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RESUMO

Esta dissertação aborda uma metodologia focada na redução de custos e na otimiza-
ção do processo de usinagem de rodeiros de locomotivas, sob o contexto da utilização 
das melhores práticas de gestão e a utilização de recursos computacionais como forma 
de otimizar o processo decisório de envio para as unidades de usinagem. Esta metodolo-
gia será aplicada em uma frota de locomotivas de um grande operador de cargas ferroviá-
rias e os resultados encontrados serão apresentados neste estudo.

Com base na revisão bibliográfica sobre Propriedades do Contato Roda e Trilho, Pla-
nejamento e Controle da Manutenção (PCM), Manutenção Centrada em Confiabilidade 
(MCC), Manutenção Produtiva Total (MPT), Produtividade, Engenharia de Manutenção e 
Ferroviária, Modelagem Matemática, Programação Linear Inteira e Otimização de Proces-
sos, se relata o estabelecimento do método proposto, que buscará maximizar a remunera-
ção de capital da empresa. Estes conceitos hodiernos são levantados convergindo diver-
sas obras de vários autores, buscando o melhor método para otimização do processo fer -
roviário de usinagem estudado, o qual não dispõe de muitas informações bibliográficas, 
daí a necessidade deste estudo com foco na redução de custos, aumento da disponibili -
dade das locomotivas e de sua confiabilidade para operação ferroviária. 

Um estudo de caso real é apresentado para exemplificar e ilustrar o estudo da disser-
tação acerca do processo de gestão do planejamento e controle da usinagem de rodeiros 
de locomotivas, em uma fresadora subterrânea Kawasaki, que utiliza atualmente como 
perfil  o padrão AAR-1B e deixa o Sulco Testemunha nos frisos dos rodeiros usinados. 
Também como vetor da abordagem da produtividade, integra-se a avaliação de custos do 
processo, discutindo suas correlações com os critérios que definem os padrões sobre a 
gestão otimizada dos rodeiros de locomotivas, utilizando o conceito da remuneração de 
capital em um modelo matemático para maximização do lucro da empresa, uma vez que 
este tem como objetivo direcionar a demanda de locomotivas, que é maior que os recur-
sos disponíveis para atendimento, para o recurso que irá otimizar o processo.

Com isso, iniciou-se o estudo de uma metodologia para otimizar a programação do 



envio de locomotivas para usinagem, bem como o desenvolvimento de um algoritmo para 
maximizar a remuneração de capital, com foco na redução de custos neste processo.

A apresentação e análise dos resultados no período estudado são efetuadas doravan-
te, descrevendo com a aplicação desta metodologia um ganho estimado de mais de 50% 
na vida útil dos rodeiros e 20% na disponibilidade do ativo para a operação ferroviária,  
culminando em uma considerável redução de custos em um dos processos mais caros 
para as ferrovias. 

No final, integram-se o objetivo, as hipóteses e os resultados obtidos, assim como se 
discorre sobre as implicações, as extensões dos resultados e as sugestões para trabalhos 
futuros.
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ABSTRACT

This dissertation addresses a methodology focused on cost reduction and the opti-
mization of the process machining of locomotives wheelsets, under the context of the use 
of best management practices in this process and the use of computational resources as a 
means of optimizing the decision process for sending these assets for machining. This 
methodology will be applied on a fleet of locomotives of a great rail operator and the re -
sults will be presented in this study.

Based on the literature review on the wheel/rail contact properties, the Planning and 
Control  Maintenance (PCM), Reliability Centered Maintenance (MCC),  Total Productive 
Maintenance (TPM), Productivity, Railway Maintenance Engineering,  Mathematical Mod-
eling, Integer Linear Programming and process Optimization, we report the establishment 
of the proposed method, which seek to maximize return on capital within the business 
process in question. These concepts are raised today's converging diverse works of vari-
ous authors,  seeking  the best  method  for  process rail  machining  optimization studied, 
which lacks many of bibliographic information, hence the need for this study focused on re-
ducing costs, increasing availability of locomotives and your reliability for railroad opera-
tion.

A real case study is presented to illustrate and exemplify the study of dissertation about 
the process of management planning and control of machining railway wheels of locomo-
tives in a workshop with milling cutter Kawasaki, which currently uses the default profile as 
AAR-1B and leaves witness groove in machined friezes of the wheelsets. Also as produc-
tivity approach vector, integrates with process cost evaluation, discussing their correlations 
with the criteria that define patterns on the optimized management of railway wheels of lo-
comotives and using the concept of return on capital in a mathematical model to maximize 
the company's profit, since it aims to direct the demand of locomotives, which is greater  
than the resources available to treatment, for the resource that will optimize the process.

Thus, began the study of a methodology to optimize the scheduling of sending locomo-
tives for machining, as well as the development of an algorithm to maximize the return on 
capital, with a focus on reducing costs in the process.

The presentation and analysis of results during the study period are made hereafter, 
describing the application of this methodology with an estimated earning of over 50% in 
the life of railway wheels and 20% on the availability of assets for rail operation, resulting 
in a considerable reduction costs in one of the most costly for the railroads.

In the end, they integrate the objective, hypotheses and results, as well as discusses 
the implications, extensions of the results and suggestions for future work.

INTRODUÇÃO



1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nos dias de hoje, para manter-se no mercado, cada vez mais as empresas estão bus-

cando a redução de custos. Um dos processos críticos nas ferrovias é a usinagem de ro-

deiros ferroviários de locomotivas, que por possuírem um alto custo de imobilização do 

ativo para sua usinagem, inversão ou substituição, precisam ser estudados para que isto 

ocorra no momento certo, de forma que este componente possa ter seu tempo de vida útil 

total e entre usinagem maximizado. Desta forma, através do estudo de várias bibliografias 

acerca deste assunto, busca-se propor uma metodologia que possa ser aplicada neste 

processo, obtendo, por fim, como resultado uma maior vida útil deste componente.

Apesar de terem sido privatizadas há alguns anos, as ferrovias sempre se constituí-

ram num dos principais fatores de modernidade desde seu aparecimento, no início do sé-

culo XIX, pois, ao encurtar as distâncias e facilitar as comunicações, alteraram profunda-

mente às relações econômicas e sociais entre os povos (Setti, 2008). No Brasil este mo -

dal se caracteriza pelo transporte de grandes volumes de produtos com baixo valor agre-

gado, de modo que as empresas ferroviárias visem à eficiência operacional para alcançar 

resultados financeiros satisfatórios, ao mesmo tempo em que precisam atender às neces-

sidades dos embarcadores (Leal Junior et al., 2010). 

Uma das grandes preocupações das empresas é com seus custos, de forma que se-

jam controlados e reduzidos através de trabalhos de melhoria contínua em seus proces-

sos.  O custo pode ser definido como a quantia ou valor despendido para aquisição ou 

posse de algum bem ou de algo. É tratado em alguns estudos como a quantia que se des-

pende para, ao receber o bem, transformar em algo mais desejável pela sociedade, ao 

agregar valor, e que adicionado ao preço de aquisição, forme o preço mínimo de venda. É 

o preço que se paga pelo funcionamento interno da empresa. Assim se o preço final de 

venda do bem for maior que o preço de aquisição, acrescido do componente adicionado 

devido ao custo, que é o preço do funcionamento interno, houve lucro (Filho, 2006). 

Como o componente rodeiro ferroviário, foco deste estudo, possui um alto custo de 

aquisição é importante que se entenda este conceito e se aplique metodologias para que 
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este custo seja reduzido. É importante ressaltar que os três maiores custos das ferrovias 

de carga são combustível, pessoal e material rodante e de tração.

A área da manutenção responsável por gerenciar eficientemente todo este processo é 

o Planejamento e Controle da Manutenção (PCM). A sigla PCM é utilizada para designar 

o conjunto de atividades da Manutenção relacionadas ao Planejamento,  Programação, 

Coordenação e Controle dos serviços (Nascif, 2009). 

Neste estudo, será salientada a importância do PCM neste processo de gestão de ro-

deiros de locomotivas, para que o resultado seja satisfatório. 

Werkema (2006) afirma que um processo pode ser definido, de forma sucinta, como 

um conjunto de causas que têm como objetivo produzir um determinado efeito, o qual é 

denominado produto do processo. Um processo pode ser dividido em uma família de cau-

sas: insumos, equipamentos, informações do processo ou medidas, condições ambien-

tais, pessoas e métodos ou procedimentos. Neste estudo se busca a otimização do pro -

cesso de gestão de rodeiros de locomotivas.

Também serão estudadas técnicas de manutenção que servirão de referência para a 

metodologia de otimização no processo em questão. 

Os resultados da Manutenção são, em grande parte, dependentes das práticas adota-

das. Até 1940 a Manutenção era essencialmente corretiva, isto é, o reparo se dava após a 

falha ou o baixo desempenho. A partir da Segunda Guerra Mundial as empresas tomaram 

consciência de que, além de reparar as falhas, deveriam evitá-las, de modo a manter a 

produção mais previsível e estável. Começaram a aparecer, então, técnicas de planeja-

mento, controle e a idéia de fazer intervenções antes que as falhas ocorressem (Nascif, 

2009). 

Surgiram, então, as práticas de Inspeção (sensitiva) e Manutenção Preventiva. A Ins-

peção nasceu no processo produtivo buscando garantir a conformidade do produto, mas 

de modo incipiente se inseriu na manutenção a partir da necessidade de diagnóstico dos 

equipamentos.  A Manutenção Preventiva era executada com a substituição regular  de 

componentes, a partir de uma duração de vida calculada ou estabelecida empiricamente. 

É necessário fazer uma observação no que diz respeito à confiabilidade da “duração cal -

culada ou estabelecida empiricamente” (Nascif, 2009). Aplicando estes conceitos hodier-

nos de manutenção busca-se obter o tempo certo da parada para usinagem dos rodeiros 

das locomotivas. Com a aplicação desta técnica também se busca menor perda do tempo 

indisponível do ativo por causa da necessidade de manutenção, devido a possíveis avari-

as imprevistas. 



Embora, aparentemente, o reparo ou substituição de componentes avariados possa 

parecer rápido, numa análise global verifica-se ser esta uma concepção falsa, pois geral -

mente uma avaria perturba a homogeneidade dos equipamentos, cujos vestígios se de-

senvolvem, acarretando outras necessidades de intervenção e, no cômputo total, o soma-

tório de tempo de indisponibilidade é maior do que aquele que seria necessário para um 

exame completo do equipamento quando da primeira intervenção (Tavares, 1996).

Este estudo também buscará propor uma mudança de cultura no processo atual de 

manutenção da empresa estudada, onde se tem como alvo atingir melhorias ao nível da 

Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) e Manutenção Produtiva Total (MPT).

A MCC é um processo alternativo de manutenção, que é utilizado para definir a abor-

dagem mais efetiva para a manutenção, visando aumentar a operacionalidade dos equi-

pamentos,  melhorar  a  segurança  e reduzir  os  custos  de manutenção (ReliaSoftBrasil, 

2010). 

A MPT também busca a aplicação de conceitos mais eficientes de manutenção. Du-

rante muito tempo, as indústrias funcionaram com o sistema de Manutenção Corretiva. 

Com isso, ocorriam desperdícios, retrabalhos, perdas de tempo e de esforços humanos, 

além de prejuízos financeiros. A partir de uma análise desse problema, passou-se a dar 

ênfase nos sistemas preventivos. Com este enfoque, foi desenvolvido o conceito da MPT, 

mais conhecido pela sigla TPM (Total Productive Maintenance), que inclui programas com 

ações e técnicas preventivas e preditivas (Pereira, 2011).

De forma a tornar a metodologia desenvolvida mais eficiente serão aplicadas técnicas 

de modelagem matemática para que as decisões no processo se tornem mais assertivas. 

Frequentemente, estas técnicas são aplicadas quando os gerentes se vêem diante de 

uma situação na qual uma decisão deve ser tomada entre uma série de alternativas confli -

tantes e concorrentes e duas opções básicas se apresentam: (1) usar apenas a intuição 

gerencial; e (2) realizar um processo de modelagem da situação e exaustivas simulações 

dos mais diversos cenários, de maneira a estudar mais profundamente o problema (Lach-

termacher, 2009). 

De acordo com as bibliografias estudadas, desenvolveu-se a metodologia para redu-

ção de custos na usinagem dos rodeiros de locomotivas que compreende a aplicação de 

uma prática no final do processo de usinagem do rodeiro denominada Sulco Testemunha, 

a qual se estima por este estudo refletir em um aumento de vida útil dos mesmos em cer -
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ca de 20%, aliado à inversão nas posições dos rodeiros no momento certo estimando 

mais 30% de aumento.

Obedecendo ao  algoritmo desenvolvido  das  responsabilidades dos  processos  por 

áreas da empresa e seguindo os critérios de decisão formulados no mesmo e aplicando a 

modelagem matemática para auxiliar a tomada de decisão e aumentar a remuneração de 

capital da empresa, pode-se obter um ganho aproximado de 50% de vida útil dos rodeiros 

e nesta mesma proporção na disponibilização do ativo para a operação ferroviária e con-

sequentemente em uma considerável redução de custos. 

No trabalho também será apresentado um estudo de caso implementado em uma 

grande empresa do setor ferroviário, aplicando a metodologia desenvolvida para se obter 

redução de custos na gestão de rodeiros de locomotivas no processo de usinagem, quan-

do da aplicação do Sulco Testemunha nos frisos dos rodeiros usinados, inversões de po-

sições de rodeiros no momento certo e a aplicação do algoritmo para otimização do pla-

nejamento e controle da usinagem dos rodeiros das locomotivas, com a ajuda de um mo-

delo matemático que objetiva otimizar a distribuição das mesmas entre os equipamentos 

disponíveis para este atendimento.

1.2 OBJETIVOS

Esta dissertação tem como objetivo principal propor uma metodologia para redução 

dos custos relacionados à gestão eficiente de rodeiros de locomotivas, através da aplica-

ção de técnicas para otimização da manutenção, visando o aumento da vida útil dos ro-

deiros e da disponibilidade das locomotivas para a operação ferroviária. 

Aplicar a metodologia em uma frota de locomotivas de um grande operador ferroviário 

seguindo os critérios estudados:

 A usinagem dos rodeiros deve deixar o Sulco Testemunha;

 Os rodeiros devem ser invertidos no momento certo;

 O envio para usinagem deve obedecer ao modelo de algoritmo desenvolvido;

 Aplicar a modelagem matemática desenvolvida para definição do recurso que 

irá atender a usinagem das locomotivas. 

E por fim, indicar, com base nos experimentos, os resultados obtidos e propor melhori-

as no processo.



1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Atualmente, o grande crescimento do transporte ferroviário implica numa ocupação 

cada vez maior da malha ferroviária. Isso faz com que as ferrovias busquem a otimização 

dos seus recursos. Para suportar este crescimento são necessários investimentos em téc-

nicas que busquem minimizar os custos de manutenção, aumentar a vida útil dos ativos e 

seus componentes e que se otimize as paralisações nos momentos certos para manuten-

ção.

O presente trabalho busca estudar o modelo atual de usinagem de rodeiros de loco-

motivas e desenvolver uma metodologia que melhore o processo e reduza os custos des-

pendidos com a compra deste item e que aumente a disponibilidade e confiabilidade des-

tes ativos para operação ferroviária. Este é um componente de alto valor de mercado e 

longo lead-time para re-suprimento, o que justifica o estudo, por ser um dos itens de maior 

custo no processo de manutenção ferroviário.

Quanto ao custo de manutenção, estima-se com esta metodologia reduzir em torno 

de 20% o consumo de rodeiros da frota usinando com o Sulco Testemunha e aumentar 

mais cerca de 30% sua vida útil com as inversões nos momentos certos, chegando-se a 

um ganho estimado de cerca de 50% de vida útil aplicando a metodologia proposta.

O estabelecimento de regras no processo não assegura o gerenciamento apropriado 

dos recursos produtivos e a aplicação da metodologia. É necessário, pois, conceber pro-

cedimentos sob três aspectos fundamentais:

 A definição criteriosa de um conjunto de procedimentos que assegure, de fato, 

o monitoramento adequado da frota e as regras de direcionamento para manu-

tenção;

 A disponibilização de um sistema de informação corporativo, contendo todas 

as medições dos rodeiros, de forma precisa e única, disponível para todos os 

envolvidos no processo;

 A concepção de um processo claro, objetivo e disponível para todos os envolvi-

dos sobre a gestão dos rodeiros.

Transcrevendo em outras palavras, o acompanhamento sistêmico e contínuo dos pro-
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cedimentos, com reavaliação permanente dos resultados obtidos, fornece subsídios à to-

mada de decisão inteligível, com menores margens de erro e maior acurácia. Sob este 

prisma, consegue-se obter a otimização dos recursos, eliminando as falhas, mesmo aque-

las pouco aparentes, em razão da complexidade do próprio sistema.

1.4 ESTRUTURA

A presente dissertação está estruturada da seguinte forma:

Capítulo 1 –  Introdução: Apresenta as considerações iniciais sobre o assunto, os 

objetivos, a justificativa, a relevância e a composição da dissertação;

Capítulo  2  –  Referencial  Teórico:  Aborda  as  referências  bibliográficas  estudadas 

acerca do custo de manutenção, os impactos do custo na manutenção e a importância da 

aplicação  de  metodologias  como  a  Manutenção  Centrada  em  Confiabilidade  (MCC), 

Manutenção  Produtiva  Total  (MPT)  ou  TPM  (Total  Productive  Maintenance), 

Produtividade,  Engenharia  de  Manutenção  e  Ferroviária,  buscando  a  otimização  de 

processos complexos através de recursos sistemáticos, para a redução dos custos na 

organização;

Capítulo  3  –  A  Usinagem  dos  Rodeiros  Ferroviários:  Aborda  as  referências 

bibliográficas  estudadas  acerca  das  propriedades  do  contato  roda  e  trilho,  as 

funcionalidades de uma fresadora de rodeiros Kawasaki e de um torno Hegenscheidt de 

subsolo, e os procedimentos sobre a gestão do processo de usinagem de rodeiros e os 

principais motivos de reperfilamento. Também, aborda os limites de tolerância adotados 

pela ferrovia de carga estudada e dos sistemas de informação envolvidos;

Capítulo 4 – Otimização do Planejamento e Controle da Manutenção Aplicada à 

Gestão de Rodeiros: Define a metodologia desenvolvida com a aplicação dos conceitos 

estudados para otimizar o planejamento e controle da gestão de rodeiros de uma frota de 

locomotivas. Apresenta uma análise dentro de um ano antes e depois da adoção do Sulco 

Testemunha  no  processo  de  usinagem.  É  apresentada  a  metodologia  abordando  o 

processo desenvolvido para obter a vida ideal das rodas ferroviárias com ganho de cerca 

de 20% aplicando o Sulco Testemunha durante a usinagem dos rodeiros e mais 30% 

através das inversões de posições no momento certo, o algoritmo de tomada de decisão 

estruturado e a modelagem matemática desenvolvida para a otimização da definição de 



para qual recurso, no caso desta empresa uma fresa ou torno de subsolo, a locomotiva 

será enviada, de forma a maximizar a remuneração de capital (lucro) da organização e, 

consequentemente, se reduzir os custos deste processo. 

Capítulo 5 – Aplicação do Modelo Proposto na Otimização: Emprega-se no estudo 

de  caso  a  metodologia desenvolvida na  principal  frota  de  locomotivas  de um grande 

operador  ferroviário,  aplicando  o  algoritmo  desenvolvido  e  a  modelagem matemática 

proposta para otimização do processo de gestão de rodeiros. A frota piloto é avaliada. 

Após  o  levantamento  dos  resultados,  será  feita  uma  avaliação  dos  ganhos  reais  e 

potenciais com a implantação eficiente desta metodologia em uma ferrovia de carga.

Capítulo 6 – Conclusões e Recomendações: No último capítulo são apresentadas 

as conclusões e as recomendações deste estudo, assim como algumas sugestões para a 

elaboração de futuros trabalhos que utilizem a mesma metodologia.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CUSTO DE MANUTENÇÃO

O custo é um dos fatores de maior relevância nos processos empresariais, ele pode 

definir se a empresa irá progredir ou mesmo ir à falência. Os cuidados com os custos são 

essenciais para o sucesso de uma empresa, devido a isto, este estudo aborda uma pro-

posta de metodogia para reduzir os custos em um dos componentes de maior valor no 

processo de manutenção ferroviário de locomotivas.

Segundo Filho (2006), o custo de manutenção total pode ser entendido como a soma 

de três parcelas que compõem os custos de manutenção, ou seja: manutenção própria no 

equipamento,  custos da manutenção distribuída e custo de perda de produção conse-

quente do tempo de parada da máquina durante o reparo. 

Soma dos custos da manutenção, ou seja, a parcela do custo próprio da manutenção 

(administração, planejamento,  supervisão,  ferramentaria,  manutenção de equipamentos 

de reparo etc.) somado à parcela do custo de manutenção (material, sobressalentes e 
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mão-de-obra). Como preferem alguns, é a soma do custo "de" manutenção e "da" manu-

tenção (Filho, 2006). 

Ainda, de acordo com Filho (2006), existe uma outra parcela que às vezes, erronea-

mente, se pretende imputar como custo da manutenção, que são as perdas de produção 

consequente de paradas planejadas e imprevistas de equipamentos por necessidade ope-

racional, devido ao término do processo, à instabilidade da própria operação, ao setup ou 

ainda à troca de formatos etc..

Num reparo ou em uma ordem de trabalho leva-se em conta o total de despesas efetu-

ado para reparo de um equipamento, composto do custo direto de manutenção (o que foi  

gasto no reparo) e do custo indireto de manutenção (o custo de apoio, planejamento, es -

tocagem de material, ferramentas etc.).

Quanto ao aumento da vida útil dos componentes relacionados ao custo, pode-se des-

tacar que o custo do ciclo de vida (Life cycle cost, Life cycle Costing) pode ser definido 

como o custo total de um item, equipamento ou peça ao longo de sua vida, incluindo as 

despesas de aquisição, montagem, testes, operação, manutenção, melhorias, modifica-

ção, remoção e alienação. Modernamente, considera-se ainda o custo de disposição do 

equipamento todo ou partes e seu tratamento de modo que não prejudique ou degrade o 

meio ambiente. Uma destas técnicas analisa o custo total da posse de um ativo, quando 

os custos são calculados desde a fase de projeto até a fase de descarte, passando pelo 

custo de operação, manutenção etc. (Filho, 2006).

Este estudo também busca liberar da manutenção, as locomotivas, mais rapidamente 

para a operação ferroviária, aumentando a disponibilidade das mesmas, pois o principal  

cliente do processo de manutenção é a produção. Os desempenhos da manutenção de-

vem ser medidos sobretudo relativamente às exigências de confiabilidade, qualidade, se-

gurança, previsibilidade e reatividade deste cliente principal. Porém, a resposta a estas 

exigências tem um custo. Este custo deve ser aceitável para a empresa e responder a 

exigências financeiras (Cuignet, 2006).

O conhecimento pormenorizado dos custos da manutenção por natureza (pessoal in-

terno, subcontratados, produtos), por tipo (preventiva, corretiva, preditiva), por processo 

de produção, por conjunto e por subconjunto permite orientar corretamente todas as deci-

sões de gestão que dizem respeito a este processo (Cuignet, 2006). No caso da empresa 

estudada, todo sistema de custos é gerenciado por um software ERP da Oracle, o que fa-

cilita estas tomadas de decisão, uma vez que a informação é corporativa e de fácil acesso 

às pessoas que necessitam das mesmas para análise.



O custo pode ser minimizado quando a velocidade das operações tende a ser maximi -

zada em decorrência de melhorias no processo, como por exemplo, em operações com 

ausência de erros (Bandeira, 2009). Este é um dos principais focos deste estudo, uma vez 

que se pretende, aplicando a metodologia e modelagem matemática, minimizar os custos 

e maximizar a remuneração de capital (lucro) neste processo de gestão de rodeiros ferro-

viários de locomotivas.

Pode-se ressaltar que os custos em manutenção devem ser uma das principais preo-

cupações de qualquer empresa. Nenhuma ação de manutenção deve ser tomada se não 

estiver financeiramente respaldada. Não só o custo do reparo. Devem ser considerados 

os custos de perda de produção, de perdas de matéria-prima, de indenizações por aci-

dentes, poluição ambiental (sonora, luminosa e do ecossistema), pertubação da vida de 

vizinhos e da comunidade, perdas de vidas de colaboradores e usuários (Filho, 2008). 

A TAB. 2.1 mostra qual é o custo para os tipos de manutenção, considerando os tipos 

mais usados: Corretiva Não-planejada, Preventiva e Preditiva/Corretiva Planejada. Esses 

valores, obtidos em 1998 na National Manufacturing Week Conference, resultam de da-

dos da Exxon, Betlehem Steel e revistas especializadas dos Estados Unidos. Esses da-

dos são confirmados em outras fontes, como Moore e a SKF (Nascif, 2009).

TAB. 2.1 – HP (House Power) é a potência instalada.

Fonte: Nascif (2009).

A FIG. 2.1 retrata um exemplo de manutenção preventiva e planejada, a qual tem seus 

custos mais baixo e poucas perdas no processo. A aplicação deste modelo de manuten-

ção pode reduzir consideravelmente os custos de manutenção.
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FIG. 2.1 – Manutenção preventiva/planejada. 

Fonte: Nascif (2009).

A FIG. 2.2 retrata um exemplo de manutenção corretiva não-planejada, a qual tem 

seus custos muito altos para a manutenção.

FIG. 2.2 – Manutenção corretiva não-planejada. 

Fonte: Nascif (2009).

A FIG 2.3 sintetiza a relação existente entre diversos resultados empresariais, todos 

eles acompanhados através de indicadores na Manutenção ou em outras áreas como Su-

primentos e Operação.



FIG. 2.3 – Relação entre os resultados. 

Fonte: Nascif (2009).

A seguir, serão apresentados alguns dados acerca dos custos da manutenção no Bra-

sil.

2.1.1 CUSTOS DA MANUTENÇÃO NO BRASIL

De acordo com Pereira (2011) o Documento Nacional da Manutenção do ano de 2003, 

fornecido pela ABRAMAN, divulga que os custos da manutenção no Brasil representavam 

R$ 56 bilhões , 4,27% do PIB nacional, onde a média mundial era de 4,12%. Em outros 

anos, foram apresentados os seguintes índices:

 2001......4,47%

 1999......3,56%

 1997......4,39%

A TAB. 2.2 apresenta a composição dos custos na manutenção.

TAB. 2.2 – Composição dos custos na manutenção em %. 
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Fonte: Pereira (2011).

Segundo Pereira (2011), as empresas gastam com orçamento de manutenção com 

pessoal próprio e contratado aproximadamente 59%. Dados existentes:

 2003 em média 59%

 2001 em média 61%

 1999 em média 60%

De acordo com Pereira (2011), sendo assim, entende-se que os custos de manuten-

ção são altos e preocupam a administração das empresas. As informações de custos po-

dem ser utilizadas para:

 Gerar orçamento da manutenção;

 Monitorar as tendências na utilização de recursos e sua indisponibilidade;

 Controlar a influência de serviços preventivos e corretivos e no tempo de equi-

pamento indisponível para produzir.

A seguir, serão apresentadas algumas informações sobre métodos de controle de 

custos na manutenção.

2.1.2 SISTEMA DE CONTROLE DE CUSTOS DA MANUTENÇÃO

O  ABC  (Activiy-Based-Costing ou  Atividade  Baseada  em Custos)  é  uma  técnica 

moderna,  atribuindo  custos  às  atividades  que  são  representados  por  consumo  de 

recursos (Pessoas e materiais) necessários para um determinado processo de negócio 

(Pereira, 2011).

Segundo Pereira (2011), entre os principais custos a serem controlados, pode-se citar 

os três básicos: Pessoal, Material e Serviços, sendo que cada um deles deve ser dividido 

em Trabalhos de Melhorias, Manutenção Corretiva e Preventiva. Também deve-se levar 



em consideração indicadores como Disponibilidade dos Equipamentos.  Desta forma, o 

sistema de controle de custos deve se preocupar com as infromações dos registros dos 

tempos em que o equipamento está indisponível para operação:

 Tempo total de produção planejado;

 Tempo total de produção perdido devido às falhas;

 Tempo total dos reparos e esperando para ser reparado;

 Tempo de produção perdida, devido a serviços internos não previstos.

Entre as principais saídas de um sistema de controle de custos devem estar:

 Custos de manutenção por Ordem de Trabalho ou Ordem de Serviço;

 Custos de manutenção por unidade produzida;

 Custos por tipo de manutenção: mão-de-obra + materiais (corretiva, preventiva, 

preditiva, melhorias,  automatizações, reformas etc.),  considerando cada setor 

ou unidade;

 Custos de manutenção por tipo de recurso para cada unidade.

A seguir, serão apresentados os principais fatores que interferem no custo e na eficiên-

cia da manutenção.

2.1.3 FATORES ADVERSOS NO CUSTO E NA EFICIÊNCIA DA MANUTENÇÃO

Segundo Filho (2008), pode-se relacionar sete fatores que influem negativamente na 

eficiência e nos custos da manutenção:

I. Pesquisa inadequada na confiabilidade e na vida do equipamento durante a 

fase de projeto da instalação, ou de aquisição de novos equipamentos;

II. Procura da proposta mais barata, na aquisição, sem dar ênfase aos custos de 

manutenção durante a vida do equipamento;

III. Procura sem detalhamento das especificações e sem reforçar a necessidade de 

suporte adequado à manutenção, como manuais, listas de sobressalentes, de-

senhos, auxílio em treinamento, programas de manutenção sugeridos pelo fa-

bricante, orientação em como melhor instalar o equipamento;
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IV. Deficiências gerenciais na avaliação correta do trabalho da manutenção e de 

sua importância no futuro das instalações;

V. Falhas em planejamento de manutenção e orçamentos inadequados;

VI. Treinamento inadequado para o pessoal de manutenção, que deve ser forneci-

do em complemento às habilidades básicas;

VII. Treinamento insuficiente para os Gerentes de Manutenção.

Alguns fatores  podem aumentar  os  efeitos  dos  itens  acima,  como considerações 

gerenciais  feitas  apenas  para  eventos  em  curto  prazo,  aumento  do  custo  de 

sobressalentes, introdução de conceitos obsoletos em projetos das máquinas etc. (Filho, 

2008).

Para que se busque o aumento da eficiência na manutenção é necessário se atentar 

para estes fatores, de forma que se minimize seu impacto nos custos das empresas.

Adiante, Pereira (2011), cita alguns conselhos práticos para a área de manutenção.

2.1.4 CONSELHOS PRÁTICOS PARA A ÁREA DE MANUTENÇÃO

Segundo  Pereira  (2011),  a  redução  dos  custos  em  manutenção  deve  focar  os 

serviços  denominados  "não-essenciais",  isto  é,  os  que  agregam  pouco  ao  negócio 

mantenimento dos ativos. Os conselhos gerais são:

 Estabelecer um sistema de controle de custos dentro de análise das causas 

dos custos, por atividade ou por objeto de custo;

 Adotar  o  ABC  como  metodologia  de  análise  das  causas  dos  custos:  por 

atividade ou por objeto de custo;

 comparar permanentemente: custos x disponibilidade. É fácil diminuir custos, 

reduzindo  serviços  que  talvez  sejam  importantes  e  necessários  para  os 

equipamentos.

Então, sugere-se o raciocínio:

 Bom: Maior Custo, Maior Disponibilidade de Ativos

 Melhor: Menor Custo e Maior Disponibilidade de Ativos

Com o avanço das técnicas de manutenção focadas na redução de custos e maior efi-

ciência no processo surgiu a MCC (Manutenção Centrada em Confiabilidade). 



Este estudo busca um avanço no processo de gestão de rodeiros de locomotivas com 

foco a se chegar a níveis da Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) e Manuten-

ção Produtiva Total (MPT), portanto, no próximo tópico será falado um pouco sobre estes 

dois conceitos modernos de manutenção.

2.2 MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE (MCC)

A MCC é uma metodologia de manutenção que a maior parte das empresas busca 

atingir atualmente para possibilitar um melhor controle de seus ativos e reduzir custos nos 

seus processos.

Segundo Pereira (2011),  a MCC é uma metodologia utilizada para assegurar  que 

quaisquer componentes de um ativo ou um sistema operacional mantenham suas fun-

ções, sua condição de uso com segurança, qualidade, economia e ainda que seu desem-

penho não degrade o meio ambiente. Esta metodologia não substitui o enfoque da manu-

tenção tradicional (preventiva, preditiva, reformas, etc.), porém é mais uma ferramenta 

para auxiliar a gestão.

Segundo Fogliatto e Ribeiro (2009), a MCC pode ser definida como um programa que 

reúne várias técnicas de engenharia para assegurar que os equipamentos de uma planta 

fabril continuarão realizando as funções especificadas. Devido a sua abordagem racional 

e sistemática, os programas de MCC têm sido reconhecidos como a forma mais eficiente 

de tratar as questões de manutenção. Eles permitem que as empresas alcancem excelên-

cia nas atividades de manutenção, ampliando a disponibilidade dos equipamentos e redu-

zindo custos associados a acidentes, defeitos, reparos e substituições.

A eficácia da MCC está baseada em alguns pilares próprios desse programa. Entre 

esses pilares, podem ser destacados: (i) amplo envolvimento de engenheiros, operadores 

e técnicos de manutenção, caracterizando um ambiente de engenharia simutânea; (ii)  

ênfase  no estudo  das consequências das  falhas,  que direcionam todas as tarefas de 

manutenção;  (iii)  abrangência  das  análises,  que  consideram  questões  associadas  à 

segurança,  meio  ambiente,  operação  e  custos;  (iv)  ênfase  nas  atividades  pró-ativas, 
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envolvendo  tarefas  preditivas  e  preventivas;  (v)  combate  às  falhas  escondidas,  que 

reduzem a confiabilidade do sistema (Fogliatto e Ribeiro, 2009).

Os conceitos da MCC serão aplicados mais adiante para fundamentar a metodologia 

para redução dos custos na usinagem de rodeiros de locomotivas.

2.2.1 QUESTÕES BÁSICAS DA MCC 

De acordo com Fogliatto e Ribeiro (2009), existem sete questões básicas que devem 

ser contempladas pelos programas de MCC:

(i)  Quais as funções e padrões de desempenho esperados para os equipamentos 

fabris?

(ii) De que modo os equipamentos podem falhar em cumprir suas funções?

(iii)  O que causa cada falha funcional?

(iv) O que acontece quando cada falha ocorre?

(v) De que forma cada falha interessa?

(vi) O que pode ser feito para prevenir ou impedir cada falha?

(vii) O que deve ser feito quando não pode ser estabelecida uma atividade pró-ativa 

pertinente?

A  definição  de  funções  e  padrões  de  desempenho  dos  equipamentos  fabris 

estabelece a base de trabalho do programa de MCC. Todos devem compreender o que é 

esperado  de  cada  equipamento,  as  funções  que  ele  deve  cumprir  e  o  padrão  de 

desempenho que deve ser  mantido durante sua vida útil.  Neste sentido,  é importante 

entender que cada componente da planta possui funções primárias e secundárias que 

devem ser mantidas. As funções primárias correspondem  àquilo que o equipamento deve 

fazer em primeiro lugar, por exemplo, um motor deve mover uma correia transportadora, 

contudo,  cada  componente  também  terá  outras  funções  que  devem  ser  mantidas. 

Continuando com o  exemplo  do  motor,  as  suas  funções secundárias  poderiam estar 

associadas a assegurar baixa vibração, baixo ruído e nenhum vazamento de óleo. Todas 

essas funções devem ser devidamente identificadas para direcionar o programa de MCC 

(Fogliatto e Ribeiro, 2009).

Na maioria das vezes, gerentes de produção e operadores são pessoas que podem 

identificar  com  clareza  o  desempenho  esperado  de  cada  equipamento,  incluindo  as 



funções primárias e secundárias que ele deve cumprir. Assim, para que o programa de 

MCC  possa  fornecer  o  que  essas  pessoas  desejam,  é  essencial  que  as  mesmas 

participem ativamente nas reuniões do programa. Adicionalmente, funções associadas à 

saúde,  segurança  e meio  ambiente podem exigir  a participação  de especialistas,  que 

possam descrever o desempenho a ser alcançado (Fogliatto e Ribeiro, 2009).

Outra questão essencial abordada pela MCC refere-se à identificação dos modos de 

falhas,  ou  seja,  dos  modos  como  os  equipamentos  podem  falhar  em cumprir  suas 

funções. 

Os modos de falha correspondem a eventos, passíveis de ocorrer, que caracterizam 

falha em cumprir uma das funções especialistas para o componente. Modos de falhas 

passíveis  de  ocorrer  são  aqueles  que  já  ocorreram  no  passado  em  componentes 

similares, ou aqueles que ainda não ocorreram, mas que a equipe considera que exista 

uma possibilidade real de ocorrência no futuro. 

Novamente,  a identificação correta do modo como os equipamentos podem falhar 

exige a participação ativa tanto do pessoal de manutenção como do pessoal operacional.

2.2.2 ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE CONFIABILIDADE

Segundo Fogliatto e  Ribeiro (2009),  para aplicar  a MCC, é preciso definir  qual  a 

confiabilidade esperada para os diversos equipamentos e para a planta como um todo. 

Como regra, os programas de MCC objetivam: 

(i) impedir qualquer  acidente que possa incorrer em danos pessoais; 

(ii) impedir  qualquer acidente que  possa  gerar  danos ambientais e infrações a 

normas locais, nacionais ou internacionais; 

(iii) impedir qualquer acidente que possa gerar danos materiais significativos; 

(iv) assegurar  alta confiabilidade, então pode ser  identificada a necessidade de 

redundância de componentes, e podem ser dimensionadas as atividades de 

manutenção.
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2.2.3 DIAGRAMA DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

O diagrama apresentado na FIG. 2.4 pode ser utilizado para auxiliar na definição da 

atividade  de  manutenção adequada a  cada  item e  seu  respectivo  modo  de  falha.  O 

programa de MCC prioriza atividades pró-ativas. Assim, a primeira questão verifica se é 

possível  antecipar falhas e, em caso positivo, encaminha para atividades preditivas ou 

preventivas (Fogliatto e Ribeiro, 2009).

No âmbito das ações pró-ativas, as atividades baseadas em predição são aquelas 

recomendadas prioritariamente,  pois são baseadas na condição do item, conduzindo o 

reparo ou substituição apenas quando necessário (em função do desgaste observado). 

Contudo, muitas vezes a predição não pode ser feita, devido a impossibilidade ou alto 

custo das medições e avaliações associadas. Nesse caso, logo a seguir, a recomendação 

é o uso de manutenção preventiva, quando o reparo ou substituição são feitos a intervalos 

predefinidos.  Idealmente,  esses  intervalos  devem  ser  definidos  considerando  a 

distribuição de falhas do item em questão. 

Recomenda-se  que  o  intervalo  de  manutenção  seja  igual  a  um  dos  tempos 

caracteristicos,  t0,01  a  t0,20  (intervalo  de  tempo  ideal  para  que  a  manutenção  ocorra 

preventivamente  prevenindo  a  falha),  dependendo  da  severidade  da  falha.  Se  a 

distribuição dos tempos de falha não for conhecida (por não existirem dados suficientes),  

o intervalo de manutenção pode ser definido como um percentual do MTBF (Mean Time 

Between Failure ou, traduzindo, Tempo Médio Entre Falhas). 

O MTBF, por sua vez, pode ser calculado a partir de poucos dados existentes ou, na 

falta desses dados, pode ser estimado pela equipe de trabalho, que possui experiência e 

respeito dos componentes em estudo (Fogliatto e Ribeiro, 2009).

Fogliatto e Ribeiro (2009) apresentam na FIG. 2.4 o diagrama de decisão referente ao 

tipo de atividade de manutenção recomendada:



FIG. 2.4 – Diagrama de decisão referente ao tipo de atividade de manutenção recomendada. 

Fonte: Fogliatto e Ribeiro (2009).

Frequentemente,  não há dados para estipular  a distribuição  de probabilidade dos 

tempos de falha  ou o MTBF com suficiente precisão e, mesmo quando isso acontece,  

sabe-se que os intervalos entre falhas apresentam grande variabilidade (grande dispersão 

em torno  do MTBF, em que coeficientes de  variação da  ordem de  50% a 100% são 

usuais).  Devido  às  incertezas  associadas  aos  intervalos  entre  falhas,  o  uso  de  um 

intervalo  de manutenção constante  não é tão  eficiente quanto  o uso de um intervalo 

condicional,  baseado nas  técnicas  preditivas  que avaliam o desgaste  do componente 

(Fogliatto e Ribeiro, 2009).
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Outra questão  relevante  associada  à manutenção preventiva diz  respeito a  quais 

componentes  podem  ser  beneficiados  por  atividades  de  recuperação  e  substituição 

(Fogliatto e Ribeiro, 2009).

Observa-se que é possível, com a utilização da MCC, aumentar a confiabilidade e por 

consequência  a  disponibilidade  dos  ativos  resultando  em  redução  de  custos  para 

manutenção. No âmbito ferroviário, esta metodologia pode ser aliada a outras no intuito 

de buscar a retirada do ativo para manutenção no momento certo, antes que ele falhe e 

ultrapasse  seu  intervalo  de  garantia.  Na  FIG.  2.5  observa-se  o  exemplo  de  uma 

ocorrência de tráfego, criada no sistema de manutenção ERP Oracle cMRO, devido a 

problemas com rodeiros de locomotivas que ultrapassaram este intervalo e precisaram 

ser retiradas de operação para correção imediata em oficina.

FIG. 2.5 – Ocorrência de tráfego friso fino no sistema. 
Fonte: MRS Logística S.A

A aplicação de técnicas como o MCC e MPT buscam minimizar este tipo de ocorrência 

nos ativos, uma vez que procuram trabalhar de forma preventiva, para que o ativo somen-

te seja imobilizado para manutenção de forma planejada e programada.



A intenção da metodologia criada neste estudo é fazer com que o nível de manuten-

ção na gestão de rodeiros de locomotivas chegue a patamares da MCC e MPT.

2.3 MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL (MPT)

Similar  à  MCC,  a  MPT  também  busca  a  melhoria  contínua  nos  processos  de 

manutenção de forma a torná-la mais eficiente.

Durante  muito  tempo,  as  indústrias  funcionaram  com o  sistema  de  manutenção 

corretiva. Com isso, ocorriam desperdícios, retrabalhos, perdas de tempo e de esforços 

humanos, além de prejuízos financeiros. A partir de uma análise desse problema, passou-

se a dar ênfase nos sistemas preventivos. Com este enfoque, foi desenvolvido o conceito 

da MPT (Manutenção Produtiva Total), mais conhecido pela sigla TPM (Total Productive 

Maintenance),  que  inclui  programas  com  ações  e  técnicas  preventivas  e  preditivas 

(Pereira, 2011).

A MPT surgiu no Japão, onde é considerada como a evolução natural da manutenção 

corretiva (reativa) para manutenção preventiva (pró-ativa). A MPT expandiu os conceitos 

tradicionais  da  manutenção,  incorporando  esforços  para  evitar  defeitos  de  qualidade 

provocados pelo desgaste e mau funcionamento dos equipamentos. A MPT entende que 

as  pessoas  que  utilizam  o  equipamento  são  aquelas  que  possuem  os  maiores 

conhecimentos  referentes  a  ele.  Assim,  essas  pessoas  estão  em posição  ideal  para 

contribuir nos reparos e modificações, visando melhorias de qualidade e produtividade 

(Fogliatto e Ribeiro, 2009).

Na  medida  que  a  MPT  incorpora  uma  visão  mais  abrangente,  incluindo  as 

preocupações  com  qualidade  e  grande  envolvimento  dos  operadores,  o  termo 

manutenção  preventiva  não  era  suficiente  para  representá-la.  Assim  surgiu  o  termo 

manutenção produtiva. Em função da abrangência ampliada, as equipes de manutenção 

passam a trabalhar ativamente com as equipes de produção, projeto, engenharia, etc.,  

consolidando-se, então, o termo manutenção produtiva total (Fogliatto e Ribeiro, 2009).

Fogliatto e Ribeiro (2009) afirmam que a MPT pode ser considerada uma filosofia, 

uma  coleção  de  práticas  e  técnicas  destinadas  a  maximizar  a  capacidade  dos 

equipamentos e processos utilizados pela empresa. Ela comtempla tanto a manutenção 
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dos equipamentos, como também os aspectos relacionados a sua instalação e operação. 

Seguindo  os  preceitos  japoneses,  a  essência  da  MPT  reside  na  motivação  e  no 

enriquecimento das pessoas que trabalham na empresa.

2.4 PRODUTIVIDADE

A produtividade  do  trabalhador  do  conhecimento  quase  sempre  irá  exigir  que  o 

trabalho em si seja reestruturado e tornado parte de um sistema (Drucker, 2001). 

Segundo Bandeira (2009), o conceito de produtividade é definido como sendo a razão 

entre as saídas obtidas e as entradas consumidas no processo de transformação (2.1), ou 

seja:

                                                 (2.1)                                      

                                            

Ainda, de acordo com Bandeira (2009),  entende-se que a produtividade pode ser 

medida sob dois enfoques: estático e dinâmico.  Sob o enfoque estático,  a medida de 

produtividade se resume a um período de tempo determinado, enquanto, sob o enfoque 

dinâmico, existem relações entre medidas de produtividade estática, de um período para 

outro,  projetando  a  variabilidade  da  produtividade  em  períodos  distintos. 

Matematicamente, a produtividade estática (2.2) e a dinâmica (2.3) podem ser expressas, 

respectivamente, por:

                                        (2.2)

       (2.3)



Independente  do  enfoque  estático  ou  dinâmico,  existem  três  classificações  de 

medidas de produtividade: parcial, múltipla e global. Essas três classes de medidas são 

discriminadas em virtude da quantidade de entradas concebidas na análise,  haja vista 

que, se considera apenas um tipo de entrada, a medida será parcial; se abranger mais de 

uma entrada, múltipla; e se envolver todas as entradas, global (Bandeira, 2009).

Considerando apenas as medidas parciais, se perde o controle sobre alguns recursos 

e sobre a produção. Por outro lado, utilizando somente as medidas globais e havendo 

mudanças  de  produtividade,  dificilmente  se  sabe  a  causa  do  fenômeno, 

consequentemente, não proporcionará o rastreamento necessário à tomada de decisão 

consistente.

Bandeira (2009), formula a produtividade como uma reação entre o faturamento e os 

custos diretos e indiretos para um mesmo período de tempo (2.4).

                                                 (2.4)

De acordo com Bandeira (2009), a produtividade pode ser conceituada também como 

a taxa de valor agregado, isto é, introduz no conceito de produtividade o valor do produto 

percebido pelo cliente e o valor  efetivamente consumido na fabricação (2.5). Assim,  a 

produtividade e a qualidade não seriam componentes de desempenho excludentes, e sim 

compatíveis. Portanto:

                       (2.5)

Fazendo uma analogia entre as formulações predecessoras, a taxa de valor agregado 

representa uma medida de produtividade estática, visto que as saídas (faturamentos) e as 

entradas (custos) estão relacionados a um dado intervalo de tempo. 

Segundo Bandeira (2009), diante das várias relações de produtividade, é compatível  

observar  algumas  sugestões  para  integrar  as  melhorias  de  produtividade  dentro  do 

planejamento estratégico:
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 as  oscilações  na  taxa  de  uma  entrada  sobre  uma  saída  podem  ser 

interpretadas  como  o  reflexo  de  algumas  imposições  ou  limitações  do 

ambiente;

 a determinação das causas das flutuações nas relações de produtividade pode 

auxiliar na redução de custos e no aumento de lucratividade;

 em  curto  prazo,  a  instabilidade  dos  valores  de  produtividade  tende  a  ser 

fortemente influenciada por fatores de: venda, volubilidade no balanceamento 

da produção, projeto do produto, melhorias de ruptura, etc.;

 em longo prazo, a inconstância nas proporções de produtividade propende a 

ser dirimida por inovações, como avanços no processo produtivo e no produto, 

evolução  da  escala  de  produção,  melhoria  da  qualidade  das  entradas, 

aprimoramento da interação entre as operações, maior economia de escopo 

sobre as operações, melhorias de natureza continua, etc.;

 a avaliação dos efeitos das variações alternadas das relações de produtividade 

deve  ponderar  as  modificações  sobre  as  saídas  e  sobre  a  capacidade 

produtiva,  além  de  admitir  os  efeitos  diferenciados  em  decorrência  de 

diferentes tecnologias de processo;

 nenhum  sistema  de  avaliação  de  desempenho  mantém  valores  sempre 

crescentes, a não ser que os "tomadores de decisão" aprendam a evoluir as 

causas e os efeitos, a monitorar e a recompensar o desempenho aos seus 

subordinados,  bem  como  a  desenvolver  programas  de  melhoria  de 

desempenho;

 os esforços em desenvolver  o  desempenho operacional  de uma planta em 

comparação com a média industrial podem induzir a análise e a julgamentos 

imprecisos  e,  às  vezes,  inadequados.  A comparação  é  procedente,  em se 

tratando de categorias de plantas similares, assim como o projeto do produto, 

balanceamento da produção, nível de utilização da capacidade, etc.;

 a melhoria da produtividade significa não apenas ganhos de competitividade, 

mas também uma defesa contra ameaças procedentes da intensificação do 

fator custo e da regressão dos preços de mercado;

 o planejamento estratégico, entre outros aspectos, também focaliza o alcance 

de acréscimo de lucratividade com menores níveis de risco. Logo, a melhoria 



da  produtividade  pode  contribuir  siginificativamente  ao  aumento  da 

competitividade.

De acordo com estes conceitos de produtividade, busca-se a otimização da utilização 

dos rodeiros de locomotivas dentro da metodologia proposta neste trabalho, com foco na 

redução dos custos no processo.

A  aplicação  destes  conceitos  fica  muito  difícil  utilizando  somente  os  métodos 

tradicionais de planejamento e controle ainda usados na maioria das empresas. A solução 

para  este  problema  é  o  emprego  de  recursos  de  informática  e  de  P.O.  (Pesquisa 

Operacional).

2.5 A INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO EM MANUTENÇÃO

Nos dias atuais, não é mais possível se ter um nível aceitável de manutenção sem 

que  os  processos  estejam  informatizados.  A  informatização  busca  a  unicidade  da 

informação,  a  confiabilidade  e  disponibilidade  da  mesma  para  as  devidas  áreas  que 

necessitam dela  dentro  da  empresa,  de  forma que  após sua  análise  sejam tomadas 

decisões rápidas e acertivas de forma a possibilitar a execução da manutenção do ativo 

certo, no momento certo a um nível de custo aceitável.

A  informática  tem  evoluído  bastante  nos  últimos  anos,  trazendo  benefícios 

tecnológicos a todos os segmentos de nossa sociendade. Os sistemas informatizados 

substituíram as máquinas de datilografia e equipamentos de comunicação, como o Telex. 

O fax ainda permanece em atividade, pelo menos por enquanto. Muitas empresas ainda 

possuem um software  específico para gestão de  suas atividades de  manutenção.  Os 

custos de aquisição e implantação de um programa são elevados; então, boa parte das 

organizações acaba por adquirir um programa corporativo, partilhado em módulos, dentre 

os quais está o de manutenção e serviços (Pereira, 2011). 

O sistema deverá operar em base composta por máquinas distribuídas em rede e 

software básico adequado. Deve ser disponível uma integração com sistemas de áreas, 

como Materiais, Financeira e Recursos Humanos (Pereira, 2011).
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No  caso  da  empresa  abordada  no  estudo  de  casos,  o  sistema  de  gestão  da 

manutenção  utilizado  é  o  Oracle  cMRO  (Complex  Maintenance  Repair  Overhaul - 

Manutenção,  Reparo  e  Reforma  Geral  Complexa)  demonstrado  na  FIG.  2.6  e  para 

extração de relatórios o sistema OracleBI Discoverer Plus, demonstrado na FIG. 2.7.

FIG. 2.6 – Input das medidas dos rodeiros no Oracle cMRO. 
Fonte: MRS Logística S.A. (2012). 

FIG. 2.7 – Extração das medidas dos rodeiros no OracleBI Discoverer. 
Fonte: MRS Logística S.A. (2012). 

2.6 PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA



A programação matemática tem sido utilizada amplamente no âmbito das empresas 

para  otimizar  seus  processos  e  suportar  as  tomadas  de  decisões,  tornando-as  mais 

assertivas. Esta técnica será utilizada na metodologia proposta para torná-la mais eficaz.

A decisão, que deve ser tomada por um indivíduo ou uma empresa, de como usar 

melhor os recursos limitados disponíveis é um problema universal. No ambiente comercial 

competitivo de hoje,  é cada vez mais importante garantir que os recursos limitados de 

uma  empresa  sejam  usados  da  maneira  mais  eficiente  possível.  Normalmente,  isso 

envolve  determinar  como  alocar  os  recursos  de  maneira  a  maximizar  os  lucros  ou 

minimizar os custos. A Programação Matemática (PM) [Mathematical Programming (MP)] 

é um campo da ciência de gerenciamento que encontra a maneira ideal ou mais eficiente 

de usar recursos limitados para atingir os objetivos de um indivíduo ou de uma empresa.  

Por  este  motivo,  a  programação  matemática  é  geralmente  chamada  de  otimização 

(Ragsdale, 2009).

De acordo com Ragsdale (2009), para se entender melhor o objetivo da otimização e 

os tipos de problemas em que ela pode ser usada, pode-se considerar diversos exemplos 

de situações de tomada de decisão nos quais técnicas de PM foram aplicadas, como:

 Determinação do Mix de produtos;

 Fabricação;

 Roteamento e Logística;

 Planejamento Financeiro.

Esta técnica de programação matemática pode evitar erros na tomada de decisão 

uma vez que, através da função objetivo, restrições e variáveis de decisão ela sugere a 

melhor  solução  para  o  problema,  o  que  pode  evitar  grandes  perdas  causadas  por 

decisões erradas.

Um dos campos da programação matemática que será abordado neste estudo é a 

programação linear inteira.

De  acordo  com  Lachtermacher  (2009),  problemas  de  programação  inteira  são 

aqueles  de programação matemática em que uma ou  mais  variáveis  de  decisão  são 

representadas apenas por valores inteiros. Esses problemas podem apresentar dois tipos 

básicos:

 Programação inteira Pura: todas as variáveis de decisão são do tipo inteira.
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 Programação inteira mista: apenas uma parte das variáveis é do tipo inteiro, 

enquanto as outras são do tipo real.

Lachtermacher (2009) afirma que os problemas de programação linear inteira (PLI) 

são aqueles de programação matemática em que a função-objetivo e as restrições são 

lineares, porém uma ou mais variáveis de decisão são representadas apenas por valores 

inteiros. Pode-se dizer que a diferença entre problemas de programação linear inteira e 

programação linear é a inclusão de pelo menos uma restrição que limita o espectro de 

variação de uma variável de decisão para valores inteiros (discretos). Matematicamente, 

um problema de programação linear pura total pode ser descrito conforme abaixo (2.6): 

Quando uma ou todas as variáveis de decisão num problema de LP (Programação 

Linear) são restritas a assumir apenas valores inteiros, o problema resultante é chamado 

de  problema  de  programação  linear  inteira  pura  (PLI).  Muitos  problemas  práticos  de 

negócios necessitam de programação linear inteira (Ragsdale, 2009).

Para  resolução  dos  problemas de  programação  matemática  podem ser  utilizados 

vários  softwares,  porém,  para  solução  do  algoritmo  proposto  no  modelo  desta 

metodologia utilizaremos o suplemento solver do Microsoft Excel 2007.



A USINAGEM DOS RODEIROS FERROVIÁRIOS

3.1     DEFINIÇÃO

O contato entre a roda e o trilho é o responsável por um dos principais custos nas 

operações ferroviárias, pois trilhos e rodas, além de serem componentes de alto custo 

para  reposição,  quando desgastados além de  suas tolerâncias  de segurança,  podem 

implicar em riscos operacionais para os ativos que circulam em uma malha ferroviária. 

Como os custos de reposição destes componentes são de alto valor em um mercado, 

com uma demanda cada vez maior, todo projeto que aumente a sua vida útil é de suma 

importância para garantir uma operação ferroviária mais eficiente,  com a redução dos 

custos e o aumento da disponibilidade do material rodante para a operação. 

3.2     PROPRIEDADES DO CONTATO RODA E TRILHO

O contato roda-trilho, característica de sistemas ferroviários, vem sofrendo constantes 

evoluções e aprimoramentos em função das melhores tecnologias dos veículos e da via 

permanente, das condições operacionais mais exigentes e seguras e da necessidade de 

redução dos custos de manutenção. Neste sentido, alguns fatores que devem ser consi-

41



derados para a obtenção de maior eficiência do transporte ferroviário estão diretamente li -

gados às características do contato roda e trilho: velocidade de operação, carga por eixo, 

segurança contra o descarrilamento e desgaste do trilho e da roda.

A velocidade da operação tem correspondência com: a estabilidade dinâmica do veí-

culo; a carga por eixo está ligada à área de contato entre roda e trilho; a segurança contra  

o descarrilamento se relaciona com o ângulo de contato; e o desgaste é normalmente in-

fluenciado pelas características metalúrgicas e de dureza dos elementos, pelas cargas 

térmicas e mecânicas inerentes à operação ferroviária, assim como pelo perfil da roda e 

do trilho. 

Após a otimização do perfil, a pressão máxima normal da roda e trilho é bastante re -

duzida quando o veículo corre na pista de tangente, e o índice de desgaste da roda e tri-

lho é grandemente reduzido sem sacrificar o desempenho dinâmico do rodeiro (Cui, Da-

bin, 2010).

O  contato  roda  e  trilho  em geral  é  um dos  três  maiores  custos  nas  empresas 

ferroviárias. Inicialmente serão apresentadas as principais propriedades que caracterizam 

o contato roda e trilho, a seguir os custos envolvendo a produtividade, métodos modernos 

de gestão da manutenção e  técnicas de  otimização que  possam ser  empregadas na 

melhoria do processo de usinagem.

Segundo  Markine (2006), uma característica importante do contato entre a roda e 

trilho é o raio de rolamento de uma roda no ponto de contato. Na verdade, o raio pode ser  

diferente nas rodas para a direita e para a esquerda quando um rodeiro está se movendo 

ao longo de uma faixa de raios  r1er2 , respectivamente,  conforme demonstrado na 

FIG. 3.1.



FIG. 3.1 – Eixos solitários às rodas. 

Fonte: Markine (2006).

FIG. 3.2 – Rodas novas e gastas. 

Fonte: Markine (2006).

De acordo com Markine (2006), quando um rodeiro se encontra numa posição central, 
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os  raios  de  rolamento  da  esquerda  e  as  rodas  direitas  são  os  mesmos,  ou  seja, 

r1=r2=r . Uma diferença instantânea entre o raio de rolamento do lado direito e as ro-

das da esquerda pode ser definida como uma função y do deslocamento lateral de um ro-

deiro com respeito para a sua posição central (FIG. 3.1) que se lê (3.1):

                                (3.1)

Segundo Markine (2006) a RRD (ou conicidade equivalente) define em larga medida o 

comportamento de um rodeiro em uma via ferroviária. Por exemplo, para passar de uma 

pista de curva acentuada sem deslizamento entre rodas e trilhos, é necessário uma maior 

RRD de um rodeiro. Geralmente, a RRD é uma função não linear da lateral y de desloca-

mento de um rodeiro, de considerações geométricas (FIG. 2.1) e pode ser escrita como 

(3.2):

                                 (3.2)

Onde ye é a conicidade eficaz. Deve notar-se que, para uma roda puramente cônica, a 

conicidade eficaz é igual ao ângulo de cone da roda. Devido ao desgaste, um perfil da 

roda está mudando (FIG. 3.2) e, consequentemente, a sua função RRD ∆r  também 

está mudando. Exemplos de funções de RRD (também conhecida como curva de um '

y−∆r ') para os perfis puramente cônicos e gasto são dados na FIG. 3.3. As equações 

de movimento de um rodeiro podem ser escritas como segue (3.3):

 

Onde:

f é o coeficiente de deformação (lateral e longitudinal são igual),



b é a metade da distância transversal entre os pontos de contato roda e trilho,

Ɵ é o ângulo de desvio,

ye  é a conicidade eficaz,

k e c são a rigidez lateral e de desvio de um rodeiro, respectivamente, e

V é a velocidade de um rodeiro.

FIG. 3.3 – Diferença do raio rolante vs diferença lateral do rodeiro (Curva ' y−∆r ')

. Fonte: Markine (2006).

Markine (2006) define que em faixas de linha reta quando a velocidade (crítica) eleva-

da de um veículo é desejada, os RRD (ou conicidade equivalente) devem ser mais baixas 

para evitar a instabilidade de um rodeiro. 

Ainda, de acordo com Markine (2006), a determinação das características de contato 

geométricas para dados perfis de rodas e trilhos, medidor de roda e trilho, e ângulo do bo-

leto do trilho é um problema bem conhecido já resolvido durante muitos anos. Um perfil de 

roda  cônica  linear  amplamente  utilizado  tem características  lineares  descontínuas  de 

RRD, como mostrado na FIG. 3.3, que resultam em choques quando o flange da roda e  
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trilhos entram em contato durante o movimento de um rodeiro. 

Uma roda gasta se assenta melhor a um trilho e, por isso, geralmente tem uma função 

suave RRD. No entanto, uma conicidade elevada de uma roda desgastada reduz a veloci-

dade crítica de um rodeiro e resulta em oscilações graves (hunting) de um veículo. Obvia-

mente, um perfil ótimo é um compromisso entre a conicidade e o perfil gasto. A maneira  

tradicional de conseguir esse compromisso é modificando manualmente a forma do perfil  

da roda para obter características satisfatórias de contato com um trilho dada pela realiza-

ção de inúmeros testes com os perfis das rodas projetadas.

Um perfil da roda ideal deve, então, satisfazer aos seguinte requisitos:

 Baixa taxa de desgaste das rodas; 

 Estabilidade do rodeiro;

 Nível permitido de tensões no contato roda e trilho.

A usinagem das rodas ferroviárias tem um papel muito importante na manutenção do 

perfil ideal projetado para o trecho e a mesma deve ser executada no momento certo, de  

forma a se obter a redução dos custos e a otimização destes componentes no processo 

ferroviário.

3.3     FRESADORA E TORNO SUBTERRÂNEO DE RODAS

São utilizados  para  restaurar,  de  forma  eficiente,  os  contornos  desgastados  das 

superfícies de rolamento das rodas dos veículos ferroviários, a fim de restabelecer o perfil  

normal (reperfilamento), sem necessidade de desmontagem do veículo (FIG. 3.4 e FIG. 

3.5). 



FIG. 3.4 – Fresadora subterrânea Kawasaki. 
Fonte: MRS Logística S.A (2012)

FIG. 3.5 – Torno de Subsolo Hegenscheidt. 
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Fonte: MRS Logística S.A (2012)
3.3.1 DESGASTE DA ESPESSURA DO FRISO

Para usinagem dos rodeiros de locomotivas de carga, desgastados pelo contato roda 

e trilho, aplica-se como principais parâmetros a usinagem pela espessura de friso gasto, 

sendo o primeiro quando o friso atinge a espessura de rejeito, e o segundo, denominado 

espessura econômica, sendo este último o mais recomendado a ser adotado, por trazer  

outros ganhos ao processo de usinagem, como economia de rodeiros por retirar menos 

material para se reperfilar a roda. As FIG. 3.6 e 3.7 identificam os principais pontos de 

medição do rodeiro e onde se localiza o Sulco Testemunha. 

FIG. 3.6 – Pontos de Medição do Rodeio. 
Fonte: Vianna (2012).



FIG. 3.7 – Medição de rodeio com o AAR Steel Weed Gage. 
Fonte: Vianna (2012).

Na FIG.  3.8,  observa-se  um rodeiro  com friso  fino,  necessitando  usinagem para 

refazer o friso.

FIG. 3.8 – Rodeiro com friso fino. 
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Fonte: Vianna (2012).

3.3.2 DESGASTE DA PISTA DA RODA OCASIONANDO FRISO ALTO

O friso alto ocorre quando o mesmo atinge medida igual ou superior  a 1 1/2"  de 

altura, verificado com o gabarito AAR Steel Wheel Gage e pode ser observado na FIG 3.9. 

Esta imperfeição no perfil se dá por causa do desgaste da pista de rolagem, devido à 

circulação em trecho com poucas curvas. Com isso, o reperfilamento se faz necessário.

 

FIG. 3.9 – Medição da altura do friso. 
Fonte: Vianna (2012).

3.3.3 DESGASTE DA PISTA DE ROLAGEM OCASIONADO PELO ARRASTE

Arrastes  causam calos  e/ou  crostas  nas  pistas  de  rolagem dos rodeiros  e  estes 

podem causar sérios danos à locomotiva devido ao impacto da zona achatada onde estes 

se localizam na roda com o contato com o trilho, inclusive comprometendo a segurança 

da  circulação  dependendo  da  severidade  deste  problema.  Na  FIG.  3.10,  podem-se 

observar estas anomalias na pista.



FIG. 3.10 – Calo e Crosta na pista de rolagem da roda. 
Fonte: Vianna (2012).

3.4     MEDIDAS DE REJEIÇÃO PARA RODEIROS DE LOCOMOTIVAS DE CARGA

De acordo com padrões adotados pela empresa ferroviária estudada, as medidas de 

rejeito atualmente para rodeiros de locomotivas de carga estão indicadas na TAB. 3.1.

TAB. 3.1 - Medidas de rejeito dos rodeiros. 

Fonte: MRS Logística S.A (2012). 

Ao ser constatado via relatórios do sistema ou no momento de medição do rodeiro em 

oficina,  no  caso  da  bandagem  estar  no  rejeito,  o  rodeiro  deverá  ser  substituído 
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imediatamente e nos casos de friso fino, alto ou calo, deve-se avaliar a possibilidade de 

substituição do mesmo ou envio para usinagem até a oficina responsável, seguindo o 

devido procedimento operacional de segurança para circulação.

3.5     APLICAÇÃO DO SULCO TESTEMUNHA NA USINAGEM DOS RODEIROS

De  acordo  com  o  manual  de  instruções  para  uso  do  calibre  de  rodas  (1993), 

identificou-se  o  conceito  da  medição  do  Sulco  Testemunha  com o  calibre  AAR Steel  

Wheel Gage. O mesmo comprova que, durante a usinagem, não foi retirado material além 

do necessário para se refazer o perfil desgastado do friso. O mesmo é avaliado conforme 

a FIG. 3.11, através de duas medições (profundidade e altura), que são de essencial  

importância  para  garantir  que  as  dimensões  de  segurança  operacional  sejam 

preservadas. Tolerâncias: 

FIG. 3.11 – Medição da Profundidade e Altura do Sulco. 
Fonte: Manual de Instruções para uso do calibre de rodas (1993).

Na  prática,  durante  o  processo  de  usinagem  anteriormente  adotado  por  esta 

empresa, era realizada a retirada de material até se refazer por completo o perfil do friso, 

conforme demonstrado na FIG. 3.12. Aplicando as metodologias de MCC (Manutenção 

Centrada em Confiabilidade) e MPT (Manutenção Preventiva Total), agora, é realizado de 

forma a garantir, dentro das tolerâncias do Sulco Testemunha, que somente seja retirado 

o material necessário para se refazer o friso, de forma que o rodeiro possa circular com 

qualidade e segurança. 

Com a  implementação  do  Sulco  Testemunha ao  processo  de  usinagem,  retira-se 

menos material, aproximadamente 4 mm no diâmetro por rodeiro usinado, o que reduz a 

necessidade  de  material  retirado  desnecessariamente,  quando  é  preciso  respeitar  as 

tolerâncias de equalização entre os rodeiros da locomotiva. 



FIG. 3.12 – Roda sem Sulco Testemunha. 
Fonte: Vianna (2012).

Foi  comparado  o  processo  anterior  sem  a  aplicação  do  sulco  testemunha  na 

usinagem dos rodeiros com o atual, e com a adoção o Sulco Testemunha estima-se uma 

economia com menor retirada de material de cerca de 20% para se refazer o friso com 

confiabilidade,  qualidade  e  segurança  para  a  circulação  das  locomotivas,  conforme 

demonstrado na FIG. 3.13.
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FIG. 3.13 – Roda com Sulco Testemunha. 
Fonte: Vianna (2012).

Além de se retirar menos material, os estudos demonstrados no capítulo 4 indicaram 

também ganhos em locomotivas com rodeiros na última vida, onde, se fosse considerado 

o processo anterior, haveria a necessidade da troca dos rodeiros, além de obter-se mais 

uma sobrevida dos mesmos. Com a adoção da prática do Sulco Testemunha no processo, 

já se evitou a substituição prematura de rodeiros de locomotivas, bem como uma maior 

disponibilização das mesmas para a operação, otimizando todo o processo ferroviário que 

o cerca. 

De acordo com a AAR - Association of American Railroads, 2004, está demonstrado 

na  FIG.  3.14  o  perfil  AAR-1B,  utilizado  atualmente  pela  fresadora,  bem  como  sua 

ferramenta de corte atual, conforme demonstrado na FIG. 3.15.

FIG. 3.14 – Perfil AAR – 1B. 

Fonte: AAR - Association of American Railroads (2004).



FIG. 3.15 – Ferramenta de Corte da Fresadora. 
Fonte: Vianna (2012).

OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO APLICADA À 

GESTÃO DE RODEIROS

4.1     CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este capítulo vai abordar de forma detalhada a metodologia proposta para redução de 

custos na usinagem de rodeiros de locomotivas.

A metodologia engloba quatro critérios que devem ser obedecidos:

 A usinagem dos rodeiros deve deixar o Sulco Testemunha;

 Os rodeiros devem ser invertidos no momento certo;

 O envio para usinagem deve obedecer ao modelo de algoritmo desenvolvido;

 Deve ser aplicada a modelagem matemática desenvolvida para definição do re-

curso que irá atender a usinagem das locomotivas. 

A  gestão  deste  processo  de  manutenção  é  do  Planejamento  e  Controle  da 

Manutenção  (PCM)  que  deve  seguir  esta  metodologia  para  se  obter  em  relação  à 

aplicação  do  sulco  testemunha  durante  a  usinagem  dos  rodeiros  das  locomotivas, 
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economia  de  cerca  de  20%  do  consumo  de  rodeiros  e  também  ganho  similar  de 

produtividade  e  disponibilidade  destes  ativos,  em relação  à  inversão  de  rodeiros  se 

executado no momento certo e aliada ao Sulco Testemunha, ganho de cerca de 50% da 

vida útil dos rodeiros instalados nas locomotivas e a maximização da remuneração de 

capital seguindo o algoritmo proposto e a modelagem matemática.

4.2     PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO (PCM)

O PCM é uma das principais áreas dentro da manutenção, uma vez que ele é o 

responsável  por  fazer  com  que  todo  processo  seja  executado  de  forma  eficiente, 

buscando  conciliar  da  melhor  forma  possível  o  orçamento  da  manutenção  com  as 

demandas, com foco na redução dos custos, melhoria da disponibilidade e confiabilidade 

dos ativos.

A sigla  PCM é  utilizada  para  designar  o  conjunto  de  atividades  da  Manutenção 

relacionadas ao Planejamento, Programação, Coordenação e Controle dos serviços. Sua 

razão de ser é a OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS da função Manutenção. (Nascif, 2009).

Essas atividades são normalmente concentradas em um único núcleo de trabalho 

conhecido  por  PCM  –  Planejamento  e  Controle  da  Manutenção,  o  qual  deve  estar 

integrado ao Modelo de Gestão e participar de modo orientado nos projetos em que as 

Diretrizes são desdobradas, para o atingimento das Metas (Nascif, 2009).

Segundo Nascif (2009), em vista disso, são condições fundamentais:

 A definição da razão de ser do PCM;

 A definição de metas e dos indicadores de desempenho de suas atividades;

 A existência de seus Padrões e Procedimentos de Trabalho;

 O detalhamento dos planos de ação para atingimento das Metas;

 O processo de auditoria interna, orientado pelo Manual de Gestão e a Lista de 

Verificação.

As  atividades  do  PCM  são  indicadas  na  FIG.  4.1.  As  causas  dos  processos, 

controladas através de seus Itens de Verificação, devem produzir o efeito, que se traduz 

na eficácia do PCM, isto é, o seu Resultado.



FIG 4.1 – Processos do PCM. 

Fonte: Nascif (2009).

O PCM é o órgão ou função, dentro da empresa, a qualquer nível,  que efetua a 

programação  e  o  controle  dos  trabalhos  executados  pelas  equipes  de  manutenção. 

Representado  em diversos  documentos  como PCM e  em outros  como PPCM (Filho, 

2006).

De acordo com Filho (2008), PCM também pode ser entendido como o conjunto de 

ações  para  preparar,  programar,  verificar  o  resultado  da  execução  das  tarefas  de 

manutenção contra valores preestabelecidos e adotar medidas de correções de desvios 

para a consecução dos objetivos e da missão da empresa. Ele define:

 Planejamento: Processo  que  leva  ao  estabelecimento  de  um  conjunto 

coordenado de ações visando à consecução de determinados objetivos;

 Programação: O plano de trabalho de uma empresa ou organização para ser 

cumprido ou executado dentro de um determinado período de tempo;

 Controle:  Fiscalização  exercida  sobre  atividades  de  pessoas  ou 

departamentos para que não se desviem de normas preestabelecidas. Deve 

incluir atividades de correção de eventual desvio.

 Manutenção: Todas as ações técnicas e administrativas que visem preservar 

o estado funcional de um equipamento ou sistema, ou ações para recolocar o 

equipamento ou sistema de retorno a um estado funcional no qual ele possa 

cumprir a função para a qual ele foi adquirido ou projetado. 
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Filho  (2008)  cita  as  seguintes  vantagens  da  existência  de  um  Programador 

planejador:

 Redução de perda de tempo de mão-de-obra direta;

 Aumento da eficiência da mão de obra direta;

 Padronização de procedimentos de execução de tarefas;

 Análise de desvios de metas e medidas de correção.

O PCM deve atuar como um filtro para os serviços solicitados, planejando somente 

aqueles que se justifiquem.  Quando o PCM não cumpre essa função, a demanda de 

serviços normalmente é maior  do que a capacidade que a manutenção pode atender.  

Paradoxalmente,  a  queixa  que  se ouve  é a  “falta  de  gente”  e não “a  demanda está 

elevada”, conforme FIG. 4.2 (Nascif, 2009).

FIG. 4.2 – O filtro do PCM às solicitações de serviço. 

Fonte: Nascif (2009).

4.3     APLICAÇÃO DO SULCO TESTEMUNHA NA USINAGEM



O processo de adoção do Sulco Testemunha teve seu início em janeiro de 2010. 

Devido a isso foi feita uma pesquisa histórica e, analisando os dados em relação aos anos 

de 2009 e 2010.

Percebe-se  que,  apesar  de  no  início  de  2010  os  ganhos  em  tempo  não  se 

apresentarem tão expressivos, devido à necessidade de adaptação ao processo, a partir 

de março/10, os ganhos começam a aparecer de forma mais abrangente. 

De  uma  forma  geral,  relacionando os  dados entre  os  anos,  obteve-se  23,8% de 

redução na média de horas de atendimento das locomotivas e se retirou em média, 21% 

menos material  em relação ao ano de 2009. Estas reduções refletem diretamente nos 

indicadores de custo e disponibilidade das locomotivas, pela entrega ser mais rápida para 

a operação e economia de consumo de rodeiros, devido ao aumento na sua vida útil. 

A TAB. 4.1 traz os dados colhidos nos anos de 2009 durante a usinagem de 261 

locomotivas e em 2010 durante a usinagem de 296 locomotivas. Mais à frente, a FIG. 4.3,  

relaciona os ganhos com a aplicação do Sulco Testemunha neste período de análise de 2 

anos.

TAB. 4.1 – Base de dados de análise 2009 / 2010. 

Base de Dados jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Média h atend. – 2009
12:2

6 12:05
13:4

5
17:4

1
17:4

3
14:0

6
16:1

5
16:5

3
16:5

6
17:5

0
17:4

2 15:40

Média corte mm – 2009 20,7 20,1 19,9 20,6 21,6 21,0 23,7 23,0 23,1 23,8 23,2 20,9

Média h atend. – 2010
12:2

3 12:13
12:5

7
12:0

0
12:3

4
13:2

7
13:1

0
12:3

0
10:5

3
10:3

6
11:2

8 9:51

Média corte mm – 2010 17,4 17,7 16,8 16,9 18,0 18,8 18,6 17,6 18,3 17,1 17,6 12,1

Fonte: Vianna (2012).
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FIG 4.3 – Evolução anual com aplicação do Sulco Testemunha. 

Fonte: Vianna (2012).

4.4     INVERSÃO DOS RODEIROS

O foco  da  inversão de rodeiros é  economizar  na retirada de material  durante as 

usinagens,  uma vez  que é  necessário  se  manter  um padrão  de  tolerâncias  entre  as 

posições dos rodeiros na locomotiva e existe uma tendência de maior desgaste de frisos 

nas posições guia.  Na FIG. 4.4,  está identificado em uma locomotiva  de 6 eixos e a 

sequência numérica das posições dos rodeiros.



FIG. 4.4 – Posições dos rodeiros em locomotiva de 6 eixos. 
Fonte: Vianna (2012).

Nas TAB. 4.2 e 4.3 mais adiante, está explicado com mais detalhes este processo, 

que aliado ao do Sulco Testemunha pode trazer um aumento de cerca de 50% na vida útil  

dos rodeiros da locomotiva. 

Para se calcular o tempo entre usinagem e o desgaste dos rodeiros das TAB. 4.3 e 4.4 

foi  retirada  uma  amostra  de  dez  locomotivas  da  população  estudada  e  verificado  no 

período  de  seis  meses  a  média  do  desgaste  dos  mesmos  por  posição,  conforme 

demonstrado na TAB. 4.2.

TAB. 4.2 – Tabela de referência para os cálculos de desgaste de friso. 

Fonte: Elaborada pelo autor.
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De acordo com os dados obtidos,  para facilitar os cálculos nas TAB.  4.3 e 4.4 foi 

arredondado o desgaste para 7 mm nas posições 1 e 4, 2 mm nas posições 2 e 5 e 4 mm 

nas posições 3 e 6. Vale ressaltar que todas as locomotivas deste estudo possuem o 

mesmo modelo de truque ferroviário instalado nas dez locomotivas.

Sem a aplicação desta metodologia do Sulco Testemunha, inversão de rodeiros no 

momento certo e a utilização do algoritmo de otimização, a chance de falhas no processo 

de envio de locomotivas para manutenção é grande e o tempo para as análises muito 

alto, com isso, o resultado esperado está demonstrado na TAB. 4.3 a seguir.

TAB. 4.3 – Processo de Usinagem sem o Sulco Testemunha e inversão. 

Fonte: Elaborada pelo autor.



Obs:  Foram  considerados  oito  meses  no  início  da  vida  da  roda  antes  da  primeira 

usinagem porque o friso da roda nova tem cerca de dois milímetros acima do padrão de 

usinagem, que é de 31 mm.

Onde: 

 Diâmetro novo: Diâmetro inicial da roda nova;

 Tolerância: é  o  valor  máximo permitido  de  variação  do  diâmetro  entre  os 

rodeiros;

 Desgaste da pista: Desgaste médio no diâmetro projetado para cada posição;

 Diâmetro para usinagem: Diâmetro já desconsiderando o desgaste da pista;

 Friso gasto: Espessura de friso para usinagem;

 Material retirado: Material retirado no diâmetro da roda para se refazer o friso;

 1ª Usinagem: Diâmetros após a primeira usinagem;

 Tolerância máxima: Limite de tolerância de diâmetro entre os rodeiros;

 Friso reperfilado: Frisos após a primeira usinagem;

 Repete os passos anteriores até os diâmetros atingirem sua “Última Vida”, ou 

seja, não admitem mais usinagem e a próxima intervenção será a substituição 

dos  mesmos.  É importante  também salientar  os  campos assinalados  onde 

houve desperdício de material, isso se dá devido a necessidade de se manter 

os rodeiros dentro de um padrão de tolerância de diâmetro entre eles, para se 

manter  as  recomendações  do  fabricante,  da  FRA  (Federal  Railway 

Administration) e algumas vezes do próprio operador ferroviário.

Seguindo este padrão de usinagem a vida útil  dos rodeiros está estimada em 26 

meses.

Aplicando os métodos estudados nesta tabela, para se obter a redução de custos e 

aumento da vida útil dos rodeiros, se sugere proceder da seguinte forma antes de enviar a 

locomotiva para fresamento, com o objetivo de otimizar o processo se deve verificar:

 Se a largura do friso do rodeiro de ataque estiver próximo a 24 mm;

 Se a diferença entre diâmetros de um mesmo truque for maior ou igual a 12 

mm

 Se a largura do friso do rodeiro intermediário estiver acima de 28 mm;

Caso a  situação  descrita  acima esteja  presente,  deve-se  solicitar  a  inversão  dos 

rodeiros. Na TAB. 4.4 está demonstrada esta situação de forma a otimizar este processo.
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TAB. 4.4 – Processo de Usinagem com o Sulco Testemunha e inversão. 

Fonte: Elaborada pelo autor.
Obs: Foi considerado oito meses no início da vida da roda antes da primeira usinagem 

porque o friso da roda nova tem cerca de dois milímetros acima do padrão de usinagem 

que é de 31 mm e no final porque deve rodar até atingir o rejeito. Entre as inversões foi  

estimado um ganho de 50% de tempo em relação a não inverter.

Onde: 



 Diâmetro novo: Diâmetro inicial da roda nova;

 Tolerância: é  o  valor  máximo permitido  de  variação  do  diâmetro  entre  os 

rodeiros;

 Desgaste da pista: Desgaste médio no diâmetro projetado para cada posição;

 Diâmetro para usinagem: Diâmetro já desconsiderando o desgaste da pista;

 Friso gasto: Espessura de friso para usinagem;

 Material retirado: Material retirado no diâmetro da roda para se refazer o friso;

 1ª Usinagem: Diâmetros após a primeira usinagem;

 Tolerância máxima: Limite de tolerância de diâmetro entre os rodeiros;

 Friso reperfilado: Frisos após a primeira usinagem;

 Repete os passos anteriores até os diâmetros atingirem sua “Última Vida”, ou 

seja, não admitem mais usinagem e a próxima intervenção será a substituição 

dos mesmos.

 Após a “1ª usinagem” a locomotiva já deverá ser sinalizada para inversão de 

rodeiros,  antes que retorne novamente para próxima usinagem, de forma a 

manter  os rodeiros  com maior  diâmetro nas posições  guia  (onde há maior 

desgaste de friso) de forma que quando houver novamente necessidade de 

intervenção, não haja a retirada de material desnecessária para equalização 

dos rodeiros dentro dos limites de tolerância entre eles. Se recomenda após a 

3ª usinagem uma nova inversão. Todas as usinagens estão sendo realizadas 

aplicando o Sulco Testemunha.

Seguindo este padrão de usinagem a vida útil  dos rodeiros está estimada em 40 

meses.

Para que isso seja possível, é necessário não somente um sistema de informação 

robusto, mas também uma área de PCM bem estruturada para gerir com eficiência todo 

este processo. 

Com a aplicação desta metodologia de redução de custos para usinagem de rodeiros 

de locomotivas, aplicando o Sulco Testemunha, executando a inversão de rodeiros no 

momento  certo  e  utilizando  o  algoritmo  de  otimização  proposto  para  definição  dos 

recursos que irão atender os ativos, se pretende obter um aumento de aproximadamente 

50% na vida útil dos rodeiros desta frota de locomotivas, seguindo a TAB. 4.4.
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4.5 METODOLOGIA PROPOSTA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NA USINAGEM DOS 

RODEIROS DE LOCOMOTIVAS

Adotando-se  o  conceito  do  sulco  testemunha  para  o  reperfilamento  do  friso  é 

necessária a retirada de material no diâmetro da roda em torno de 3 mm para aumentar a 

espessura  em 1  mm do  friso.  Como  exemplo:  para  refazer  um friso  de  24  mm  de 

espessura (econômico), é necessária a retirada de aproximadamente 21 mm no diâmetro 

para aumentar sua espessura para 31 mm. 

Sempre que o PCM faz o planejamento da usinagem, estes parâmetros devem ser 

levados  em consideração  para  que  a  locomotiva  não  vá  desnecessariamente  para  a 

oficina de usinagem.

Na empresa estudada, de acordo com os critérios estabelecidos pela engenharia para 

referência do PCM, foi estabelecido os procedimentos demonstrados na TAB. 4.5, para 

otimizar a usinagem dos rodeiros na última vida.

TAB. 4.5 – Tabela de limites para usinagem. 

Fonte: MRS Logística S.A. (2012).



De acordo  com os  critérios  estudados junto  à  engenharia  desta  empresa,  foram 

desenvolvidos os seguintes critérios de decisão apresentados na TAB. 4.6 e o fluxograma 

da FIG. 4.5 para se otimizar o envio das locomotivas para manutenção.

TAB. 4.6 – Critérios de Decisão. 

Fonte: Elaborado pelo autor.
O método proposto pode ser melhor visualizado na FIG. 4.5, que descreve de forma 

mais detalhada todos os passos e tomadas de decisão a se seguir para otimização deste 

processo.
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FIG 4.5 – Fluxograma da aplicação dos Critérios de Decisão. 
Fonte: Elaborado pelo autor.

De  acordo  com  a  metodologia  proposta,  aplicando-se  os  critérios  de  decisão 

demonstrados na FIG. 4.5 é possível se obter 50% de economia na vida útil dos rodeiros  

e 20% de ganho de produtividade com o fresamento econômico devido à aplicação do 

Sulco Testemunha. 

4.5.1 MODELO MATEMÁTICO 



A Programação Matemática (PM) vai ser utilizada para otimizar o processo decisório 

de qual recurso vai atender quais locomotivas de forma a maximizar a remuneração de 

capital da empresa ferroviária estudada.

Os cálculos estatísticos, já facilitados pelas calculadoras, ficaram ainda mais simples 

com  a  popularização  dos  computadores  pessoais,  que  também  permitem  o 

armazenamento e  o transporte dos  resultados,  em forma impressa  ou  não.  Surgiram 

vários aplicativos específicos para se lidar com a estatística, mas um software destinado 

especificamente  para  este  fim,  a  planilha  eletrônica  Excel,  revelou-se  um  aplicativo 

computacional  poderoso  que  permite  cálculos  estatísticos  relativamente  complexos 

(Lopes, 1999).

O software utilizado para resolver o problema foi  o  suplemento solver do Microsoft 

Excel 2007.

A seguir é apresentado o modelo de otimização da gestão de rodeiros de locomotivas.

4.5.2  OBJETIVO DO MODELO

Observadas as  restrições  do  modelo  e  critérios  de  decisão  adiante  formulados,  o 

aperfeiçoamento deverá resultar na maximização da remuneração de capital da empresa. 

O objetivo deste modelo é maximizar os lucros da empresa. Isto se dá através da 

otimização do planejamento e controle da manutenção, produtividade e otimização de 

processos, estabelecendo um método que buscará maximizar o lucro da empresa dentro 

do processo em questão. Os conceitos hodiernos são levantados convergindo às diversas 

obras estudadas com foco na melhoria do processo ferroviário de usinagem.

Observadas as limitações operacionais e os critérios de decisão adiante formulados, o 

aperfeiçoamento  procurado  deverá  resultar  na  maximização  da  vida  útil  do  jogo  de 

rodeiros das locomotivas, pois serão enviadas para manutenção no momento certo.

4.5.3 VARIÁVEIS DE DECISÃO
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Considerando L como o l-ésimo modelo de locomotiva e R o r-ésimo recurso utilizado 

na  usinagem  de  rodeiros  a  ser  analisado,  as  variáveis  de  decisão  e  respectivas 

atribuições de valor são definidas como se segue:

Variáveis de Decisão:  X LR  = quantidade de locomotivas do modelo L designadas 

para o recurso R;

Tipo de Variável : inteira => X LR≥0∀ L ,∀ R

4.5.4  FUNÇÃO OBJETIVO

Considerando o objetivo e variáveis de decisão acima definidos, a Função Objetivo 

toma a seguinte forma:

MaxZ=∑
L=1

L t

∑
R=1

Rt

CLR X LR(4.1)

4.5.5  RESTRIÇÕES DO MODELO

A seguir formuladas, pressupõem que:

a) o somatório dos tempos para se usinar as locomotivas nos recursos disponíveis 

precisam  ser  menores  que  as  capacidades  de  horas  disponíveis  para  atendimento 

R :∑
L=1

L t

aLR X LR≤CAPR ∀ R ;



b)  o  somatório  da  distribuição  de  locomotivas  entre  os  recursos  disponíveis  para 

usinagem  tem  que  ser  menor  que  a  demanda  de  locomotivas 

L:∑
R=1

Rt

X LR≤ DL ∀ L ; e

c) o resultado tem que ser maior que zero e número inteiro X LR≥ 0∀ LR .

{
∑
L=1

L t

aLR X LR≤CAPR ∀ R

∑
R=1

R
t

X LR≤D L∀ L

X LR≥0∀ L , ∀R

(4.2)

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA EM UMA FERROVIA DE CARGA

5.1     RESOLUÇÃO DO PROBLEMA APLICANDO A METODOLOGIA
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Para a empresa estudada, todo o sistema da manutenção é integrado por um módulo 

Oracle chamado cMRO - Complex Maintenance Repair Overhaul (Manutenção, Reparo e 

Reforma Geral Complexos).

Este  módulo  Oracle  prevê  conformidade  com  regulamentos,  ou  seja, 

acompanhamento  do  ciclo  de  vida  e  requisitos  complexos,  contendo  os  seguintes 

submódulos: Gerenciador de Configuração, Planejamento da Manutenção, Execução da 

Manutenção e Programa de Manutenção / Dados de Engenharia visando retorno para o 

serviço e aumento na confiabilidade, ou seja, conformidade com os regulamentos. Módulo 

de  Gerenciamento  de  Manutenção  de  Frotas  de  Ativos,  projetado  para  a  indústria 

aeronáutica com ênfase na Rastreabilidade e possui funcionalidades que permitem aplicar 

Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC). Este sistema integra todas as medições 

dos rodeiros realizadas pelos mantenedores das oficinas.

Para extração das informações das medidas dos rodeiros em relatórios, é utilizado o 

sistema da OracleBI Discoverer Plus, conforme demonstrado na FIG. 5.1.

FIG. 5.1 – Relatório OracleBI Discoverer Plus. 
Fonte: MRS Logística S.A. (2012).

Para análise das medidas dos rodeiros das locomotivas e tomada de decisão segue-

se os critérios de decisão da TAB. 4.6 e do fluxograma da FIG. 4.5 já estudados.



Para otimização  do processo  com a  usinagem econômica,  se aplica um filtro  das 

locomotivas  no  Excel  para  seleção  das  locomotivas  com oportunidade  de  usinagem 

econômica, de acordo com os critérios de decisão 6 e 7 da TAB. 4.6.

FIG. 5.2 – Filtro das locomotivas pelo Microsoft Excel
Fonte: Elaborado pelo autor.

Devido à racionalização da produção, temos dois recursos disponíveis, uma fresadora 

(R1) e um torno (R2), ambos de subsolo. Estes recursos possuem a capacidade de usinar 

rodeiros de qualquer modelo de locomotiva. 

Levando-se  em consideração  que  existe  um lucro  relacionado  à  remuneração  de 

capital na empresa estudada, para cada modelo de locomotiva usinada no momento certo 

e  que  a  demanda  é  maior  que  a  capacidade,  é  necessário  otimizar  quais  modelos 

deverão ser usinados prioritariamente, para que se possa maximizar o lucro. 

Aplicando a metodologia estudada para filtrar dentro das medidas de rodeiros de 486 

locomotivas da principal frota desta empresa, as com necessidade real de usinagem, se 

chegou  a  36  de  4  modelos  distintos.  De  acordo  com  a  empresa  estudada,  estão 

relacionados na tabela de recursos a seguir, os custos da hora operacional, lucro e tempo 

de usinagem dos recursos  1 e 2,  que  serão aplicados na modelagem da solução do 

problema. A informação de recursos está disponível na TAB. 4.7 a seguir. 

TAB. 4.7 – Tabela de Recursos Disponíveis. 
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Modelagem:

Função Objetivo:                                                                                                 

MaxZ=∑
L=1

Lt

∑
R=1

Rt

CLR X LR(5.1)

Máx (Z) = Remuneração de Capital                                                                 

Máx (Z)=80*L1R1+79*L1R2+45*L2R1+44*L2R2+25*L3R1+24*L3R2+14*L4R1+13*L4R2     (5.2)

Onde:

. 80*L1R1 = Lucro de 80 para usinar o modelo de locomotiva 1 na fresadora (R1);

. 79*L1R2 = Lucro de 79 para usinar o modelo de locomotiva 1 no Torno (R2);

. 45*L2R1 = Lucro de 45 para usinar o modelo de locomotiva 2 na fresadora (R1);

. 44*L2R2 = Lucro de 44 para usinar o modelo de locomotiva 2 no Torno (R2);

. 25*L3R1 = Lucro de 25 para usinar o modelo de locomotiva 3 na fresadora (R1);

. 24*L3R2 = Lucro de 24 para usinar o modelo de locomotiva 3 no Torno (R2);

. 14*L4R1 = Lucro de 14 para usinar o modelo de locomotiva 4 na fresadora (R1);

. 13*L4R2 = Lucro de 13 para usinar o modelo de locomotiva 4 no Torno (R2).



Sujeito às seguintes restrições:                                                                       

{
∑
L=1

L t

aLR X LR≤CAPR ∀ R

∑
R=1

R
t

X LR≤D L∀ L

X LR≥0∀ L , ∀R

(5.3)

. 14*L1R1 + 13*L2R1 + 12*L3R1 +12*L4R1≤144

. 13*L1R2 + 12*L2R2 + 11*L3R2 + 11*L4R2 ≤72

. L1R1+L1R2≤6

. L2R1+L2R2≤5

. L3R1+L3R2≤11

. L4R1+L4R2≤14

Onde:

1. 14*L1R1 + 13*L2R1 + 12*L3R1 +12*L4R1≤144

. 14*L1R1 = Tempo de 14 h para usinar a locomotiva 1 na Fresadora (R1);

. 13*L2R1 = Tempo de 13 h para usinar a locomotiva 2 na Fresadora (R1);

. 12*L3R1 = Tempo de 12 h para usinar a locomotiva 3 na Fresadora (R1);

. 12*L4R1 = Tempo de 12 h para usinar a locomotiva 4 na Fresadora (R1);

. Soma dos tempos tem que ser ≤144.

2. 13*L1R2 + 12*L2R2 + 11*L3R2 + 11*L4R2 ≤72

. 13*L1R2 = Tempo de 13 h para usinar a locomotiva 1 no Torno (R2);

. 12*L2R2 = Tempo de 12 h para usinar a locomotiva 2 no Torno (R2);

. 11*L3R2 = Tempo de 11 h para usinar a locomotiva 3 no Torno (R2);

. 11*L4R2 = Tempo de 11 h para usinar a locomotiva 4 no Torno (R2);

. Soma dos tempo tem que ser ≤72.

3. L1R1+L1R2≤6

. L1R1 = Demanda da locomotiva 1 para Fresadora (R1);

. L1R2 = Demanda da locomotiva 1 para Torno (R2);

. Soma da demanda tem que ser ≤ 6.
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4. L2R1+L2R2≤5

. L2R1 = Demanda da locomotiva 2 para Fresadora (R1);

. L2R2 = Demanda da locomotiva 2 para Torno (R2);

. Soma da demanda tem que ser ≤ 5.

5. L3R1+L3R2≤11

. L3R2 = Demanda da locomotiva 3 para Torno (R2);

. L3R1 = Demanda da locomotiva 3 para Fresadora (R1);

. Soma da demanda tem que ser ≤ 11.

6. L4R1+L4R2≤14

. L4R1 = Demanda da locomotiva 4 para Fresadora (R1);

. L4R2 = Demanda da locomotiva 4 para Torno (R2);

. Soma da demanda tem que ser ≤ 14.

A seguir, para a solução é apresentada a montagem do modelo usando o Excel.



FIG. 5.3 – Montagem da solução no Microsoft Excel
Fonte: Elaborado pelo autor.

Na FIG. 5.4, está apresentado à resolução aplicando o Solver do Excel.

FIG. 5.4 – Modelo de solução no solver.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
5.2     RESULTADOS

De acordo com os dados estudados e a solução ótima do solver, pode-se definir para 

este  cenário  que  a  solução  que  maximizará  o  lucro  da  empresa  será  o  envio  de  6 

locomotivas modelo L1 para o recurso R1, 5 locomotivas modelo L2 para o recurso R1 e 6 

locomotivas modelo L3 para o recurso R2. 

O solver permite vários estudos adicionais, porém para solução deste problema de 

usinagem, o resultado apresentado satisfaz o objetivo deste estudo.

Analisando os resultados, observa-se que com a aplicação do Sulco Testemunha no 

final  da usinagem dos rodeiros se obtém cerca de 20% de ganho de produtividade no 

processo  de  usinagem  e  o  mesmo  percentual  em  vida  útil  do  rodeiro,  conforme 

demonstrado na TAB. 4.1 e na FIG. 4.3. 

Com o auxílio de um sistema corporativo, que centraliza de forma unificada todas as 

medidas dos rodeiros, é possível  se obter  as mesmas com confiabilidade e aplicar  os 

critérios  de  decisão  e  fluxograma  proposto  de  forma  a  identificar  precisamente  as 

locomotivas com necessidade de usinagem econômica e inversão de rodeiros, sendo que 

se  alguma não for  identificada  nestes  critérios devido à  medida  estar  próxima ou no 

rejeito, o modelo já identifica e direciona para o correto tipo de manutenção que terá que 

ser executada em oficina. Ainda, para as locomotivas com necessidade de inversão de 

posições de rodeiros identificadas pelo modelo e enviadas no momento certo para oficina,  

se consegue obter mais 30% de ganho de vida útil dos rodeiros.

Após o filtro realizado pelos critérios de decisão e fluxograma, com a aplicação da 

modelagem  matemática  identificando  as  locomotivas  com  necessidade  de  usinagem 

econômica, é possível realizar a otimização do processo para maximizar a remuneração 

de capital da empresa, direcionando as locomotivas certas para os recursos disponíveis 

mais  adequados,  reduzindo  os  custos  do  processo,  pois  a  demanda  é  maior  que  a 

capacidade de atendimento dos recursos.

Com a aplicação da metodologia proposta se estima o aumento em mais de 50% na 

vida  útil  dos  rodeiros  e  20% na  disponibilidade  do  ativo  para  a  operação  ferroviária,  

culminando em uma considerável redução de custos em um dos processos mais custosos 

para as ferrovias. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES



6.1      CONCLUSÕES

No  momento  em que  as  ferrovias  buscam aumentar  a  eficiência  do  transporte  e 

reduzir continuamente seus custos, a otimização da gestão de seus componentes críticos, 

como rodeiros de locomotivas, se tornam uma questão estratégica para estas empresas. 

Comprova-se esta afirmação pelos diversos estudos aqui apresentados.

Em relação à aplicação do Sulco Testemunha durante a usinagem dos rodeiros das 

locomotivas, conclui-se que, além de economizar cerca de 20% o consumo de rodeiros,  

obtém-se também ganho de produtividade, uma vez que o ativo é liberado mais rápido da 

manutenção  e,  por  consequência,  se  melhora  a  disponibilidade  destes  ativos  para 

operação ferroviária, com confiabilidade.

Em relação à inversão de rodeiros apresentada, se fazendo no momento certo e aliada 

ao Sulco Testemunha e modelagem matemática, se obtém cerca de 50% de ganho da 

vida útil dos rodeiros instalados na locomotiva.

Observa-se que é essencial para toda grande empresa possuir um ERP integrado. No 

caso da empresa estudada é utilizado o Oracle cMRO e o Oracle DiscovererBI Plus, de 

forma  que  o  input  e  extração  das  informações  seja  realizado  pelos  analistas  de 

manutenção através de um sistema único e confiável, de forma que o mesmo consiga, 

através de outras ferramentas como o suplemento Solver do Microsoft Excel, explorar ao 

máximo as funcionalidades de otimização do mesmo. 

O suplemento  Solver,  do  Microsoft  Excel,  foi  selecionado para  resolver  o  modelo 

matemático, pois é o que a maior parte das empresas possui para resolver estes tipos de 

problemas,  porém,  outras ferramentas como, por  exemplo,  o Software Lingo,  também 

pode ser utlizado.

Em relação à mudança de cultura com a aplicação de técnicas como a MCC e MPT 

nos  processos  de  manutenção,  verificou-se  que  equipamentos  que  demandam  alta 

disponibilidade  e  confiabilidade,  tal  como  os  ferroviários,  conseguem  atingir  um 

desempenho otimizado. Estes métodos buscam fazer com que todos os equipamentos 
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tenham  um  mesmo  nível  de  funcionamento  e  funções  adequadas  aos  objetivos  da 

empresa. 

Como em um sistema de qualidade, onde se determinam padrões com objetivo de 

conseguir melhores assertividades e acuracidades, o procedimento para implementação 

da MCC e MPT visa nivelar todos os processos onde se deseja melhor desempenho e 

pode-se concluir que esta mudança de cultura ajuda a empresa a reduzir custos.

Com a  aplicação  da  modelagem matemática,  se  observa  que  é  possível  resolver 

problemas complexos como o apresentado neste estudo, onde há recursos escassos e 

alta demanda para os mesmos, onde a utilização da modelagem vem auxiliar na decisão 

da maximização da remuneração de capital e, consequentemente, na redução de custos 

neste processo.

Desconfianças  e  dúvidas  quanto  à  aplicabilidade  do  modelo  podem  dificultar  o 

envolvimento dos profissionais que há muito tempo convivem com uma filosofia diferente 

na manutenção, como a corretiva, por exemplo. Portanto, o papel de facilitadores é de 

fundamental importância para implantação da metodologia desenvolvida.

Foi possível, com este estudo, desenvolver métodos mais eficazes para se otimizar o 

processo  de  usinagem  dos  rodeiros  de  locomotivas  na  empresa  estudada  e,  por 

consequência,  em cima do modelo de decisão  estudado está sendo automatizada no 

sistema ERP Oracle cMRO uma forma de se monitorar automaticamente as medidas dos 

rodeiros, de forma que, quando entrem em um dos critérios, o próprio sistema indique a 

devida ação preventiva para direcionamento da locomotiva para a oficina e informe isso 

ao Programador do PCM. Para esta automatização, está sendo estudada a utilização do 

contador de quilômetros para se prever o desgaste dos frisos, uma vez que com este 

estudo se entendeu que este contador seria mais confiável que o contador de tempo.

6.2      RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se para novos estudos sobre este tema a migração do contador de tempo 

entre usinagens para quilômetros (km), para se prever o desgaste dos frisos dos rodeiros, 



uma vez que, ao final  deste estudo, se pode concluir  que a quilometragem percorrida 

entre as usinagens seria um contador mais confiável que o tempo, pois uma locomotiva 

pode ficar parada por um período e com o contador de tempo não seria possível se prever 

a medida atual dos frisos dos rodeiros.

Observa-se que, com a aplicação do solver para solucionar o problema de usinagem,  

é possível obter um resultado significativo para redução de custos no processo, porém, é 

possível, com o desenvolvimento desta metodologia e do algoritmo em um sistema mais 

robusto,  como o  ERP Oracle cMRO ou  outros  ERP do  mercado, se obter  resultados 

melhores e mais confiáveis se automatizando todo este processo.

Ainda, para novos estudos acerca deste modelo, recomenda-se a inclusão de novas 

variáveis de decisão, como a identificação dos rodeiros com necessidade de usinagem, 

por apresentarem friso alto e restrições como o custo da hora da locomotiva parada para 

se  efetuar  a  usinagem dos  rodeiros,  de  forma  a  tornar  o  algoritmo  mais  preciso  e 

poderoso.
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