileiros: Pará, Goiás e Bahia. Mesmo não sendo um dos maiores 

5,330

2,390
1,860

1,270
920 850 755 755 650 620

Maiores produtores de cobre em 2017 - em milhares de toneladas

Figura 1 Maiores produtores de cobre em 2017 

Fonte: adaptado de Kay (2018) 
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produtores mundiais da commodity, o Brasil tem o cobre como a terceira substância 

metálica mais relevante segundo os valores comercializados, com representatividade 

de 7,6% em 2016 (BRASIL, 2018), ficando atrás apenas do ferro e ouro. 

Historicamente a demanda mundial por cobre vem crescendo e tende a manter este 

comportamento pelo menos por mais algumas décadas. Contudo, naturalmente 
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existem momentos em que o setor passa por reviravoltas e quedas de preços 

significativas, mais ou menos pontuais. Momentos como esse são caracterizados por 

uma disponibilidade maior de estoques e, consequentemente, quedas nos preços, 

sendo que este fluxo pode ser devido a estratégias de mercado aplicadas por grandes 

produtores ou consequência da descoberta de novas reservas ou início de novos 

projetos. De toda forma, Schipper et al. (2018) simula vários cenários até o ano de 

2100 e em todos a demanda global pela commodity cresce. Contudo, a complexidade 

de extração e beneficiamento dos minérios também é crescente (exemplificada, no 

caso brasileiro, pela tendência de queda no teor médio, como mostrado pela Figura 

2), impactando diretamente no aumento de custos unitários da cadeia produtiva do 

cobre; sendo assim, alinhando-se este fato à crescente demanda, patamares de 

oscilação crescentes no preço do minério de cobre e seus derivados podem ser 

esperados. 

Após o momento de mínimo histórico nos preços da commodity que ocorreu em 2009 

(Figura 3), houve boa recuperação até 2011. Contudo, um novo período de queda 

gradual nos patamares do valor do minério no mercado internacional levou a um 

período de estagnação em 2016. Entretanto, Davidson (2017) defende que os preços 

apresentaram recuperação em 2017, definindo uma nova faixa de oscilação, mas não 

sendo possível prever o próximo movimento de grande alta – Figura 4. A mídia atual, 

Fonte: Davidson (2017) 

Figura 4 Elevação do patamar de oscilação do preço do cobre (contrato de 3 meses), entre o 
final de 2016 e início de 2017 
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no entanto, veicula informações que possibilitam supor de forma mais concreta que, 

no médio prazo, a recuperação dos preços será ainda mais efetiva. 

Em janeiro de 2018, o site da BBC Brasil publicou reportagem (BARRIA, 2018)1 que, 

além do aumento de 30% no preço do cobre em 2017  devido a demanda chinesa, a 

tendência de alta deve se manter até 2020 por causa (também) da revolução 

tecnológica causada pela aplicação e prevista popularização comercial de carros 

elétricos, prevendo aumento de 3 milhões em 2017 para 27 milhões de unidades em 

2027 – incluindo, inclusive, uma indagação sobre um provável início do novo 

“superciclo” econômico para o metal (sendo que o último havia sido iniciado em 2003, 

levando o preço do metal a máximos históricos). 

Também em janeiro de 2018, o portal UOL Economia publicou texto (JAVIER, 2018)2 

que a negociação de empresas detentoras de ativos de cobre teve maior número de 

transações nos últimos 12 anos, devido à expectativa de crescimento da demanda 

que leva à necessidade de investimentos para abertura ou expansão de novos 

projetos. 

O site Reuters, em março de 2018, por sua vez, tem uma publicação (HOME, 2018)3 

que analisa a dinâmica entre cobre primário (oriundo da mineração) e secundário 

(obtido por reciclagem) e o discurso de déficit produtivo no setor, que é usado como 

expectativa para aumento de preços. Tal discurso é alimentado pelo teor decrescente 

dos minérios, falta de investimentos em novos projetos e a esperada revolução que 

veículos elétricos causarão. Para o Reuters, no entanto, qualquer conclusão sobre o 

futuro da curva de demanda e oferta do metal no mundo é incerta, já que 2017 fechou 

com um déficit menor que 1%. 

O cobre, como mencionado, faz parte da sociedade moderna e é previsto que sua 

importância continue a crescer pelas próximas décadas. O metal é foco de estudos 

técnicos muitas vezes relacionados ao desenvolvimento tecnológico da sociedade 

humana como conhecemos hoje. Como consequência, sua importância econômica 

tende a se manter presente, o que impulsiona e motiva a busca por satisfação não 

                                                           
1 “Como o preço do cobre disparou – e o que a China e os carros elétricos têm a ver com isso”, BBC 
Brasil, 04/01/2018. Acessado em 14/07/2018. 
2 “Negócios com cobre tem melhor começo de temporada em 12 anos”, Uol Economia, 26/01/2018. 
Acessado em 14/07/2018. 
3 “Another year of supply deficit for copper...just: Andy Home”, Reuters, 21/03/2018. Acessado em 
14/07/2018. 
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somente da demanda atual por minérios de cobre, mas também a (muito provável) 

maior demanda futura.  
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1. GESTAO SISTEMICA E INTEGRADA NO CONTEXTO DA INDUSTRIA 

MINERAL 

Atualmente, a busca por ganhos estratégicos em competitividade demanda que 

processos produtivos sejam modelados de forma mais adaptativa (GLAWAR et al., 

2017). Desta forma, visualizar e compreender a cadeia de valor de um negócio é 

essencial à sua busca por otimização constante e maiores níveis de integração, uma 

vez que esclarece a importância estratégica dos variados componentes atuando em 

um processo produtivo, como é ressaltado por Sachs (2009): 

“A análise da cadeia de valor é uma maneira de decompor a empresa em 
uma série de atividades estrategicamente importantes, entendendo o impacto 
delas no comportamento dos custos e da diferenciação. A complexa 
interdependência entre as atividades oferece oportunidades para otimizar e 
melhor coordenar as várias atividades ao longo da cadeia de valor, incluindo 
os seus fornecedores e clientes.” 

No contexto da mineração, podemos entender como sendo cadeia de valor mineral, 

segundo descrevem Azevedo (2007) e Nader (2013), o conjunto sequencial de 

atividades de exploração e produção mineral que gerem lucros para a empresa, 

havendo um fluxo não só de incremento no valor produtivo material, mas também de 

conhecimento e aperfeiçoamento do processo em si, ilustrado nas tomadas de 

decisão. Desta forma, podemos visualizar o conceito de cadeira de valor mineral 

sendo aplicado em diferentes níveis, desde o mais macro, com a descrição geral do 

processo produtivo de determinado bem mineral, até desdobramentos mais 

detalhados, contendo mapeamento de operações unitárias e/ou pontos de tomada de 

decisão.  Pontualmente, podemos concluir que todas as atividades componentes de 

um processo produtivo qualquer podem ser abordadas sob uma perspectiva de 

“cadeia de valor”, uma vez que há um incremento de valor sendo submetido a um 

objeto de trabalho com o intuito de se satisfazer as necessidades de um cliente. 

A conceituação de cadeia de valor por si só já se mostra como um direcionamento à 

visão sistemática de uma cadeia produtiva, o que, por sua vez, evidencia uma busca 

por um novo referenciamento dos negócios onde haja visualização clara das relações 

internas e externas em ação – ou seja, uma visão global do negócio onde se visualiza 

onde estão localizadas partes isoladas do processo e como, quanto e onde impactam 
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no mesmo. Esta pode ser considerada uma interpretação prática e aplicada de 

conceitos relacionados à Teoria Geral de Sistemas (TGS). Santos, Silveira e Santos 

(2011) resumem a TGS como: 

“(...) uma crítica à administração científica e à teoria clássica, ambas 

funcionalistas, ao considerar o ambiente externo à organização e destacar a 

importância da visão do todo organizacional. Essa teoria possibilitou uma 

nova interpretação sobre as organizações, que passaram a ser vistas como 

um conjunto de subsistemas interligados e interdependentes que interagem 

continuamente com o ambiente no qual estão inseridas. Tal ampliação da 

perspectiva organizacional permitiu a elaboração e o desenvolvimento da 

teoria atual relativa à gestão de processos, em especial devido ao destaque 

concedido à necessidade de integração entre os departamentos e suas 

respectivas funções, juntamente com a importância aferida ao cliente (fator 

externo).” 

Corroborando com o posicionamento de Santos, Silveira e Santos (2011) temos 

Oprime, Monsanto e Donadone (2010) que, sob a perspectiva da demanda por novas 

estratégias organizacionais, fazem a seguinte crítica: 

“A estrutura antiga, centralizada e autocrática, não propicia a agilidade e 

mudanças, e é preciso, nos dias atuais, uma renovação de valores e posturas 

que envolvem mudanças nas práticas organizacionais.” 

Ou seja, a visualização integrada proposta pela TGS possibilita uma revolução nas 

práticas adotadas em um negócio quando se tem um mapeamento claro e sistemático 

entre, por exemplo, componentes internos e externos, fornecedores e clientes, o que 

agiliza ações de melhoria e otimização. 

Além disso, a visão conjugada entre a teoria geral de sistemas e a cadeia de valor 

possui também a ideia de desenvolvimento contínuo como importante ferramenta à 

integração e agregação de valor. Oprime, Monsanto e Donadone (2010) justificam a 

aplicação do conceito de melhoria contínua nas empresas atualmente da seguinte 

forma: 

“Tendo como ponto de partida o fato de que as empresas têm priorizado 

ganhos de produtividade/eficiência nas suas operações, decorrente do 

acirramento da competitividade, vê-se que a melhoria contínua ocupa um 

espaço significativo na gestão das empresas. (...) As atividades de melhoria 

contínua tornaram-se, ao longo das últimas décadas, um elemento 

estratégico para as empresas, propiciando a incorporação de inovações e o 

aprendizado à organização.” 

Sendo assim, hoje há grande preocupação e dedicação à busca por melhores práticas 

de gestão em suas mais diferentes ramificações (produção, pessoas, ativos, etc.), 

com abordagens mais integrativas e sistêmicas ganhando força e forma por 
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vislumbrarem uma interpretação e aplicação mais completa do negócio, como pode 

ser exemplificado por metodologias relacionadas à gestão de qualidade total 

(OPRIME, MONSANTO E DONADONE, 2010). 

Na indústria mineral há constante busca por otimizações operacionais e financeiras e, 

para tanto, ciclos de melhoria contínua precisam ser e são aplicados. Sob esta 

perspectiva, Yingling, Detty e Sottile Jr. (2000) avalia a aplicabilidade dos princípios 

da filosofia gerencial chamada Lean Manufacturing na indústria da mineração e Ade 

e Deshpande (2012) estuda sua aplicação e aumento de produtividade na indústria 

de carvão mineral. A filosofia da produção enxuta (Lean Manufacturing) se alicerça 

sobre 12 blocos construtores, segundo Alukal4 (2008, apud RAPOSO, 2011), como 

apresentado pela Figura 5, e, segundo Ade e Deshpande (2012), o princípio 

recorrente desta abordagem é a redução de custos e aumento da produtividade 

através de ciclos de melhoria contínua. 

Está claro que há espaço e demanda por abordagens mais integrativas dentro de 

projetos minerais, principalmente os de grande porte, por haver recorrente 

necessidade de otimização de custos e processos (operacionais ou administrativos). 

Os altos custos e riscos inerentes desta atividade industrial se mostram como um dos 

grandes motivadores para este comportamento, aliados a evolução natural por maior 

produtividade, competitividade e maiores níveis de segurança e conformidade com 

questões de sustentabilidade. Abordagens gerenciais e estratégicas holísticas (por 

                                                           
4 ALUKAL, G. Lean: a chave para a qualidade e o preço que o cliente deseja. Disponível em: 
<http://www.comunitate.com.br/qualdiade/Lean.pdf> Acesso em: 13 dez. 2008. 
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exemplo, com raízes na TGS) mostram-se como solução, quando associadas a 

questões de melhoria contínua, por exemplo a busca pela aplicação ativa de um ou 

mais blocos da filosofia de Lean Manufacturing (Figura 5). 

4.2. A MANUTENÇÃO COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO 

Segundo Gustafson et al. (2011), a manutenção é a combinação de todas as 

atividades técnicas, administrativas e gerenciais realizadas durante o ciclo de vida de 

um item para manter ou restaurar sua capacidade de executar suas funções. 

Hustrulid, Kuchta e Martin (2013) define manutenção como sendo todos os passos ou 

atividades desempenhadas com o objetivo de manter os equipamentos em condições 

de operação ou restaurá-los a este estado. Baseando-se nestes autores, é possível 

categorizar as atividades de manutenção em três grupos, de acordo com seus 

objetivos e abordagens, como segue: 

a) Manutenção Preventiva: aquela realizada de forma sistemática com o objetivo 

de prevenir quebras dos equipamentos durante a operação ou mantê-los em 

condição operacional, podendo se subdividir em: 

▪ Periódica quando realizada a partir de intervalos de tempo pré-

determinados, 

▪ Condicional quando realizada pelo monitoramento da condição de um 

equipamento e detecção de sinais de possíveis quebras; 

b) Manutenção Corretiva: aquela realizada para restaurar o equipamento para 

condições operacionais após uma quebra; 

c) Manutenção Diária: aquela realizada diariamente ou entre turnos – sendo a 

única que tem seu tempo aferido em relação às horas ativas. 

De forma geral, pode-se simplificar o conceito de manutenção como sendo toda e 

qualquer atividade de reparo que um equipamento pode ser submetido, sendo que, 

ao ser realizada antes de uma falha/quebra é chamada de Manutenção Preventiva 

(MP), no caso contrário recebe o nome de Manutenção Corretiva (MC). Para Glawar 

et al. (2017), a manutenção era, inicialmente, uma ferramenta reativa dentro dos 

processos produtivos (uma vez que era invocada após a ocorrência de falhas), mas, 

com o aumento dos preços de equipamentos, o tempo parado associado a 

quebras/falhas passou a ser mais custoso, fazendo com que manutenções 

preventivas se mostrassem mais atraentes a abordagens apenas reativas. 
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Para todas as indústrias, há grande interdependência entre manutenção e produção 

uma vez que a primeira busca garantir as condições operacionais de equipamentos 

para que a segunda possa desenvolver suas atividades. As ações relacionadas à 

manutenção ocorrem paralelamente ao processo produtivo e, enquanto o segundo 

tem seu planejamento e gestão comumente bem definido e associado à gestão de 

qualidade, raramente se aplica uma abordagem sinérgica entre os três processos: 

manutenção, produção e qualidade (GLAWAR et al., 2017). 

Para De Jonge, Teunter e Tinga (2017), com a automação de processos produtivos e 

crescente dependência de equipamentos produtivos mais caros, a demanda por 

atividades de manutenção planejadas e realizadas de maneira mais efetiva vem 

crescendo. Neste contexto, ao se falar em manutenções mais efetivas, pode-se 

entender como aquelas desenvolvidas de maneira mais integrada à produção. Os 

processos operacionais naturalmente possuem grande interação entre si, contudo, 

planejamento e controle de produção, manutenção e gestão de qualidade (dos 

processos e produtos) não costumam ser modelados com uma abordagem integrada, 

o que costuma levar a planos produtivos e de manutenção desalinhados, afetando 

diretamente a produtividade, qualidade produtiva e custos de um projeto (GLAWAR et 

al., 2017). Seguindo este raciocínio, Levitt5 (2010, apud. LINNÉUSSON, NG E 

ASLAM, 2018) e Pinjala et al.6 (2006, apud. LINNÉUSSON, NG E ASLAM, 2018) 

defendem que a manutenção também deve ter como objetivo o desenvolvimento da 

performance produtiva através de políticas de manutenções proativas, que são 

estratégias benéficas necessárias para ser um competidor de qualidade em um dado 

mercado. Assim, esta integração demanda comprometimento mútuo já que de um 

lado temos os equipamentos como objeto de trabalho da manutenção e, de outro, as 

mesmas máquinas como ferramentas de trabalho da equipe de produção. 

Basicamente o gerenciamento, planejamento e controle de atividades de manutenção 

se baseia em duas abordagens: tempo e condição. A estratégia mais tradicional é a 

manutenção baseada em tempo (do inglês, time-based maintenance, TBM), que faz 

                                                           
5 LEVITT, J., 2011. Complete Guide to Preventive and Predictive Maintenance. Industrial Press Inc, 
New York. 

6 PINJALA, S.K., PINTELON, L., VEREECKE, A., 2006. An empirical investigation on the relationship 
between business and maintenance strategies. Int. J. Prod. Econ. 104, 214–229. 
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uso apenas do tempo em serviço do equipamento para definir o cronograma de 

manutenção do mesmo; já com o maior uso de tecnologias para monitoramento da 

‘saúde’ do equipamento, a manutenção baseada na condição (do inglês, condition-

based maintenance, CBM) vem ganhando popularidade e apresentando resultados 

mais eficientes para atividades de manutenção preventiva (DE JONGE, TEUNTER E 

TINGA, 2017). 

Como a manutenção tem um impacto econômico direto e indireto em qualquer 

atividade, há espaço (e demanda) para melhorias que reconheçam sua importância 

estratégica (LINNÉUSSON, NG E ASLAM, 2018), que hoje costuma ser negligenciada 

(SHERWIN7, 2000 apud. LINNÉUSSON, NG E ASLAM, 2018). 

Whoodhouse8 (2001, apud. LINNÉUSSON, NG E ASLAM, 2018) ressalta que a maior 

motivação reguladora em relação a como ativos em manutenção são gerenciados se 

baseia em uma perspectiva de custo de curto prazo, onde as melhores práticas não 

estão alinhadas com as estratégias adotadas. Linnéusson, Ng e Aslam (2018) 

identifica dois aspectos críticos para que melhores estratégias de manutenção sejam 

adotadas: a visualização dos custos consequentes da performance da manutenção e 

a necessidade de se desenvolver manutenção e produção de forma conjunta – ao 

invés de se aplicar uma filosofia gerencial e financeira concorrente. 

4.2.1. DISPONIBILIDADE COMO INDICADOR OPERACIONAL 

O histórico de desempenho de atividades industriais se dá pela definição e 

mensuração ou cálculo de indicadores que melhor exprimem a performance dos 

equipamentos, equipes de colaboradores e produção. Na mineração, Hustrulid, 

Kuchta e Martin (2013) discursa sobre a falta de consistência na definição do método 

de cálculo e utilização de indicadores operacionais comumente aferidos para esta 

atividade industrial. A nomenclatura utilizada costuma ser similar para a maioria das 

empresas (de mineração), contudo, variações na definição e aplicação dos 

indicadores é comum. De forma geral, a correta significação e emprego de indicadores 

busca avaliar a qualidade da operação no que se refere ao desempenho integrado 

                                                           
7 SHERWIN, D., 2000. A review of overall models for maintenance management. J. Qual. Maint. Eng. 
6, 138–164 

8 WOODHOUSE, J., 2001. Combining the Best Bits of RCM, RBI, TPM, TQM, Six-sigma and Other 
‘solutions’. Disponível em: <http://www.plant-
maintenance.com/articles/Mixing_Maintenance_Methods.pdf> 
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entre equipamento, equipe e condições operacionais, de forma a viabilizar uma 

tomada de decisão mais assertiva e direcionada, baseada na correta visualização e 

interpretação de informações. Neste sentido, Glawar et al. (2017) ressalta que a 

tomada de decisão que não se baseia em bases de dados confiáveis leva a 

intervenções manuais descoordenadas, sendo, desta forma, um processo ineficiente, 

indefinido e não gerenciável. 

Em relação aos equipamentos de mineração, Hustrulid, Kuchta e Martin (2013) busca 

construir a definição dos conceitos de indicadores chave de desempenho (do inglês 

key performance indicators – KPIs) baseando-se em um infográfico lógico, relacionado 

aos vários tempos associados às atividades que caminhões, escavadeiras e demais 

equipamentos desempenham ou estão submetidos. A Figura 6 mostra como se 

desdobram cada um dos tipos de horas para os equipamentos definida pelos autores. 

A “proporção de tempo na qual a máquina é capaz de executar a função necessária” 

é a definição dada para a disponibilidade de um equipamento, sendo dividida entre 

operacional ou física (DF), mecânica (DM) e inerente (DI) (HUSTRULID, KUCHTA E 

MARTIN, 2013). Estes 3 conceitos são definidos pelos autores como: 

Horas totais

Hora Ativa

Horas 
Trabalhadas

Horas em 
Operação

Horas de 
Eficiência

Horas de 
Atraso 

Operacional
Horas em 

Pausa

Horas em 
Espera

Mudança de 
Turno

Horas em 
Movimentação 

Longa

Horas Não 
Programadas

Hora Inativa

Horas em 
Manutenção

Horas de 
Atraso de 

Fornecimento

Horas 
Administrativas

Fonte: adaptado de Hustrulid, Kuchta e Martin (2013) 

Figura 6 Infográfico dos tipos de horas para equipamentos 
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a) Disponibilidade Operacional ou Física (DF) é a razão de tempo em que os 

equipamentos estão em condições operacionais; 

b) Disponibilidade Mecânica (DM) é sempre menor que a DF por ser a razão de 

tempo em condição operacional posterior à subtração dos tempos em espera; 

c) Disponibilidade inerente (DI) expressa a confiabilidade inerente dos 

equipamentos, uma vez que avalia a razão de relação entre tempo médio entre 

falhas e tempo médio de reparo. 

Baseando-se na Figura 6, DF e DM podem ser definidas como: 

DF =
h𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎

h𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

DM =
h𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎

h𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 + h𝐼𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
 

É possível notar que, DF e DM estão relacionadas da seguinte maneira: 

DM = lim
ℎ𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎→0

h𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 + h𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎

h𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 + h𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 + h𝐼𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
= lim

ℎ𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎→0

h𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎

h𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= lim

ℎ𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎→0
DF 

A disponibilidade física dos equipamentos é um dos principais indicadores utilizados 

para se planejar a alocação de maquinas em frentes de trabalho. Esta alocação, que 

faz parte dos trabalhos de planejamento operacional da mina, também se baseia 

fortemente na ideia de “confiabilidade”, que é muitas vezes apenas um conceito 

empírico em relação aos equipamentos. A confiabilidade pode estar relacionada a 

questões como idade do equipamento e seu histórico. 

4.2.2. ASPECTOS DE SEGURANÇA 

Como já mencionado, a manutenção tem como objetivo manter os equipamentos em 

condições operacionais ideais, de forma a garantir que sua performance aconteça de 

acordo com o planejado. Entretanto, outro fator que é fortemente considerado como 

objetivo das atividades produtivas é a segurança, que está diretamente relacionada 

ao operador do equipamento, mas também a todos aqueles que podem vir a ser 

prejudicados em consequência de uma falha de maquinário. Neste contexto, Shahin, 

Shurouyehzad e Pourjavad (2012) defendem a segurança como um dos principais 

critérios de decisão na busca do planejamento e implantação de uma estratégia ótima 

de manutenção em industrias como a mineração, por exemplo. 
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Para exemplificar o impacto e a relação entre manutenção e segurança em 

equipamentos na indústria mineral, estudos vem mostrando que há forte relação entre 

acidentes com caminhões fora de estrada em atividades minerárias e falhas 

relacionadas à manutenção. Drury, Porter e Dempsey (2012) concluem que as várias 

falhas mecânicas associadas a acidentes fatais nos Estados Unidos, entre 1995 e 

2010, poderiam ter sido evitadas ou mitigadas com melhores práticas de manutenção. 

Por sua vez, Zhang, Kecojevic e Komljenovic (2014), defendem que falhas mecânicas 

geralmente são produto de vistorias pré-operacionais inadequadas e baixos níveis de 

manutenção. 

De forma mais generalizada, Levitt (2010) tem como opinião que boas práticas de 

manutenção contribuem para questões de segurança além de influenciar a produção 

e, consequentemente, lucro de toda a organização. Assim, a manutenção deve ser 

visualizada e tratada não somente como pratica inerente à viabilidade operacional da 

indústria, mas como agente ativo à busca por melhor performance e segurança – 

elementos essenciais à sustentabilidade de um projeto. 

4.2.3. MANUTENÇAO E CUSTOS 

Atividades ligadas à manutenção tem grande impacto no fluxo de caixa 

organizacional. De Jonge, Teunter e Tinga (2017) relata que, de forma geral, custos 

com manutenção podem variar entre 15% e 70% e vem apresentando valores 

absolutos crescentes, sendo este comportamento explicado por Glawar et al. (2017) 

devido à complexidade crescente dos equipamentos – que está associada ao seu 

desenvolvimento tecnológico. 

O mesmo comportamento é vislumbrado no contexto da indústria mineral. Unger e 

Conway9 (1994, apud. GUSTAFSON et al. 2011) afirma que a manutenção de 

equipamentos de mineração tem custo variando entre 20% e 35% do custo 

operacional total da mina, apresentando crescimento contínuo com a idade do 

equipamento. Sendo assim, é de fácil conclusão que a diminuição de atividades 

relacionadas à manutenção preventiva mostra-se como opção recorrente à diminuição 

de custos operacionais. 

                                                           
9 UNGER, R.L., CONWAY, K., (1994). Impact of maintainability design on injury rates and maintenance 
costs for underground mining equipment. In: Improving Safety at Small Underground Mines, 
compiled by R.H. Peters, Report No. Special Publication 18-94, US Bureau of Mines, Washington, DC, 
pp. 140–167. 
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Wireman (2015) defende que o conjunto de atividades preventivas não só previne 

quebras dos equipamentos, mas também viabiliza obter conhecimento necessário 

para melhor planejamento de estoque de peças, gerando economias que, em alguns 

casos, já poderiam financiar o programa de MP. Além disso, o autor defende a 

necessidade de programas de manutenção preventiva pois estão ligados diretamente 

ao conceito de confiabilidade de um equipamento. Isso quer dizer que, caso o nível 

de MP para determinado equipamento (ou frota) esteja baixo, deve-se esperar 

diminuição na confiabilidade, ilustrado por um aumento relativo à probabilidade de 

haver uma falha. Para este autor, quando não há confiabilidade suficiente em um 

equipamento para alcançar a demanda produtiva, é comum que se prepare um 

segundo equipamento (ou até mesmo se compre um novo) para caso haja 

quebra/perda do primeiro, já exista um pronto para ser usado como back-up – sendo 

assim, a redundância de equipamentos pode ser diminuída (ou mesmo eliminada) 

pela aplicação de um plano de manutenção preventiva bem estruturado e direcionado, 

consequentemente tendo impacto positivo na busca por redução de custos. 

Linnéusson, Ng e Aslam (2018) relatam que muitas vezes a busca por melhores 

programas de manutenção dependem de um aumento inicial no orçamento, o que 

muitas vezes é evitado, contudo, a busca por soluções mais perenes e que garantem 

desenvolvimento e melhorias de longo prazo geralmente são prejudicadas quando se 

usa como direcional para decisão apenas questões orçamentarias. 

4.3. MANUTENÇAO PRODUTIVA TOTAL 

Historicamente a metodologia que hoje é conhecida como Total Productive 

Maintenance (TPM) começou a surgir no Japão, durante a década de 1950 (com 

influência inicial dos trabalhos de Deming e dos conceitos de manutenção preventiva 

aplicados na indústria americana), tendo a primeira certificação sido obtida pela 

Toyota – uma vez que uma das empresas que faziam parte do grupo, a Nippondenso, 

aplicou o modelo em 1960 – mas a sigla TPM só surgiu oficialmente em 1971, definido 

pela JPE (Japan of Plant Engineering) (OPRIME, MONSANTO E DONADONE, 2010). 

Uma das conclusões mais pertinentes que foi alcançada com o conceito se associa 

ao aumento de sinergia obtida entre as equipes de operação/produção e manutenção, 

uma vez que estas equipes estavam trabalhando em manutenção preventiva, 

prevenção e melhoria de manutenção – conjunto de atividades que foi posteriormente 

resumido como manutenção produtiva (AGUSTIADY E CUDNEY, 2016), sendo 
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considerado um programa diretamente relacionado à práticas de melhoria contínua 

com foco em agilidade e flexibilidade de produção (OPRIME, MONSANTO E 

DONADONE, 2010). 

Souza (2001) conceitua e define a representação da Manutenção Produtiva Total 

(MPT) da seguinte maneira: 

“No aspecto essencialmente conceitual, a Manutenção Produtiva Total, ou 

Total Productive Maintenance, significa a Falha Zero e Quebra Zero das 

máquinas ao lado do Defeito Zero nos produtos e Perda Zero no processo. 

Mais que um simples conceito, ela representa a mola mestra do 

desenvolvimento e otimização da performance de uma indústria produtora, 

através da maximização da eficiência das máquinas, com o envolvimento 

incondicional do capital humano.” 

Alukal10 (2008, apud. RAPOSO 2011) considera a MPT como um dos blocos que 

integram a filosofia de lean manufacturing sendo, portanto, baseada em melhoria 

contínua. Desta forma, a MPT é considerada uma estratégia operacional/produtiva 

(LEVITT, 2010) e se mostra como uma abordagem estruturada para uma integração 

consolidada entre as áreas operacionais de produção e manutenção. 

Neste contexto, Hartman11 (1992, apud. RAJPUT E JAYASWAL, 2012) define a MPT 

como sendo o envolvimento de forma ativa de operadores para que eficiência global 

de equipamentos seja maximizada – isso ocorre através do desenvolvimento de um 

senso de responsabilidade conjunta entre equipes de operação e manutenção. Este 

senso de responsabilidade é imputado a partir da responsabilização de operadores 

por desenvolverem (e manterem) manutenções básicas em seus equipamentos de 

trabalho, deixando a equipe de manutenção dedicada à solução de problemas mais 

complexos, planejamento e implantação de melhorias e reparos com maior impacto 

no aumento do índice de confiabilidade do maquinário (AGUSTIADY E CUDNEY, 

2016). Além disso, a operação como um todo (inclusa a manutenção) passa a ser 

entendida como sendo de responsabilidade de operadores, supervisores, equipe de 

controle de produção, gestores e todos os demais envolvidos no gerenciamento da 

planta (LEVITT, 2010). Souza (2001) fala sobre este envolvimento dos colaboradores 

e senso de responsabilidade com equipamentos da seguinte forma: 

                                                           
10 ALUKAL, G. Lean: a chave para a qualidade e o preço que o cliente deseja. Disponível em: 
<http://www.comunitate.com.br/qualdiade/Lean.pdf> Acesso em: 13 dez. 2008. 
11 HARTMAN, E. Successfully Installing TPM in a Non-Japanese Plant, Pittsburgh, TPM Press, Inc., 
1992. 
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“A TPM institui uma nova perspectiva sob a qual, sem deixar de preocupar-

se com a qualificação técnica, se procura dar ao pessoal de produção um 

novo sentido de propriedade e orgulho no fato do seu equipamento estar 

funcionando, estar limpo e, mais importante, com o pessoal tendo plena 

consciência do porque isto está acontecendo. 

Além disso, à medida que se desenvolve a parceria entre o pessoal da 

manutenção e o de operação pode-se inclusive detectar os prenúncios de 

falha e tomar as devidas ações corretivas de forma pró-ativa (sic).” 

Para Oprime, Monsanto e Donadone (2010), o programa de MPT apresenta uma 

estrutura formalizada que organiza e operacionaliza sua aplicação, que é feita 

seguindo-se uma estrutura top down pragmática e bem controlada, o que pode ser um 

elemento decisivo para que ciclos de melhoria contínua se mantenham ativos. 

Contudo, há uma centralização e enrijecimento do processo como um todo, que pode, 

segundo o autor, prejudicar contribuições e sugestões espontâneas dos envolvidos. 

Em relação aos seus objetivos, Gustafson et al. (2011) diz que a MPT busca 

maximizar a eficiência de equipamentos pela mudança da cultura corporativa com o 

objetivo de garantir melhorias tanto nas equipes de colaboradores quanto na planta 

industrial. Seguindo o mesmo raciocínio, Oprime, Monsanto e Donadone (2010) 

aponta como objetivos e características da TPM: criação de um sistema corporativo 

que maximize a eficiência do sistema de produção; criar um sistema que impeça 

ocorrência de perdas na linha produtiva; e foco no produto acabado. 

Já Agustiady e Cudney (2016) similarmente define que o objetivo geral da manutenção 

produtiva é a maximização da efetividade de plantas industriais e seus equipamentos 

de forma a incorrer no ciclo de produção ótimo do maquinário. As autoras estratificam 

este posicionamento ao listarem 7 finalidades e 4 objetivos para a metodologia, como 

mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 Finalidades e Objetivos da Manutenção Produtiva Total  

Finalidades Objetivos 

▪ Quebras reduzidas; 

▪ Problemas de qualidade reduzidos; 

▪ Incidentes de segurança e ambientais 

reduzidos; 

▪ Custos reduzidos; 

▪ Processamento melhorado; 

▪ Vantagem competitiva; 

1. Prevenir desperdício em ambientes sob 

rápidas mudanças; 

2. Reduzir custo de fabricação; 

3. Produzir uma porção do lote o mais cedo 

possível; 

4. Bens enviados aos clientes não devem ser 

defeituosos. 
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Finalidades Objetivos 

▪ Manutenções não planejadas e de 

emergência minimizadas. 

Fonte: modificado de Agustiady e Cudney, 2016. 

4.3.1. PILARES DA MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL 

Vários autores (SOUZA, 2001; BORRIS, 2006; LEVITT, 2010; OPRIME, MONSANTO 

E DONADONE, 2010; AGUSTIADY E CUDNEY, 2016) abordam a estruturação da 

MPT em pilares, e, mesmo havendo variação em relação à quantidade e aos nomes 

destes, há um consenso sobre o conteúdo dos mesmos. Ou seja, independente do 

autor, os conceitos utilizados para alicerçar a metodologia são os mesmos, variando 

apenas a maneira como são chamados ou agrupados. 

Baseando-se nos trabalhos de Souza (2001), Borris (2006), Levitt (2010), Oprime, 

Monsanto e Donadone (2010) e Agustiady e Cudney(2016), podemos resumir o 

significado de cada um destes pilares, seguindo-se a nomenclatura utilizada por 

Oprime, Monsanto e Donadone (2010) e apresentada na Figura 7, como segue: 

I. Melhorias Específicas: 

Significa buscar melhorias que reduzam as maiores perdas de cada 

equipamento (ou área) através de seu entendimento; 

II. Manutenções Autônomas:  

Baseia-se no fato de que alocar profissionais altamente qualificados (como 

especialistas técnicos ou engenheiros) para executar tarefas simples é 

ineficiente em relação aos custos. Dessa forma, este conceito defende o 

treinamento dos operadores dos equipamentos para que possam realizar estes 

pequenos reparos, havendo uma otimização do ponto de vista financeiro, mas 

também operacional, já que um equipamento não seria alocado para 

manutenção devido a uma demanda de reparo simples e pontual. Além disso, 

envolve questões relacionadas a limpeza e inspeção; 

III. Manutenções Planejadas:  

Está diretamente associado ao conceito de Manutenção Preventiva por 

defender a ideia de prevenir quebras/falhas buscando eliminar problemas 

recorrentes, mapeando a efetividade das atividades de manutenção e melhorar 

a eficiência dos equipamentos; 

IV. Treinamentos: 
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A baixa atenção dada a procedimentos de treinamento estruturados e 

detalhados faz com que muitas das informações necessárias ao desempenho 

de atividades operacionais seja adquirida de forma informal, já na praça de 

trabalho. Assim, este pilar busca estruturar e garantir que o conhecimento flua 

entre as equipes através de discussões sobre habilidades e transmissão de 

conhecimento de forma rápida, ponto-a-ponto; 

V. Controles de Novos Projetos: 

Sistematiza a especificação e rotinas de feedback dentro do projeto e para 

fornecedores em relação a aquisição de equipamentos, buscando melhoria na 

performance; 

VI. Manutenções de Qualidade:  

Busca corrigir e evitar problemas nos produtos através de planos de ação que 

são aplicados após levantamento da influência do equipamento nos defeitos 

identificados;  

VII. Aumentos da Eficiência nos Setores Administrativos: 

Busca melhorar o fluxo de informação entre as áreas envolvidas através do 

aumento de velocidade e qualidade; é uma desburocratização da informação; 

VIII. Gestão da Segurança, Higiene e Meio Ambiente: 

É este pilar que inicia o objetivo de “zero acidentes”, desta forma, se faz 

importante devido à demanda de se proteger o operador. Faz uso de 

programas de treinamento preventivo e auditoria de riscos, por exemplo. Além 

disso, em seu caráter ambiental, busca ponderar sobre e mitigar impactos 

negativos que equipamentos possam causar no meio ambiente. 

Segundo Levitt (2010), a TPM se mostra como um direcional que corrige a filosofia da 

produção por qualquer custo, ou seja, a correta aplicação da metodologia garante que 

o projeto como um todo seja mais produtivo sem que para isso haja detrimento de 

atividades de suporte como a manutenção, por exemplo. 

4.3.2. A EFICIÊNCIA GLOBAL DE EQUIPAMENTOS 

Muito se relaciona à MPT o conceito de eficiência dos equipamentos. Desta forma, 

como o objetivo de mensurá-la, geralmente se faz uso de um indicador conhecido 

como Overall Equipment Effectiveness (OEE), ou Eficiência Global de Equipamentos 

(EGE). Este conceito é herdado pela MPT da filosofia lean manufactoring, que o aplica 

na busca por mensurar 6 tipos de perdas: quebras e falhas, pequenas paradas, perda 
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de velocidade, setup (como pode ser entendido como perda de tempo para configurar 

o equipamento ao uso), startup (entendida como a perda de tempo relacionada à 

inicialização do equipamento), retrabalho e rejeição (do produto do equipamento, por 

exemplo) (RAPOSO, 2011). 

Segundo Rajput e Jayaswal (2012) não há definido na literatura um padrão para o 

cálculo do OEE – sendo, desta forma, uma medida bem generalista e adaptável a 

diferentes indústrias que precisem determinar níveis de eficiência dos equipamentos 

e recursos através da integração de questões relacionadas à sua operação, 

manutenção e gestão. Raposo (2011) considera que o indicador é calculado a partir 

de métricas de disponibilidade de equipamento, performance operacional e qualidade 

Manutenção Produtiva Total
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Figura 7 Pilares da Manutenção Produtiva Total 
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Figura 8 Dados para cálculo do OEE 
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de seus produtos (Figura 8) e Corrêa e Corrêa12 (2004 apud. RAPOSO, 2011) define 

a equação para cálculo do OEE como sendo o produto dos índices de disponibilidade 

do equipamento (ID), performance (IP) e qualidade (IQ), como segue: 

OEE = ID(%) × IP(%) × IQ(%) 

No entanto, em seu estudo, Souza (2001) conclui que os indicadores habituais na 

indústria mineral que são relacionados aos equipamentos – por exemplo, aqueles que 

podem ser obtidos pelo infográfico propostos por Hustrulid, Kuchta e Martin (2013), e 

ilustrados na Figura 6– podem ser usados para se mensurar o progresso positivo da 

MPT. 

Elevli e Elevli (2010) propõe uma utilização do OEE para equipamentos de 

carregamento e transporte na mineração baseado nos tempos que comumente são 

mensurados para cálculos de indicadores – como definido por Hustrulid, Kuchta e 

Martin (2013) – como é apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 Adaptação dos fatores do indicador OEE à mineração 

Índice de Disponibilidade 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Índice de Performance 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ç𝑎𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
 

Índice de Qualidade 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Fonte: adaptado de Elevli e Elevli (2010) 

4.3.3. DESAFIOS À APLICAÇÃO DA MPT 

Para Attri, Grover e Dev (2013) implementar uma estratégia como a da manutenção 

produtiva total não é considerada uma tarefa fácil, podendo ser impactada por 

questões políticas, financeiras, organizacionais ou barreiras interocupacionais. Os 

autores sumarizam as principais barreiras identificadas à aplicação de uma estratégia 

de MPT na Tabela 3. 

                                                           
12 CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de produções e operações. São Paulo: Atlas, 
2004. 
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Tabela 3 Principais barreiras à aplicação de uma estratégia de Manutenção Produtiva Total 

1. Barreiras 

Comportamentais 

1.1 Falta de comprometimento da alta gerência 

1.2 Resistência dos empregados 

1.3 Falta de visão 

1.4 Falta de estabilidade no trabalho 

1.5 Fraca coordenação entre departamentos de manutenção e produção 

2. Barreiras 

Humanas e 

Culturais 

2.1 Falta de Motivação 

2.2 Falta de coordenação 

2.3 Incapacidade de mudança na cultura organizacional 

2.4 Desmotivação dos colaboradores em adorar a TPM 

2.5 Menos empoderamento para tomada de decisão 

3. Barreiras de 

Estratégia 

3.1 Plano de longo prazo ineficiente 

3.2 Falta de clareza de políticas organizacionais sobre programas de TPM 

3.3 Falha em permitir tempo suficiente para evolução 

3.4 Estrutura fraca para sustentar iniciativas de TPM 

4. Barreiras 

Operacionais 

4.1 Falta de procedimentos operacionais padronizados 

4.2 Ausência de cronogramas de manutenção preventiva 

4.3 Ambiente de trabalho deficiente 

4.4 Uso inadequado de ferramentas, técnicas e metodologias 

4.5 Falta de acompanhamento do progresso de iniciativas de TPM 

5. Barreiras 

Técnicas 

5.1 Falta de conhecimento técnico 

5.2 Força de trabalho de baixa escolaridade 

5.3 Falta de treinamento 

5.4 Falta de compreensão dos conceitos e princípios da TPM 

5.5 Ausência de sistemas computadorizados de gestão de manutenção 

Fonte: adaptado de Attri, Grover e Dev, 2013 

Muitas dessas barreiras podem ser trabalhadas e minimizadas através do empenho 

da média e alta gerência em não somente definir e defender a aplicação um programa 

de melhoraria (como o da MPT), mas praticá-lo de forma ativa, como é ressaltado por 

Savolainen13 (1999, apud. OPRIME, MONSANTO E DONADONE, 2010): 

“O processo de mudança de valores e paradigmas tem que ser feito pelo líder 

ou induzido por uma lenta mudança comportamental planejada, de modo 

racional e controlada. As mudanças desejadas de níveis de maturidade no 

comportamento e das práticas da melhoria contínua em uma organização só 

têm chance de ocorrer se houver apoio e a participação da alta gerência.” 

                                                           
13 SAVOLAINEN, T. I. Cycles of continuous improvement: realizing competitive advantage through 
quality. International Journal of Operations & Production Management, v. 19, n. 11, p. 1203-1222, 
1999. 
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Souza (2001) enumera algumas restrições encontradas em seu estudo de aplicação 

da MPT na indústria mineral, sendo os principais: resistência a mudança sem 

justificativa palpável; ceticismos à possibilidade de sucesso; e receio de resultados 

piores em relação aos obtidos sem MPT. 

4.3.4. APLICAÇÕES DA MPT NA MINERAÇÃO 

Gustafson et al. (2011) acredita que, por se basear em aspectos técnicos e humanos, 

a MPT pode ser uma boa prática a ser aplicada na mineração. Em seu estudo, tem 

como objetivo comparar trabalhos de manutenção em minas na Suécia e Tanzânia sob 

a perspectiva da MPT. Como conclusão, ressalta que foi identificado nos estudos de 

causa que a MPT demanda um esforço conjunto da organização, criando um 

sentimento compartilhado de responsabilidade e sentimento de dono, para que seja 

bem-sucedida. 

Souza (2001) desenvolve um modelo para gerenciamento do processo de mudanças 

na indústria mineral com base na manutenção produtiva total. Em seu estudo ele obtém 

sucesso na aplicação dos conceitos do programa de MPT em 4 pontos relacionados 

aos seus objetivos: a viabilidade de sua adaptação ao contexto da indústria mineral 

como ferramenta de qualidade e produtividade, desde que seja motivada internamente; 

confirmação de que a valorização do capital humana é essencial à mudanças, no caso 

visualizada pelo “Treinamento” da MPT; a comprovação de que é necessário 

engajamento da liderança no processo de mudança estratégica, como previsto pela 

MPT; e aplicabilidade prática dos conceitos da MPT no estudo de caso desenvolvido 

pelo autor. 

Chlebus et al. (2015) fazem um estudo de caso de adaptação de métodos da Lean 

Manufacturing na mineração através da MPT, baseado em 3 objetivos: melhorias no 

ambiente de trabalho, manutenções autônomas e planejadas e desenvolvimento de 

padronizações. Os autores concluem que a implementação da MPT na mineração é 

difícil de ser estudada/avaliada por não ser comum e/ou documentada, no entanto, 

através de uma abordagem cientifica em seu estudo e aspectos práticos na operação 

subterrânea em que aplicaram o método, perceberam que foi possível alcançar 

melhores sinergia, transferência de conhecimento e desenvolvimento dos 

colaboradores em relação a abordagem da MPT. Estes autores buscaram desenvolver 
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um método de aplicação da MPT na mineração que fosse universal e não somente 

adaptado à operação onde focaram o estudo. 

Flynn e Vlok (2015) avaliam de forma geral a aplicabilidade de abordagens Lean na 

indústria mineral, entre elas a MPT. Em seu trabalho, concluem que há certo 

desentendimento em relação à aplicabilidade de conceitos associados à Lean 

Manufacturing na indústria mineral uma vez que esta se ambienta em condições e com 

objetivos muito diferentes àqueles da indústria de manufatura, onde as várias 

ferramentas da filosofia lean se iniciaram. Contudo, avaliam vários casos de sucesso 

na tradução e aplicação de conceitos lean na indústria extrativa mineral, concluindo 

que, para garantir uma implementação de sucesso, é necessário estruturação dos 

programas de forma que incluem todos os colaboradores, de forma horizontal e 

vertical, e haja engajamento ativo dos mesmos. 

Elevli e Elevli (2010) discutem a utilização do indicador OEE como elemento de medida 

à performance de equipamentos na mineração. Em seu estudo tem como objetivo 

identificar perdas de tempos em equipamentos de mineração e como estes afetam os 

parâmetros do OEE: disponibilidade, performance e qualidade. Como conclusão 

relatam pontos importantes, tais como: o tempo operacional como escala de medida é 

mais preciso para o cálculo do OEE que o tempo medido em dias e outras unidades 

de calendário e a importância da correta coleta de dados através de equipamentos 

bem configurados.  
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5. METODOLOGIA 

 

Os dados obtidos para análise neste trabalho são provenientes de uma mina de cobre 

em operação no estado do Pará, na região norte do Brasil, sendo oriundos do sistema 

de despacho eletrônico que gerencia as diferentes frotas em operação no 

empreendimento minerário. Os dados estão separados em duas bases, uma 

relacionada à produção em massa e a outra aos códigos operacionais que 

discriminam as atividades desempenhadas ou sofridas pelos equipamentos. Ambas 

estão relacionadas aos equipamentos de escavação e transporte em operação entre 

janeiro de 2016 e novembro 2017 na mina. Antes que a análise objetivo deste trabalho 

fosse feita, uma etapa de preparação de dados foi necessária. 

Este trabalho foi desenvolvido seguindo uma metodologia estruturada em quatro 

etapas, que são resumidamente explicadas como segue: 

I. Abordagem investigativa de dados: antes que qualquer análise seja feita, é 

necessário haver a completa compreensão dos dados contidos nas duas bases 

obtidas. O maior objetivo por trás desta etapa é avaliar o comportamento dos 

atributos relacionados de forma identificar, eliminar ou mitigar ruídos que 

possam influenciar negativamente ou onerar o estudo, podendo impactar nas 

conclusões obtidas. É também considerado como um objetivo desta etapa a 

visualização do potencial e das limitações contidos inerentemente nos dados 

em questão; 

II. Preparação de dados: tem como objetivo resumir os dados a serem utilizados 

somente àqueles necessários e com a menor influência de ruídos possível, 

desta forma, é direcionada a selecionar as informações necessárias para se 

buscar responder às questões de pesquisa propostas como parte dos objetivos 

deste trabalho; 

III. Análise foco do estudo: esta é, sem dúvida, a etapa principal do trabalho. Nela 

modelam-se os dados filtrados de forma a se identificar e analisar os 

parâmetros de interesse que venham a responder às questões de pesquisa 

propostas. Uma vez obtendo-se estas respostas (sejam elas qualitativas ou 

quantitativas) é possível comprovar a aderência às hipóteses teóricas levantas 

e colocadas como objeto de estudo; 
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IV. Avaliação de resultados e proposta de soluções: é a etapa final e busca 

alicerçar as informações obtidas pelas análises feitas com a teoria estudada, 

gerando conclusões que efetivamente respondam, justifiquem e exemplifiquem 

as questões de pesquisa abordadas. 

A metodologia aplicada a este trabalho pode ser visualizada através da Figura 9, que 

faz uso de um infográfico para resumir as etapas mencionadas. 

 

Abordagem 
Investigativa de 

Dados

•Objeto:

•Bases de dados provenientes do sistema de despacho eletrônico

•Objetivo:

•Compreender e visualizar as variáveis disponíveis para estudo

•Produto:

•Definição das variáveis a serem utilizadas no estudo

Preparação de 
Dados

•Objeto:

•Variáveis definidas como necessárias à resposta das questões de 
pesquisa propostas

•Objetivo:

•Delimitar o domínio a ser utilizado na análise através de resumos, 
agrupamentos ou filtragens dentro das variáveis selecionadas 

•Produto:

•Domínio das variáveis a serem utilizadas na análise

Análise

•Objeto:

•Dados devidamente filtrados e/ou resumidos de acordo com as 
premissas adotadas

•Objetivo:

• Identificar parametros e comportamentos que viabilizem elaborar 
conclusões acerca do objeto de estudo

•Produto:

•Resultados que viabilizam comparar e/ou discutir o 
comportamento observado com a teoria levantada

Avaliação de 
Resultados

•Objeto:

•Resultados obtidos com a etapa de análise

•Objetivo:

•Discutir estes resultados sob os conceitos da teoria abordada

•Produto:

•Respostas às questões de pesquisa

Figura 9 Metodologia de trabalho 

Fonte: contribuição do autor 
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A seguir, cada uma das quatro etapas apresentadas é explicada mais detalhadamente 

e apresenta, nos casos aplicáveis, quais ferramentas foram utilizadas. 

5.1. ABORDAGEM INVESTIGATIVA DE DADOS 

Operações minerarias de grande porte são gerenciadas por diferentes processos e 

sistemas, sendo o sistema de despacho eletrônico um dos mais importantes. Este é 

configurado de forma a não somente auxiliar a gestão operacional de equipamentos 

e a tomada de decisão, mas, também, para armazenar dados de forma estruturada e 

detalhada, construindo um banco de dados relacional acerca das mais variadas 

atividades e ações executadas ou relacionadas aos equipamentos da mina. O sistema 

de despacho é a fonte de todos os dados utilizados neste trabalho e, mesmo tendo 

sido estruturado de uma forma logica e funcional, estes dados precisam ser avaliados, 

filtrados e processados para que, ao final, sejam resumidos a um escopo utilizável 

para a análise em estudo, garantindo, assim, que conclusões confiáveis sejam 

alcançadas. 

Uma vez que esta etapa tem como objetivo avaliar o comportamento dos atributos 

disponíveis de forma identificar, eliminar ou mitigar ruídos que possam influenciar 

negativamente ou onerar o estudo, podendo impactar nas conclusões obtidas, deve-

se realizar uma análise exploratória dos atributos de forma a compreender o tipo de 

informação que podem fornecer, o que, posteriormente, possibilita delimitar o domínio 

final a ser avaliado em busca das respostas para as questões de pesquisa propostas. 

Esta analise exploratória deve ser realizada de acordo com o tipo da variável 

investigada, podendo esta ser qualitativa ou quantitativa, a primeira subdividindo-se 

em nominal ou ordinal e a segunda em contínua ou discreta. A partir desta 

identificação, pode-se fazer uso de listas/tabelas ou gráficos, por exemplo, para 

expressar como se comportam para as bases de dados em questão. 

5.2. PREPARAÇÃO DE DADOS 

Após a análise exploratória dos dados, deve-se objetivar a definição dos atributos a 

serem utilizados no estudo baseado em premissas desenvolvidas a partir do 

conhecimento e experiencia específicos em relação às questões que se busca 

responder. Desta forma, após esta seleção, os dados precisam ser filtrados e/ou 

resumidos de forma a viabilizar uma análise direcionada, contudo, se atentando a 
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garantir o não-enviesamento, perda de informação útil e/ou limitação excessiva do 

domínio de analise motivados por falta de conhecimento especifico do que se busca 

estudar ou direcionamento à conclusão esperada. 

Como resultado desta etapa tem-se as definições do domínio de cada uma das 

variáveis a serem usadas, bem como as métricas derivadas delas (nos casos em que 

se aplica) ou os resumos e agrupamentos realizados para análise, todos contendo as 

devidas justificativas. 

5.3. ANÁLISE 

Uma vez tendo sido definidos todos os parâmetros para análise e seus respectivos 

domínios, o estudo se norteará em traçar três curvas principais, relacionadas aos 

tempos relativos em produção, manutenção corretiva e manutenção preventiva. 

Devido ao levantamento bibliográfico e à definição da janela de avaliação econômica 

do mercado de cobre entre julho de 2016 e junho de 2017 – feita com o intuito de se 

trabalha com dados referentes a um momento de mínimo nos preços do cobre –, é 

esperado que seja encontrado um comportamento decrescente para a curva 

relacionada ao tempo dedicado à manutenção preventiva e, automaticamente, um 

aumento na curva de tempo em manutenção corretiva. Baseando-se nos conceitos 

apresentados por Hustrulid, Kuchta e Martin (2013), deve-se delimitar para o caso em 

estudo os tempos referentes a: Manutenção Preventiva (tMP), Manutenção Corretiva 

(tMC) e Tempo Produtivo (tP), de forma que o Tempo Total (tT) seja dado por: 

tT = tMP + tMC + tP 

Já de forma relativa, os tempos de produção, manutenção corretiva e manutenção 

preventiva podem são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 Definição de tempos relativos de manutenção (preventiva e corretiva) e produção 

Tempo Relativo em Manutenção Preventiva (%tMP) %tMP =
tMP

tT

 

Tempo Relativo em Manutenção Corretiva (%tMC) %tMC =
tMC

tT

 

Tempo Relativo em Produção (%tP) %tP =
tP

tT

 

Fonte: contribuição do autor 
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Para que seja possível avaliar o comportamento acumulado de cada uma dessas 

curvas, deve-se realizar a multiplicação de todas as taxas percentuais de variação 

encontradas somadas de 1 e, ao final, subtrair-se uma unidade, como verifica-se na 

equação: 

C% = [∏(1 + ij)

n

j=1

] − 1 

No caso em que ‘n’ é iterado pelo conjunto de dados – por exemplo, pelo período de 

12 meses – obtém-se pontos referentes ao comportamento acumulado de cada curva 

mês-a-mês, sendo possível visualizar como, de fato, cada um dos 3 tempos em estudo 

se comportou efetivamente. 

Por fim, ao buscar-se estimar o comportamento da curva de OEE fazendo-se uso das 

relações apresentadas na Tabela 5 para o Índice de Disponibilidade (ID) e o Índice de 

Performance (IP), já o Índice de Qualidade (IQ) pode ser igualado para o fator de carga 

(ou métrica similar) dos equipamentos, no caso de caminhões e carregadeiras. 

Tabela 5 Definição de índices para cálculo de OEE 

Índice de Disponibilidade (ID) ID =
t𝑇 − (t𝑀𝑃 + t𝑀𝐶)

tT

 

Índice de Performance (IP) IP =
t𝑃

tT

 

Fonte: contribuição do autor 

5.4. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

Nesta etapa final são comparados os resultados obtidos na etapa anterior com a 

expectativa de resultado resultante da motivação deste trabalho, alicerçada pelo 

levantamento teórico e conhecimento prático envolvido. A partir do que for identificado 

pelo estudo dos dados, deve-se discutir o que é observado sob aspectos levantados 

na literatura no contexto da metodologia de manutenção preventiva total. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são apresentados os produtos de cada uma das etapas da metodologia 

proposta e aplicada neste estudo. 

6.1. ABORDAGEM INVESTIGATIVA DOS DADOS 

Os dados utilizados estão divididos em dois grupos de informação factual, ou seja, 

que não passaram por nenhum modelamento, sendo apenas fatos relacionados a 

algum atributo. Estes dois grupos de informação são: massa carregada/transportada 

e código de atividades. As duas bases possuem dimensões comuns entre si, são elas: 

data (com granularidade diária), turno, turma de trabalho, tipo de equipamento e 

identificação do equipamento. Já como atributos exclusivos para a base de dados 

relacionada à massa, temos: identificação do material, descrição do material e teor 

médio associado; e para a base relacionada aos códigos: grupo do código, código, 

tempo do código e comentário. 

A Tabela 6 resume o domínio de informações de cada um dos atributos mencionados 

e a definição se são de interesse ou não para o estudo a ser desenvolvido por este. 

Tabela 6 Atributos das bases de dados e seleção inicial para análise exploratória 

Base Atributo 
Tipo de 
Variável 

Descrição 
Relevância 
ao Estudo 

Massa 

Identificação 
do Material 

Qualitativa 
nominal 

Código de identificação baseado na 
origem e litologia do material 

Irrelevante  

Material 
Qualitativa 
nominal 

Dividido em 3 grupos: granitos, 
saprolitos e 3 tipos de material 
sulfuroso 

Irrelevante 

Teor Médio 
Qualitativa 
ordinal14 

Valores variando entre 0 e 3,6 ppm. Irrelevante 

Massa 
Quantitativa 
contínua 

Valores apresentados em toneladas Relevante 

Atividades 
Grupo do 
Código 

Qualitativa 
nominal 

5 grupos enumerados da seguinte 
maneira: (1) para manutenção, (2) 
para produção, (3) para tempos 
improdutivos relacionados a condições 
naturais, (4) para tempos improdutivos 
relacionados a atividades realizadas 
por outros equipamentos, e (5) para 
mudança de turnos 

Relevante 

                                                           
14 O teor médio é considerado uma variável qualitativa ordinal pois, de acordo com a identificação 
geológica do da frente de lavra, a equipe de geologia de mina já define o teor médio para aquele 
material. Sendo assim, o sistema de despacho apenas atribui o valor do teor definido para todos os 
carregamentos feitos para o material com mesma identificação. 
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Base Atributo 
Tipo de 
Variável 

Descrição 
Relevância 
ao Estudo 

Código 
Qualitativa 
nominal 

 Relevante 

Duração da 
atividade 

Quantitativa 
contínua 

Valores apresentados em segundos Relevante 

Comentário 
Qualitativa 
nominal15 

Campo aberto para preenchimento 
pelo operador, apresenta detalhes em 
relação ao código utilizado 

Irrelevante 

Ambas 

Data 
Quantitativa 
discreta 

Apresenta granularidade diária e 
correspondem ao período de janeiro 
de 2016 a dezembro de 2017 

Relevante 

Turno 
Qualitativa 
nominal 

Dividido em: manhã (3º), tarde (1º) e 
noite (2º) 

Irrelevante 

Turma 
Qualitativa 
nominal 

Dividida entre A, B, C e D, que 
expressam as quatro equipes que 
trabalham em uma escala rotativa 
onde a cada dia uma está de folga e 
as outras três disponíveis para 
trabalho 

Irrelevante 

Tipo de 
Equipamento 

Qualitativa 
nominal 

Dividido em duas frotas: escavação e 
transporte 

Relevante 

Identificação 
do 
Equipamento 

Qualitativa 
nominal 

Código único de identificação de 
equipamentos 

Relevante 

Fonte: contribuição do autor 

As variáveis identificadas como relevantes ao estudo foram avaliadas separadamente 

para que seja possível compreender seus comportamentos isoladamente. 

a) Base de Dados Produtivos 

                                                           
15 Para efeito deste trabalho o campo de comentário foi considerado como contendo variáveis 
qualitativas nominais, no entanto, por ser um campo aberto a preenchimento, apresenta na verdade 
dados não estruturados. 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 10 Produção run of mine (ROM) em milhares de toneladas 
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A Figura 10 ilustra como a produção em run of mine (ROM) variou no período de 

janeiro de 2016 até dezembro de 2017. Como podemos perceber, a produção em 

dezembro de 2017 é muito baixa e isso ocorre porque a base de dados disponibilizada 

inclui apenas os sete primeiros dias deste mês. Os três meses com registro de maior 

produção são, respectivamente, maio de 2016, outubro de 2017 e maio de 2017. A 

Tabela 7 apresenta o resumo estatístico (média, mediana e desvio padrão amostral) 

para os meses dos anos de 2016 e 2017, já a Figura 11 apresenta os boxplots 

referentes à produção mensal em ROM para 2016, 2017 e 2017 sem considerar 

dezembro. 

Tabela 7 Resumo estatístico dos dados de produção 

Ano 
Média 

(em toneladas) 
Mediana 

(em toneladas) 
Desvio Padrão Amostral 

(em toneladas) 

2016 304.210 305.829 58.268 

2017 309.186 329.511 103.136 

2017 
(sem dezembro) 

330.508 337.207 75.494 

Fonte: contribuição do autor 

A Figura 11 mostra os boxplots referente aos dados de produção para os anos de 

2016 e 2017 – com e sem considerar dezembro devido a não completude dos dados 

para este mês. Como podemos perceber, os dados de 2017 apresentam uma 

distribuição mais esparsa que aqueles do ano 2016. O primeiro ano (2016) apresenta 

uma distribuição de valores para distribuição muito mais regular e densa, ilustrado 

pelo seu boxplot mais achatado. No entanto, mesmo tendo valores mais distribuídos, 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 11 Boxplots dos dados de produção em 2016, 2017 e 2017 excluindo-se dezembro 
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os dados de 2017 apresentam média maior, o que possibilita visualizar que de um ano 

para o outro há aumento no valor médio da produção.  

A Figura 13 e a Figura 12 ilustram a representatividade relativa da produção por 

modelo de escavadeira e de caminhão, respectivamente. Em relação às escavadeiras, 

é possível perceber que os modelos BUC 495-HR e PH-4100 XPB são os mais 

representativos, com participação média de 40% e 23% a 25%, respectivamente, na 

produção de ROM. Já para os caminhões, os modelos CAT 793C e CAT 785C são os 

que mais movimentam massa, sendo que o primeiro chega a ser responsável por até 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 13 Representatividade relativa da produção run of mine por modelo de escavadeira 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 12 Representatividade relativa da produção run of mine por modelo de caminhão 
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80% da massa transportada enquanto o segundo fica próximo dos 20%, já que os 

demais modelos de caminhão não apresentam representatividade significativa. 

 

b) Base de Dados de Códigos 

A base de dados referente aos códigos de atividades apresenta 5 agrupamentos de 

códigos, que são apresentados pela Tabela 8. A Figura 14 apresenta a importância 

relativa destes grupos de códigos para cada mês. Na imagem é possível observar que 

os grupos 1 e 2 são os mais representativos, com valores de 32% a 48% e 37% a 

49%, respectivamente; o grupo 5 é o que possui menor representatividade, com 

valores de iguais a zero para todos os meses exceto julho e agosto de 2017, quando 

atingiu 1%. 

Tabela 8 Descrição dos grupos de códigos 

Grupo Descrição 

1 Códigos não produtivos relacionados a manutenções programadas e corretivas 

2 Códigos relacionados à produção 

3 
Códigos não produtivos relacionados a ações realizadas no equipamento, ou seja, são 

paradas previstas. 

4 

Códigos não produtivos de impedimentos ao trabalho do equipamento, relacionados a 

paradas sem previsão, podendo ser associados à realização de serviços por outros 

equipamentos, espera pela conclusão de serviços em outros equipamentos ou ações 

características de saúde e segurança na praça (impossibilidade de trafego devido à 

chuva ou neblina, por exemplo). Estes códigos são usados quando o equipamento está 

em uma situação de espera que que não está relacionada a ele ou seu operador 

5 Composto pelo código de mudança de turno 

Fonte: contribuição do autor 

A Tabela 9 mostra a listagem dos códigos de atividades dentro de cada grupo. Como 

já descrito na Tabela 8, os códigos do Grupo 1 estão relacionados a atividades 

prioritariamente ligadas à manutenção, seja diretamente – por exemplo, inspeções e 

a manutenção em si – ou indiretamente – como falta de energia (que impossibilita o 

trabalho e onera o tempo), acidentes durante a manutenção ou espera por peças. 
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Tabela 9 Listagem dos códigos de atividades em cada grupo 

Grupo 1 

Acidente 

Acidente manutenção 

Ag. Manutenção 

Ag. Pecas 

Ag. componentes 

Ag. manutenção fabricante 

Ag. Peças oficina gaofy 

Ar condicionado 

Borracharia 

Borracharia corretiva 

Borracharia preventiva 

Caldeiraria corretiva 

Despacho corretiva 

Elétrica corretiva 

Falta de energia interna 

Inspeção caldeiraria 

Inspeção manutenção 

Inspeção preditiva 

Lavador 

Lubrificação 

Lubrificação corretiva 

Lubrificação preventiva 

Manut. Improdutiva corretiva 

Manut. Improdutiva preventiva 

Manutenção despacho 

Manutenção improdutiva 

Manutenção preventiva 

Mat. Desgaste 

Mecânica 

Mecânica corretiva 

Radio 

Redes e linhas 

Subconjunto corretiva 

Troca de cabo 

Grupo 2 

Ag. caminhão rodando 

Bombeando 

Carregando 1 lado 

Carregando 2 lados 

Desenvol. Acessos/rampas 

Desmatamento 

Drenagem 

Limpeza britador 

Limpeza de berma 

Locomoção própria 

Manutenção de pistas 

Manutenção de praças 

Movimentação material/drena 

Rebocando 

Retalhamento 

Trabalhando 

Indefinido 

Grupo 3 

Acidente operação Ag. avaliação geotécnica Falta de material desmontado 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 14 Importância relativa dos grupos de códigos de atividades 
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Ag solicitação usina 

Ag. Abastecimento 

Ag. Abastecimento Manut 

Ag. Carreta 

Ag. Definição frente 

Ag. Drenagem de mina 

Ag. Liberação lavra 

Ag. Retirada de cabo 

Ag. cond. Geotéc/segurança 

Ag. orientação técnica 

Ag. topografia 

Chuva/neblina 

Deposito indefinido 

Devido atolamento 

Falta de combustivel 

Falta de energia externa 

Falta eqmt carregamento bdf 

Falta eqmt carregamento buf 

Pazinha britador 

Risco descarga atmosférica 

Sem caminhão 

Sem cond. Operacionais/noite 

Sem operador 

Tkph 

Grupo 4 

Abastecimento 

Abastecimento agua 

Ag. Auxiliar de serviço 

Ag. Condições de acesso 

Ag. Condições deposito 

Ag. Detonação 

Ag. Equipamento auxiliar 

Ag. Geologia/qualidade 

Ag. Manobra de cabo 

Ag. Praça carregamento 

Ag. desloc. eqmto infra 

Ag. desloc. eqmto operação 

Ag. operador 

Britador parado 

Ctf 

Desgarrando haste 

Desmobilização p/ detonação 

Inspeção abastecimento 

Inspeção do operador 

Liberado manut 

Limpeza báscula 

Limpeza de praça 

Loc. Carreta 

Loc. Detonação retorno 

Loc. Detonação saída 

Loc. Plano de fogo 

Loc. abastecimento 

Locomoção 

Manobra de cabo 

Manobra de cabo det 

Manobra de cabo det retorno 

Manobra de cabo det saída 

Medindo furo 

Movimentação de material 

Nivelamento de praça 

Parada c/prev 

Parada operacional 

Poeira na mina 

Procurando nao-britavel 

Revezamento / refeição 

Troca de turno 

Indefinido 

Grupo 5 

Troca de turno 

Fonte: contribuição do autor 

6.2. PREPARAÇÃO DE DADOS 

Através da exploração dos dados, realizada na etapa anterior, é possível filtrar e 

delimitar o domínio das variáveis que tem relevância ao estudo proposto neste 

trabalho. Desta forma, as seguintes premissas serão adotadas: 

a) Janela de Tempo: 

Como parte do objetivo deste estudo, busca-se entender o impacto da queda 

de preços de uma commodity mineral na curva de tempo em manutenção de 

seus equipamentos. Assim sendo, como apresentado no Capítulo 3, o período 

compreendido entre julho de 2016 e junho de 2017 é escolhido para ser a janela 

temporal para análise por apresentar sucessivas quedas no preço do cobre no 
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mercado mundial, aliada a um movimento indicativo de recuperação, como 

ilustrado na Figura 4. 

 

b) Equipamentos: 

Estão disponíveis para estudo equipamentos que compõem as frotas de 

escavação e transporte. Contudo, baseando-se na importância produtiva 

relativa e no maior número de equipamentos compondo a frota, escolheu-se 

trabalhar com os caminhões do modelo CAT 793C, que somam 31 máquinas. 

No entanto, a análise limitou-se a 23 destes caminhões devido a 

representatividade em massa movimentada e, principalmente, conformidade 

de registros de atividades (por exemplo, buscando-se que haja registro de 

atividades produtivas ou de manutenção para o caminhão no período em que 

a análise é feita, garantindo que o equipamento já existe na operação, não 

tendo sido adquirido no meio da janela de tempo do estudo). Estes 

equipamentos serão identificados de agora em diante por letras que vão de A 

até W. 

A Tabela 10 resume a estatística desses equipamentos em relação à produção. 

Podemos notar que o grupo escolhido para análise possui maiores média e 

mediana e menor desvio padrão em relação à população para este modelo de 

caminhão. 

Tabela 10 Resumo estatístico da representatividade em massa dos caminhões de modelo CAT 
793C 

Conjunto Média Mediana Desvio Padrão Amostral Representatividade 

Todos os caminhões 

da frota CAT 973C 
3,23% 3,29% 1,45% 100% 

Caminhões 

selecionados (A-W) 
3,56% 3,47% 1,16% 81,9% 

Caminhões não 

selecionados 
2,26% 2,12% 1,84% 18,1% 

Fonte: contribuição do autor 

 

c) Grupos de Códigos: 

Os grupos de códigos selecionados para análise são o 1 e o 2, referentes a 

manutenção e produção, respectivamente. Esta escolha se baseia no fato de 
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serem os mais representativos em relação ao tempo para todos os meses, 

somando mais de 86% do tempo (Figura 15). Sendo assim, para simplificar a 

análise, os tempos dos demais grupos foi desconsiderado. 

 

d) Códigos: 

A partir das premissas apresentadas nos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’, podemos selecionar 

os códigos pertencentes aos grupos 1 e 2 que, baseando-se nos conceitos 

apresentados por Hustrulid, Kuchta e Martin (2013), possibilitam uma aplicação 

lógica do que é apresentado na Figura 6. 

Para o grupo de caminhões selecionados para o estudo, o único código 

presente no Grupo 2 foi “Trabalhando”, o que determina que, para todo o 

período analisado, não houve entrada de códigos errados para os 

equipamentos analisados durante suas horas de trabalho. 

Por sua vez, os códigos do Grupo 1 devem ser divididos em ‘Hora em 

Manutenção Preventiva’ e ‘Hora em Manutenção Corretiva’; desta forma, 

também foi avaliado quais códigos deste grupo foram registrados para os 

equipamentos selecionados e suas respectivas importâncias relativas (Figura 

16). Como podemos perceber, os 5 primeiros códigos (mecânica corretiva, 

aguardando componentes, manutenção preventiva, caldeiraria corretiva e 

aguardando peças) somam aproximadamente 80% de todo o tempo dos 

códigos do Grupo 1 no período de 12 meses do estudo. Assim sendo, todos os 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 15 Representatividade relativa dos grupos de códigos para os caminhões CAT 793C no 
período analisado 
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códigos com o termo “preventiva” tiveram seus tempos somados e passaram a 

ser considerados ‘Hora em Manutenção Preventiva’, os demais códigos 

somados passaram a integrar a ‘Hora em Manutenção Corretiva’. 

Desta forma, os domínios necessários à realização da análise foco deste trabalho 

apresentam-se devidamente definidos. 

6.3. ANÁLISE 

A aplicação das relações apresentadas na Tabela 4 nos permite avaliar a proporção 

de tempo em manutenção preventiva, corretiva e tempo produtivo em duas 

perspectivas: por caminhão e por determinada janela de tempo. As duas se mostram 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 16 Representatividade relativa dos códigos do Grupo 1 os equipamentos selecionados 
da frota CAT 793C entre jul./16 e jun./17 
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muito importantes, uma vez que a primeira permite avaliar quais equipamentos tem 

melhores índices para estes tempos no período de 12 meses; a segunda, por sua vez, 

permite avaliar como a frota se comportou de maneira geral no período. 

A Figura 17 ilustra a representatividade dos tempos em estudo para os 23 caminhões 

selecionados durante todo o período de 12 meses. Como percebemos, o tempo 

produtivo varia de 29% no caminhão Q até 80% no caminhão B; o tempo em 

manutenção corretiva varia de 10%, também para o caminhão B, e alcança 60% para 

o caminhão L; por fim, o tempo em manutenção preventiva se estende de 8%, para 

os caminhões A, F e G, até 46% e 47% para os caminhões C e Q, respectivamente. 

Percebemos, assim, que há grande variabilidade dos tempos para os três casos, que 

é efetivamente quantificado e apresentada pela Tabela 11. 

Tabela 11 Resumo estatístico dos tempos relativos para os caminhões de A a W no período de 
12 meses 

Hora Média Mediana Desvio Padrão Amostral 

Produtiva 51,7% 52,9% 12,8% 

Corretiva 31,3% 34,1% 11,5% 

Preventiva 17,0% 11,5% 11,7% 

Fonte: contribuição do autor 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 17 Representatividade relativa dos tempos para os caminhões de A a W no período de 
12 meses 
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Percebemos que em todos os casos o desvio padrão associado pode ser considerado 

alto, contudo, o valor que mais se destaca é o relacionado à hora em manutenção 

preventiva, indicando que há grande dispersão entre os dados quando se avalia este 

valor àqueles obtidos para média e mediana. Este comportamento é mais facilmente 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 18 Boxplot de tempos relativos em manutenção preventiva, corretiva e em 
produção dos caminhões A-W 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 19 Histograma da distribuição do tempo em manutenção preventiva 
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percebido ao visualizarmos os boxplots na Figura 18 onde fica claro que o valor de 

desvio padrão no caso do tempo em manutenção preventiva é fortemente influenciado 

devido aos outliers (valores considerados atípicos por estarem muito afastados dos 

valores mais comuns a uma série). Para os casos de tempo em manutenção corretiva, 

alguns valores atípicos também são observados, enquanto o tempo produtivo não 

apresenta nenhuma informação considerada incongruente ao comportamento 

estatístico que assume. Em cinza claro, na Figura 18, encontram-se os pontos médios 

das distribuições e em cinza escuro são os valores considerados como outliers. 

Os histogramas da Figura 19, da Figura 20 e da Figura 21 ilustram os comportamentos 

das distribuições dos tempos em manutenção preventiva, manutenção corretiva e em 

produção, respectivamente. No primeiro caso, percebe-se claramente maior 

densidade para valores baixos, até 20%; no segundo caso, os valores apresentam um 

comportamento mais próximo de uma equidistribuição por não haver um ponto de 

máximo bem definido na função de densidade associada; no terceiro caso, por fim, há 

uma distribuição mais uniformizada também, mas também esparsa devido ao grande 

número de ocorrências iguais a zero. Estes histogramas nos ajudam a visualizar mais 

facilmente as informações resumidas na Tabela 11. 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 20 Histograma da distribuição do tempo em manutenção corretiva 
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Ao avaliarmos a curva de comportamento da frota em estudo mês-a-mês, garantimos 

a visualização de como os tempos em análise variaram durante o período 

compreendido entre jul./16 e jun./17. Isso é ilustrado pela Figura 22. A curva referente 

às horas produtivas se mostra praticamente estável, mesmo havendo uma leve 

oscilação, iniciando com 49% de representatividade e terminando com 52%; a curva 

de tempo em manutenção corretiva apresenta comportamento crescente quase linear, 

Figura 21 Histograma da distribuição do tempo em produção 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 22 Curvas de representatividade relativa para tempos em produção, manutenção 
corretiva e preventiva no período de 12 meses 

Fonte: contribuição do autor 
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apresentando 26% de representatividade em julho e terminando com 41% em junho; 

por fim, a curva que ilustra o comportamento da importância relativa do tempo em 

manutenção preventiva tem seu ponto inicial com valor de 25% e ponto final de 7%, 

caracterizando um comportamento decrescente. 

 A Figura 22 nos mostra o comportamento dos valores relativos para cada tipo de hora 

sendo avaliada. Contudo, para que seja possível visualizamos o quanto cada um 

destes tempos variou no período, é necessário traçarmos as respectivas curvas de 

variação acumulada para cada caso. A Figura 23 responde a esta necessidade e nos 

permite observar que o tempo em manutenção preventiva teve uma queda acumulada 

no período de 71%, em contrapartida, o tempo em manutenção corretiva teve aumento 

acumulado de 56% e o tempo em produção foi o que teve comportamento mais 

estável, aumentando em apenas 7%. 

O comportamento estimado da curva de OEE para os caminhões é apresentado na 

Figura 24. Diz-se que é apenas uma estimativa pois o Índice de Qualidade (IQ), que 

no caso de equipamentos de carregamento e transporte, como proposto por Elevli e 

Elevli (2010), está relacionado ao fator de carga dos equipamentos foi considerado 

como tendo valor igual a 100%. Como podemos perceber, enquanto o Índice de 

Figura 23 Curvas acumuladas de variação dos tempos em estudo para os caminhões CAT 
793C selecionados 

Fonte: contribuição do autor 
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Disponibilidade (ID) oscila entre 0,52 e 0,62 e o Índice de Performance (IP) entre 0,39 

e 0,49, a curva de OEE varia entre 0,22 e 0,29. Naturalmente, é de se esperar que o 

OEE tenha valores mais baixos que ID, IP e IQ, uma vez que é o produto destes 

índices. Por exemplo, mesmo que ID, IP e IQ atingissem valores de 0,90 (90%), o 

valor de OEE seria de 0,73. De forma geral, podemos perceber que, mesmo supondo 

o IQ com seu valor máximo, os valores de OEE encontrados para os 23 caminhões 

da frota CAT 793C no período é baixo devido aos valores calculados para ID e IP. Em 

seu estudo, Elevli e Elevli (2010) não define um benchmark para a OEE de caminhões 

de grande porte na mineração, contudo, encontra valores entre 42% e 48%, que já 

são equivalentes a praticamente o dobro dos valores encontrados neste estudo.  

6.4. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

A Manutenção Produtiva Total é alicerçada sobre princípios multidirecionados e busca 

abordar as atividades de manutenção de uma maneira mais integrada às outras 

questões operacionais, como produção, controle de qualidade e integração de 

colaboradores. Uma vez que a análise dos dados está concluída, podemos elaborar 

uma discussão dos mesmos sob as perspectivas destes princípios e objetivos. Em 

relação aos pilares da MPT apresentados na Figura 7, podemos aplicar aos resultados 

deste estudo os seguintes: 

Fonte: contribuição do autor 

Figura 24 Estimativa de comportamento da curva OEE para os caminhões CAT 793C 



60 
 

a) Melhorias Específicas e Manutenções Autônomas: 

Como podemos perceber pelo aumento de 56% no tempo em manutenção 

corretiva para o período, aparentemente não há direcional dentro do 

planejamento operacional para que operadores desempenhem pequenos 

reparos e/ou efetivamente busquem manter condições adequadas de seus 

equipamentos. Não necessariamente isso significa que estes operadores não 

têm cuidado com seu objeto de trabalho, contudo, se for levado em 

consideração que ações de manutenção preventiva não estavam sendo 

realizadas ou passaram por diminuição, os operadores (e demais 

colaboradores responsáveis pela operação) devem buscar ter cuidado ainda 

maior para que quebras potenciais por falta de manutenções preventivas sejam 

evitadas. 

 

b) Manutenções Planejadas: 

Com certeza é o pilar da MPT menos considerado pela operação de mina no 

período analisado. A queda em 71% do tempo em manutenções preventivas 

dos equipamentos mostra que claramente a estratégia preponderante no 

período foi a redução dos custos. No entanto, como já apresentado neste 

trabalho, existem custos potenciais (como, por exemplo, os de segurança) 

relacionados à falta de ações preventivas para garantia de manutenção de 

condições operacionais dos equipamentos. Ou seja, mesmo que os custos em 

manutenção preventiva e em corretiva sejam unitariamente iguais, a economia 

em ações planejadas condiciona o aumento de custos “invisíveis”, muitas vezes 

não ponderados na tomada de decisão. Estes custos, na verdade, podem ser 

traduzidos como riscos. Ou seja, a diminuição de ciclos de manutenção 

preventiva está gerando uma economia monetária no curto prazo, mas 

provavelmente está aumentando o risco ambiental e de segurança operacional. 

Inclusive, como apresentado neste trabalho, estudos vem mostrando a grande 

correlação entre baixa manutenção de equipamentos e acidentes fatais na 

mineração. Além disso, os valores encontrados para o OEE no período são 

baixos, o que corrobora que, mesmo não se levando em consideração o IQ 

para o cálculo, os índices de disponibilidade e performance dos equipamentos 

analisados estão abaixo do esperado para o período. 
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c) Treinamentos: 

Profissionais bem treinados e com conhecimentos adequados sobre seus 

equipamentos não somente desempenham suas atividades melhor (em relação 

à produtividade) mas também sabem desempenhá-las de uma maneira que 

otimiza uso de seus equipamentos, mantendo-os alinhados às condições 

operacionais necessárias. Além disso, profissionais bem treinados sabem 

avaliar melhor condições de risco, impedindo que o equipamento seja 

superutilizado/sobrecarregado. No caso analisado neste estudo, a presença de 

profissionais bem treinados poderia ser o termômetro para direcionar a equipe 

de planejamento a não diminuir atividades de MP em excesso, uma vez que, 

por lidarem diretamente com o equipamento, com certeza percebem mais 

facilmente os impactos negativos da ausência de ações preventivas. 

 

d) Gestão da Segurança, Higiene e Meio Ambiente: 

Como já mencionado, a diminuição de MP acarreta aumento de riscos 

ocupacionais e ambientais. A alta diminuição de horas em ações preventivas 

com certeza teve impactos negativos em relação às questões de segurança. 

Baseando-se na Tabela 1 percebe-se claramente que uma das finalidades da 

estratégia de MPT é fortemente contrariada: a minimização de manutenções não 

planejadas e de emergência, ou seja, minimização das manutenções corretivas. Neste 

estudo ficou claro que, associado à diminuição da manutenção preventiva, houve um 

aumento acumulado de 56% nas manutenções corretivas. 

Em relação à Tabela 3, podemos identificar as três principais barreiras contrárias à 

estratégia de MPT que a recorrente diminuição de tempo em manutenção preventiva 

está fortalecendo: 

a) Barreiras Comportamentais: 

Em momentos de crise (como, por exemplo, o período de 12 meses analisado, 

em que o preço do cobre já estava acumulando sucessivas quedas) a alta e 

média gerência, naturalmente, busca a redução de custos operacionais. Este é 

um comportamento esperado, contudo, a diminuição drástica nos tempos de 

manutenção preventiva aponta um baixo nível de visão relacionado ao impacto 

operacional negativo que pode estar sendo gerado. A gerência tem o dever de 

visualizar os processos, projetos e, consequentemente, as decisões tomadas 
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com uma abordagem mais integrada, com mapeamento e avaliação de riscos. 

A drástica diminuição das atividades de manutenção preventiva associadas ao 

rápido aumento das ações de manutenção corretiva comprovam que, no 

mínimo, não houve uma avaliação conjunta e contínua dos impactos da decisão 

econômica adotada, uma vez que para nenhum dos dois casos é identificado 

um movimento de estabilização das curvas da Figura 23. 

 

b) Barreiras Estratégicas: 

Sendo a diminuição do tempo em manutenção preventiva uma decisão com 

fundamentos econômicos no período analisado, há uma clara visualização de 

que decisões com respostas de curto prazo mostram-se prioritárias no contexto 

analisado. Isso, pois, a constância nas diminuições deste tempo no período 

aponta a inexistência de um objetivo claro em relação ao nível mínimo de 

manutenção preventiva que se busca alcançar. Ou seja, o direcional é 

suportado pela questão econômica em detrimento das boas práticas 

operacionais, o que impacta fortemente o nível de conservação dos 

equipamentos no médio e longo prazo, além de, baseando-se em 

conhecimentos empíricos e estudos apresentados neste trabalho, aumentar 

riscos relacionados à segurança. 

 

c) Barreiras Operacionais: 

No mínimo, a análise apresentada mostra que se dá pouca importância aos 

cronogramas de manutenção preventiva, uma vez que não se observa 

tendências à estabilização da diminuição do tempo em manutenção preventiva 

para os caminhões analisados. Caso houvesse um sistema de gestão de 

manutenção efetivamente implantando, mesmo que houvesse diminuição das 

ações preventivas devido a questões econômicas, dever-se-ia observar uma 

estabilização na curva que descreve as variações no comportamento desta 

variável. 

Com a estimativa dos valores de OEE para o período analisado podemos perceber 

que, no geral, a eficiência dos equipamentos está abaixo de valores encontrados em 

estudos similares, como o de Elevli e Elevli (2010), que encontrou valores entre 42% 

e 48%. Em uma aplicação similar do OEE para caminhões de grande porte na 
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mineração, AKANDE, LAWAL e ALADEJARE (2013) encontram o valor estimado de 

63%. Mesmo com a curva de OEE deste estudo sendo apenas estimada, visto que o 

Índice de Qualidade não é levado em consideração, é possível perceber que os 

valores encontrados estão muito abaixo de valores similares encontrados em 

trabalhos similares. É importante ressaltar que a única maneira dos valores de OEE 

aqui apresentados serem maiores seria se o IQ fosse maior que 100%, o que, no geral 

mostra-se uma suposição inadequada, pois, admitindo-se que para caminhões o IQ 

esteja relacionado ao fator de carga, a existência de um valor superior a 100% 

resultaria em uma sobrecarga do equipamento.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Ao final deste trabalho, podemos concluir que fatores econômicos, mesmo que 

sabidamente momentâneos, sempre terão forte impacto em operações de grande 

porte, como é o caso de grandes projetos de mineração. A busca por corte de custos 

influencia fortemente o planejamento da operação de industrias minerais, havendo 

grande pressão por resultados aderentes aos planejamentos de médio e longo prazo 

(muitas vezes feito em um escritório longe do dia-a-dia operacional) associados à 

diminuição de custos sem grandes impactos na produtividade. 

Com o intuito de se buscar uma operação industrial mais integrada, produtiva e 

otimizada, várias ferramentas podem ser aplicadas. Uma filosofia que vem ganhando 

espaço neste contexto é a lean manufacturing, que busca por processos mais 

enxutos. Dentre os pilares da filosofia lean está a Manutenção Produtiva Total, que 

busca trabalhar as atividades de manutenção de forma mais integrada e parceira às 

atividades produtivas. Hoje é comum haver uma relação desequilibrada entre 

manutenção e produção, onde a primeira é vista como fonte de custos e costuma ser 

realizada muitas vezes de forma reativa. 

Através do levantamento bibliográfico e de estudos de aplicação da MPT na 

mineração, pode-se concluir, primeiramente, que ainda é necessário um intenso 

trabalho em se traduzir as premissas da MPT para a indústria mineral, buscando-se 

adaptar processos e métricas que sejam mais condizentes ao ambiente da indústria 

extrativa (que é muito diferente da indústria de manufatura, onde o programa teve 

início). Em segundo lugar, mas diretamente relacionado ao primeiro, fica claro que a 

aplicação da MPT é possível e bem-vinda na mineração, como pode ser visto pela 

presença de vários estudos acadêmicos na área – ou seja, o ponto em questão mais 

desafiador provavelmente é que seja desenvolvido um programa de MPT de forma 

endógena em um projeto mineral. 

Por fim, em relação às questões de pesquisa propostas, chega-se às seguintes 

respostas: 
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a) Em um período de baixos preços de uma commodity mineral, como se 

comportou a curva de manutenção preventiva dos equipamentos de transporte 

em uma mineração de grande porte? 

Como observados nas Figura 22 e Figura 23, a manutenção preventiva foi fortemente 

impactada pelo período de baixos preços da commodity mineral em questão (cobre), 

que é ilustrado na Figura 3. No período de 12 meses analisado, para um total de 23 

caminhões, houve uma diminuição de representatividade relativa de 25% para 7% do 

tempo total em manutenção preventiva, o que significa uma queda acumulada de 71% 

no tempo em ações preventivas. Assim sendo, é possível perceber que há forte 

correlação entre o valor da commodity no mercado internacional e o tempo dos 

equipamentos dedicado a manutenções preventivas. 

 

b) Quais os possíveis impactos que podem surgir devido a estratégia operacional 

que foi identificada? 

Como observado pelo que é encontrado na literatura e por estudos práticos aplicados 

a equipamentos similares na indústria mineral, percebe-se que há aumento do risco 

ocupacional quando se tem baixos índices de manutenção preventiva, resultando 

inclusive em acidentes fatais. Além disso, a literatura defende que atividades de 

manutenção (principalmente as preventivas), mesmo tendo alto custo, estão 

relacionados à otimização financeira de médio e longo prazo. Isso por dois motivos: 

primeiro, equipamentos com alto custo de investimento tem seu tempo de parada 

forçada (manutenção corretiva) mais oneroso que tempos de parada planejados 

(manutenção preventiva); segundo, baixos índices de manutenção preventiva, ou 

seja, a que ocorre antes da quebra, fazem com que o equipamento basicamente tenha 

que sofrer uma falha para que passe por manutenção, o que diminui sua vida útil e 

confiabilidade, levando com que a aquisição de novos equipamentos seja feita antes 

do previsto em casos de desgaste excessivo. 

 

c) Neste contexto e sob as premissas da Manutenção Produtiva Total, qual é o 

indicativo do nível de integração operacional no caso estudado? 

Através da literatura levantada e dos estudos de aplicação da MPT na mineração 

avaliados, pode-se estimar que o nível de integração e visão das atividades, equipe e 
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projeto de gestão de manutenção da operação dos quais os dados analisados são 

oriundos é mediano ou baixo. Contudo, por ser uma operação de grande porte, com 

certeza existem planos de gestão de produção, operacional, de ativos, de pessoas e 

de riscos bem estruturados e implantados, dessa forma, mesmo que sob a luz da MPT 

a análise mostre que ainda há muito a ser feito nesta mina em relação ao sistema de 

gestão da manutenção, isso não significa que os processos e métodos de gestão já 

em execução não são bons ou adequados. 

 

d) A implementação de um programa estruturado de Manutenção Produtiva Total 

pode ser uma solução para a busca por otimização operacional e financeira no 

caso estudado? 

O planejamento e implantação de um programa de manutenção produtiva total pode 

ser um grande e forte aliado ao desenvolvimento competitivo da mina de onde os 

dados desse estudo são oriundos. Se bem desenvolvido, tal programa tem a 

capacidade de não somente potencializar a gestão dos ativos operacionais, mas 

também gerar otimização financeira de médio e longo prazo além de melhor 

qualificação e integração entre os ativos humanos. 
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