
TÍTULO: ANÁLISE DE FALHA PREMATURA DO EIXO ROTATOR DO EQUIPAMENTO PARA
CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE ENIAC - ENIACINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): DOUGLAS DA COSTA INACIO, ELTON APARECIDO NOGUEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSE EDUARDO SALGUEIRO LIMAORIENTADOR(ES): 



 

Análise de falha prematura do eixo rotator do equipamento para confecção           

de produtos de higiene pessoal 

1. Resumo 

Através de várias falhas ocorridas no conjunto denominado como rotator, de um 

equipamento para fabricação de produtos de higiene pessoal, foi realizado uma 

análise do time da manutenção para identificar a causa que provocava as quebras 

prematuras no mesmo, foi constatado que existia um ponto de fragilidade na 

construção dos eixos que transmitem o movimento de inversão de sentido do 

produto, com isso houve elevação significativa nos índices de atuação de 

manutenções corretivas o que prejudica diretamente a disponibilidade do 

equipamento para produção, em suma causava prejuízo. 

Palavras-chave: Redução de falhas; Confiabilidade do sistema; Melhoria       

contínua; Engenharia aplicada. 

 

2. Introdução 

Atualmente as empresas buscam cada dia mais aumentar sua produtividade e 

reduzir seus custos de produção para se manterem competitivas no mercado, para 

isso investem em equipamentos com tecnologia avançada que possuem maiores 

velocidades e precisão capazes de produzir grandes quantidades. Neste contexto o 

setor de manutenção tem um papel primordial na garantia do condicionamento ideal 

de qualquer tipo de equipamento, ao passar dos anos a concepção de manutenção 

industrial tem evoluído na sua forma de agir, principalmente com a adoção de estudo 

preliminar técnico na tratativa de eventuais falhas que possam ocorrer, trabalhando 

de forma sistemática e pautada em cima de procedimentos e documentos técnicos 

para apresentar modificações e melhorias em diversos setores. 

3. Objetivo 

Como parte integrante deste estudo é fundamental a aplicação de metas, tendo 

como princípio reduzir o índice de falhas do conjunto mecânico mais crítico do 

equipamento. O estudo de caso busca eliminar a ocorrência de quebras frequentes 

dos eixos que transmitem o movimento de inversão de sentido do produto. 

 

 



4. Metodologia 

Como referência para elaboração deste trabalho foi imprescindível a experiência e 

conhecimento dos colaboradores que atuaram diretamente ou indiretamente na 

resolução das quebras prematuras, inicialmente foi necessário realizar estudo sobre 

o tipo de esforço que os eixos sofriam para entender o que causava a ruptura no 

mesmo, após esse entendimento e a realização da “ACR” (Análise da Causa Raiz), 

além da aplicação de ferramentas qualitativas sendo o conceito do diagrama de 

Ishikawa extremamente importante para análise do problema em questão, foram 

propostas as melhorias para aumentar a resistência do componente no ponto de 

maior fragilidade a fim de aliviar as tensões presentes no rebaixo do eixo.  

5. Desenvolvimento 

  Como parte integrante na tratativa de problemas, a aplicação de ferramentas de 

apoio para análise da causa raiz. 

       Figura 1 – Diagrama de Ishikawa (Análise das variáveis para ruptura) 

 

                                         Fonte: do autor, 2018 

Após a identificação da causa raiz que provocava as frequentes quebras no 

conjunto, foi colocado em prática as ações para solucionar o problema. Inicialmente, 

por meio de uma análise visual foi constatado que os eixos cisalhavam sempre no 

mesmo ponto, ao inspecionar com maior clareza foi identificado que o eixo possuía 

um rebaixo onde ocorriam às quebras, havendo um canal que não estava 

contemplado no projeto de construção do componente, com isso foi comprovado que 

houve uma falha no processo de fabricação (usinagem) dessa peça. 

                       

 

 



                                   Figura 2 – Eixo com ruptura completa 

 

                                                Fonte: do autor, 2018 

Dessa forma após estudo de causa-raiz foi aplicado como melhoria um raio de 

adoçamento na união desses rebaixos aumentando assim a resistência e diminuindo 

a concentração de tensões e consequente a propagação de trincas exatamente 

onde o eixo sofria maiores esforços de torção a fim de evitar as falhas.  

                         Figura 3 – Desenho técnico com melhoria aplicada 

 

                                                 Fonte: do autor, 2018 

6. Resultados preliminares                  

 Embora a melhoria tenha ocorrido, o sistema ainda passa por ajustes finos 

para garantir excelência em sua operação. O sistema apresenta uma melhora 

sensível quando comparado ao sistema anterior, porém o objetivo principal para os 

próximos meses é a obtenção de dados concretos para efeito de comparação e 

assegurar que a melhoria foi bem sucedida. 
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