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Resumo
Nos dias atuais, não só a instalação de robôs nos pátios fabris tem demandado vantagens para empresas que
investe nessa tecnologia, o principal desafio é tirar o "máximo" de aproveitamento do Lead Time que essas
máquinas possuem, pois quanto maior a eficiência em sua utilização, mais rápido e seguro será o retorno do
investimento destinado a um projeto de automação de manufatura. Este Artigo visa exatamente mostrar
como se podem utilizar ferramentas administrativas para controle de eficiência, OEE (Overall Equipment
Effectiveness) ou Eficácia Geral de Equipamentos combiná-las aos conhecimentos técnicos e teóricos de seus
sistemas de aplicação (Carga Direta e Indireta/ Corona), e ao conhecimento do comportamento físico da
cobertura submetida a altas tensões de aplicação de tintas e combiná-las para que um robô de pintura possa
ter um melhor aproveitamento. Instalar um robô em uma unidade fabril possui como vantagem aumentar a
qualidade e a produção, reduzindo o custo do produto final, já a desvantagem é o preço a pagar por essas
facilidades.
Palavras-chave: Pintura, robô, OEE.

Abstract
In the actual days, having an installed robot in a factory leads advantages for a company that makes investments in this
technology. The main challenge is, make maximum uses of these machines' Lead-Time, most higher is the effectiveness on an
equipment's correct uses, faster and safer payback is achieved. This Article aims exactly on how to use administrative tools for
effectiveness control, OEE (Overall Equipment Effectiveness), combine them with theory and technical knowledge on paint
application systems (Direct and Indirect Charge/ Corona), knowledge on coatings' physical behavior interacting with high
application tensions and combine them to make better uses of a robot that was not being effectively used as we'll foresee. Installing
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a robot in a manufacturing unit has the advantage of increasing the quality and production, reducing the cost of the final product,
since the downside is the price to pay for these facilities.

Keywords: Paint Application, robot, OEE.
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______________________
O equipamento em questão estava sendo
utilizado para aplicações de tinta Waterborne em

Introdução

uma cabine de aplicação preparada para essa
o

tecnologia, através da aplicação por carga indireta,

conhecimento técnico em robôs de aplicação e a

restringindo-o apenas 30% dos fluxos de aplicação

tecnologia de aplicação da tinta são muito

de tinta da empresa, além desse não estar com toda

importantes para melhor sustentar o processo de

sua capacidade produtiva à disposição.

É

otimização.

importante

Como

salientar

estamos

que

lidando

com

grandezas elétricas juntamente com produtos

Somado

ao

conhecimento

de

toda

inflamáveis, um profundo conhecimento técnico

tecnologia empregada no funcionamento dos

da norma NFPA 33, (National Fire Protection

robôs, materiais a serem aplicados e normas de

Association) que regem robôs de aplicação em

segurança,

cabines de pintura se faz necessário, além de que

aprofundamento teórico de uma ferramenta

o ambiente de trabalho para pessoas que realizam

administrativa para que o equipamento fosse

esse processo é cheio de perigos à saúde, os quais

disponibilizado para aplicações no setor de

incluem gases nocivos e prejudiciais no ar, risco de

pesquisa e desenvolvimento (R&D), realizado

fogo repentino (flash fires) e ruído do bico da pistola

uma análise de sua eficiência média e utilizado o

pulverizadora (GROOVER, 2011), bem como, no

sistema OEE (Overall Equipment Effectiveness) da

sistema de aplicação Waterborne onde, apenas o

Toyota. Esse sistema é uma ferramenta do TPM

spray de tinta é polarizado com alta tensão,

(Total Maintenance Management) que visa a medição

fazendo com que a bomba de tinta, tubulações e

da eficiência média do equipamento através dos

reservatórios não recebam potencial elétrico, o

indicadores de disponibilidade, performance e

que ocorre de forma oposta ao sistema Solvetborne,

qualidade, obtidos com o acompanhamento de

no caso apresentado. A construção física do robô,

todas etapas produtivas de equipamentos e ou

salas de tinta e sistema de bombeamento devem

processos.

foi

ainda

necessário

um

ser consideradas na análise, pois se deve isolar um
sistema de aplicação da tecnologia Waterborne no

Tendo a definição clara de que esse

mínimo 400 mm de um ponto de aterramento, sua

equipamento possui definidamente um Sistema de

nova instalação contempla essa exigência bem

Controle - Sistema que executa a operação física e

como, exigências necessárias para aplicação de

um Equipamento de Controle - Equipamento que

produtos em Solventborne.

recebe informações provenientes do operador, do
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processo a ser controlado etc. (GEORGINI,

No caso de aplicações em tintas não é

2013) e mesmo assim não sendo um robô de

diferente, a geração de alta tensão usa um

pintura automotiva com 6 ou 7 eixos, o

dispositivo chamado “Gerador de Cascata”

equipamento em questão, realiza funções de

ilustrado na Figura 1, (tendo seu funcionamento

aplicações

laboratórios,

parecido com o flyback de televisores a tubo) o qual

reproduzindo com fidelidade resultados obtidos

recebe na entrada uma tensão de 0 a 36 V e pode

em pinturas de carrocerias nas montadoras,

gerar até 100kV com 500µA em sua saída, porém,

porém, sendo aplicadas em chapas que são

há necessidade de um controlador para alta tensão

medidas e usadas de referência comparativa com

como exemplificado na Figura 2, esse realiza a

padrões globais de pintura de cada montadora.

medição dinâmica no processo e altera os níveis de

Um robô de coordenadas cartesianas, ou robô

tensão na entrada do Gerador de Cascata para que

cartesiano, pode se movimentar em linha reta, em

o nível de tensão ou corrente seja atingido.

necessárias

deslocamentos

horizontais

para

e

verticais.

As

coordenadas cartesianas especificam um ponto do

Figura 1 – Gerador Cascata

espaço em função de suas coordenadas x, y e z.
Esses robôs têm três articulações deslizantes e são
codificados como PPP (ROSÁRIO, 2005).

A Alta Tensão Em Aplicações De Tinta
Fonte: Manual do Fabricante Dürr, 2004

O princípio de funcionamento de um
transformador de tensão é relativamente simples,

Figura 2 – Controlador de Alta Tensão

ao aplicar no primário uma tensão variável no
tempo, ele produz também uma corrente variável
e um fluxo magnético variável. Esse fluxo induz
uma tensão no secundário, cuja amplitude pode
ser maior, menor ou igual a amplitude do primário,
dependendo unicamente da relação de espiras

Fonte: Manual do Fabricante Dürr, 2004

(para o caso do transformador ideal) (CRUZ &
CHOUERI, 2013).

Tintas à base de água têm níveis muito
baixos de solventes voláteis indesejáveis a
ambiente hostis, mas como a tinta é condutora,
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apresenta alguns desafios adicionais em isolar a

Figura 3 – Carga Indireta/Corona e Carga
Direta

tinta a ser pulverizadas do resto do sistema de
recirculação de tinta (COLESTOCK, 2013).
Com

base

nessas

afirmações,

em

aplicações da tecnologia em água, a tinta é
polarizada com alta tensão de 70 a 80 kV, porém,
pelo material aplicado ser à base de água, esse é
muito condutivo e sensível à eletricidade, a tinta é
polarizada por meio de campo magnético (Carga
Indireta/ Corona), onde o controle da aplicação é

Fonte: High Voltage System Presentation LIMAN,

dado em micro Ampére (µA), controle necessário

tradução feita pelos autores, 2014.

para que o dielétrico entre o spray de tinta e o
material a ser pintado não seja rompido, o qual

Já em aplicações da tecnologia em

ocorreria faísca e fuga de alta tensão, podendo

solvente, os produtos são polarizados com tensões

causar danos irreversíveis nos piores casos, mas

entre 80 e 90kV e por se tratarem de materiais com

também a má uniformidade da condução que

resistência mais elevada que a anteriormente

implicaria na má orientação das partículas de tinta

citada, a tinta é polarizada desde seu reservatório

essenciais para formação de cor e aderência.

até o spray de tinta (Carga Direta), conforme
indicado pela figura 4. Para o controle de cargas

Através da figura 3, pode-se analisar as
linhas de campo interagindo com o spray de tinta.

diretas é

utilizada a tensão que

garante

uniformidade na aplicação e aspectos de cor e
aderência, mesmo assim, devem-se respeitar os
níveis de tensão de aplicação e distância entre o
aplicador de tinta e o corpo de prova a ser pintado,
para não haver o rompimento do dielétrico,
causando faíscas.
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Figura 4 – Carga Indireta/Corona e Carga

Toyota

Direta

Oee

-

Overall

Equipment

Effectiviness.
Criado pela Toyota para ser um sistema de
autogerenciamento, o TPM (Total Productive
Maintenance) possui várias ferramentas para
gerenciamento

de

processos,

setores

e

equipamentos, Taiichi Ohno e Eiji Toyoda
desenvolvedores

desse

sistema,

que

posteriormente ficaria conhecido como Lean
Fonte: High Voltage System Presentation LIMAN,

Manufacturing, elaboraram essas ferramentas de

tradução feita pelos autores 2014.

controle que visam a diminuição de desperdícios,

Um fator que contribui para que a
operação

venha

a

conhecer

sobre

o

funcionamento detalhado do equipamento, bem
como a manutenção tem como base fundamental
conhecer sua operação, além de ser uma ajuda
mutua para sanar eventuais problemas decorrentes
das atividades exercidas. A prática ensina que os
conhecimentos

de

hidráulica,

pneumática,

eletricidade, eletrônica e suas combinações são
igualmente

importantes

e

necessários

em

automação. Portanto, não devemos valorizar um
conhecimento em relação ao outro, mas sim
procurar

enquadrá-los

nas

suas

aplicações

específicas, levando sempre em consideração os
factores

técnicos,

sociais

e

principalmente

econômicos (BONACORSO, 2013).

quebras e por sua vez, agregam valor no produto
final, bem como, qualidade.
Uma dessas ferramentas é o OEE (Overall
Equipment Effectiveness), além de todo controle dos
recursos utilizados para a realização de alguma
atividade, o OEE viabiliza a padronização das
operações de todas as etapas de todos processos
envolvidos, possibilitando que cada etapa seja
tratada individualmente, tirando todo proveito
dessa (SANTOS & SANTOS, 2010).
Para que as metas estabelecidas pela OEE
sejam atingidas,

uma mudança

cultural

é

necessária, onde basicamente a aproximação do
setor de operações e manutenção seja aumentada,
levando treinamento e compromisso a todos
envolvidos com o processo, aumentando a
intimidade e ideias de melhoria e rotinas de
inspeção (NAKAJIMA, 1989). OEE é mensurado
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a partir da estratificação das seis grandes perdas e

DI

calculado através do produto dos índices

PBP= Assertividade dos produtos.

disponibilidade, performance e qualidade, obtidos

DI= Disponibilidade.

da seguinte forma:
Qualidade: É o número total de peças boas
produzidas comparadas com o número total de

Índice de Disponibilidade:

peças produzidas (BARIANI, 2006), e deve ser
A Disponibilidade pode se definir como

representada conforme equação 3:

sendo o tempo em que o equipamento, sistema ou
instalação está disponível para operar em

Índice

condições de produzir. Seu cálculo pode ser

(3)

de

Qualidade

=

PBP

x

100

TPP

definido como a relação entre o tempo em que o
maquinário ficou disponível para trabalho em
relação ao tempo total (KARDEC; NASCIF,

PBP= Peças boas produzidas.

2002). É representada pela equação 1:

TPP= Total de peças produzidas.

Índice de Disponibilidade = (TD – PNP) x 100

A

multiplicação

dos

Índices

de

Disponibilidade x Índice de Performance x Índice

(1)

de Qualidade resulta no OEE, (NAKAJIMA,

(TD– PP)
TD= Tempo disponível.

1986), um OEE de 85% deve ser buscado como

PNP= Parada não programada.

meta ideal para os equipamentos. Empresas que

PP= Parada programada.

obtiveram OEE superior a 85% ganharam prêmio
TPM Award.

Desempenho (ou Performance): É o
quanto o equipamento trabalha próximo do

Quando um ou mais desses índices

tempo de ciclo ideal para produzir uma peça

estiverem

abaixo

dessa

margem,

existe

a

(BARIANI, 2006). Essa deve ser descrita

oportunidade de melhora. A OEE permite indicar

conforme a equação 2:

áreas onde devem ser desenvolvidas melhorias
bem como pode ser utilizado como benchmark,

Índice

de

Performance

=

PBP

x100

(2)

permitindo quantificar as melhorias desenvolvidas
nos equipamentos, células ou linhas de produção
ao longo do tempo (SANTOS & SANTOS, 2010),
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os itens mais conhecidos como fatores agravantes
para diminuição desses índices são:

Velocidade: ao se projetar uma máquina,
algumas variáveis podem ser esquecidas, além de
desgastes ocorrentes do tempo de uso, assim, o

Falhas dos Equipamentos: Inesperadas

equipamento possuirá um regime de trabalho

ocorrências como falta de matéria prima, falta de

inferior ao esperado. Defeitos e retrabalhos: Um

mão de obra ou quebra. Essas falhas ajudam a

equipamento que produz muitas peças defeituosas

reduzir o tempo disponível do equipamento.

além de eventuais perdas de material também
ocasiona tempo para retrabalho, consumindo

Setup e Ajustes: Necessários para o início e

tempo hábil para fabricação.

também para correção de problemas durante a
produção. Reduzir essas ocorrências e/ou tempo
de atuação delas aumentará o tempo disponível.

Desligamento:

Algumas

manutenções

exigem o desligamento total do equipamento, o
desligamento

parcial,

o

qual

deve

ser

Troca de ferramentas: Assim como citado

anteriormente definido entre o fabricante e a

no item anterior, é necessário e deve ser estudado

manutenção, é uma solução inteligente para

ao máximo todas as suas etapas. Muitas vezes deve

redução de perda de tempo, não necessidade que

se utilizar o tempo de outras paradas para

toda uma linha seja desligada, nessa linha pode

execução desse, utilizar dispositivos para facilitar o

haver túneis e estufas que possuem um elevado

trabalho, e outros.

tempo de Warm up, resfriar uma estufa que estava
a 200ºC para uma manutenção rápida em uma

Acionamento: Conhecido como tempo de

esteira, e em seguida reaquecer essa estufa, além de

Warm up, é o tempo que o equipamento ou

levar tempo para uma total estabilização, ainda

processo leva para atingir sua plena atividade com

consome muito mais energia do que mantê-la

possível redução de tempo, porém, devem-se

ligada durante uma manutenção.

respeitar as limitações e especificações do
equipamento.

Plano De Melhoria

Pequenas paradas ou pequenos períodos

O controle dinâmico tem por objetivo

de ociosidade: A soma de pequenas paradas

estabelecer o comportamento estático e dinâmico

podem resultar em uma catastrófica perda de

dos sistemas físicos, tornando-os mais obediente

tempo ao final do processo, sem contar energia

aos operadores e mais imune às perturbações

para ocorrer todo o Warm up citado anteriormente.

dentro de certos limites. Utiliza sempre medidas
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de variáveis internas e/ou de saída do sistema,
num esquema de realimentação ou feedback em
torno do sistema original. Este é um conceito de
incalculável

poder

tecnológico

para

o

aperfeiçoamento de inúmeros processos, seja em
velocidade e precisão, seja em custo (MORAES,
2007),

Para

haver

um

aumento

no

desenvolvimento de novos produtos e diminuição
do tempo para eventuais soluções junto aos
clientes, o setor R&D (Research and Development)
necessita conciliar o uso de robôs de aplicação de
tintas automotivas e cabines de aplicação
juntamente com o setor QC (Quality Control).
Dispondo apenas de 2 horas diárias para
aplicações em Solventborne (Robô 2) e também 2
horas diárias para aplicações Waterborne (Robô 1),
o setor R&D possuía o Índice OEE conforme
demonstrado no quadro 1.
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Quadro 1 – OEE antes da melhoria

Fonte: Elaborado pelos autores nos laboratórios da Faculdade de Tecnologia Eniac 2014.
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Para elaboração das fórmulas da planilha

pela quantia de dias úteis no mês e sua resultante

OEE – Overall Equipment Effectiveness, foi seguido a

subtraída da Coluna “P. Prog (min)” obtém-se os

seguinte linha de raciocínio:

valores da Coluna “Temp Disp. (min)”.

1) Obter o tempo médio produtivo de
uma operação padrão (Eficiência).

Já a Coluna “Disp. de Aplicação (pç).”

2) Obter o tempo médio improdutivo

informa a quantia de peças que podem ser

dessa mesma operação (Setup para

produzidas por mês Essa se obtêm dividindo o

aplicação).

resultado da Coluna “Temp Disp (min)” pela

3) Obter o tempo diário disponível para
operação (Tempo disponível).

soma do tempo total para se realizar uma
atividade, ou seja, a soma da “Eficiência (m)” com
a “Setup p/ aplic. (m)”.

Com esses valores pode-se obter em
minutos os valores diários (multiplicado por 60) e

A Coluna “Trabalhos (pç)”, é alimentada

mensais (multiplicado pelos dias úteis do mês em

por outra planilha, essa é alimentada pelos

questão).

operadores do setor que detalham todos os
trabalhos. Por sua vez, esses são separados por

Para a Coluna “P. Não Prog. (min)” foi

mês e alimentam a Coluna “Trabalhos (pç)”. A

criada uma aba listando todas as atividades não

mesma planilha que alimenta o item anterior

programadas, por exemplo, quebras, falta de

computa os trabalhos recusados pelos clientes,

matérias-primas, energia elétrica, ar comprimido,

que preenchem automaticamente a Coluna

etc. Somando o tempo de cada parada e

“Reprodutivos (pç)”.

multiplicando-o por 60, é possível obter em
minutos o tempo total de paradas por mês. Assim

A Coluna “I. Disponibilidade” que é um

como na Coluna “P. Não Prog. (min)”, foi criada

Indicador OEE, tem seus valores alimentados pela

uma Coluna “P. Prog (min)” onde todas as

subtração das Colunas “Temp. Disp. (min)” e “P.

atividades programadas foram listadas, bem como

Não Prog. (min)”. O resultado deve ser dividido

seus tempos para conclusão. Algumas delas são

pela Coluna “Temp. Disp. (min)”.

visitas de clientes, manutenções preventivas,
limpeza geral, etc. Somando o tempo de cada

Outro Indicador OEE seria a Coluna “I.

parada e multiplicando-o por 60, é possível obter

Performance”, essa possui valores obtidos pela

em minutos o tempo total de paradas por mês.

divisão entre as Colunas “Reprodutivos (pç)” e

Multiplicando-se o Tempo Disponível (m/dia)

“Disp de Aplicação (pç)”.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, 2015, N°15, 173-188

www.fics.edu.br

183

“I. Prod. Aprovados” é também um
Indicador OEE, essa coluna possui valores
provenientes da divisão entre as Colunas
“Reprodutivos (pç)” e “Trabalhos (pç).
Por fim, o próprio Indicador OEE é
encontrado multiplicando o valor de seus
Indicadores,

I.

de

Disponibilidade,

I.

de

Performance e I de Prod. Aprovados. Por mais
que o processo de desenvolvimento estivesse
sendo aproveitado ao máximo, havia a necessidade
de um aumento significativo nesse, sendo assim, o
processo de um terceiro robô do setor QC (Robô
3) foi acompanhado e notado que seu tempo de
uso se assemelhava ao tempo de uso para
desenvolvimento do setor R&D, porém, esse uso
possuía seu pico em turnos pós administrativos,
ou seja, atividades que poderiam ser migradas para
apenas um robô (Robô 1), que possuía seu pico
produtivo no período administrativo. Além de
obter um melhor aproveitamento de recursos do
Robô 1, o Robô 3 ficou 100% disponível para o
setor

R&D,

dobrando

a

capacidade

de

desenvolvimentos desse setor conforme indicado
no quadro 2.
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Quadro 2 – OEE após melhoria

Fonte: Elaborado pelos autores nos laboratórios da Faculdade de Tecnologia Eniac 2014.
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Além de serem em robôs diferentes, as
aplicações

em

tecnologia

Waterborne

R&D. Outro fator que contribuiu com o

e

aumento na qualidade dos trabalhos de

Solventborne, são em cabines diferentes, pois as

aplicação, foi que a partir do momento que o

substâncias químicas que fazem parte de um

setor de R&D dispunha de um centro de

produto Waterborne, são contaminantes para

aplicações, esse serviu para treinamento e

produtos Solventborne, e vice-versa. Com a

capacitação de funcionários especializados em

economia justificada pela não compra de um

aplicações de tintas. Anteriormente as aplicações

novo equipamento, bem como, os ganhos

nos robôs eram feitas pelos técnicos químicos e

relacionados ao aumento de produtividade, foi

coloristas que desenvolviam e formulavam as

possível realizar uma adequação no antigo

tintas. Como o cento de aplicações do setor

laboratório de aplicações de tintas do R&D para

R&D

instalação do Robô 3 onde foi preparado para

aplicação, os técnicos em química e coloristas

recebimento de ambas as tecnologias, embora a

não necessitam desenvolver materiais para

tecnologia de aplicações Waterborne não seja a

desprender seu tempo com aplicação, suas

que oferece o maior lucro para a empresa, essa é

amostras são encaminhadas ao centro de

a tecnologia que as empresas automobilísticas

aplicações, onde será avaliada e aplicada de

estão buscando, pois a redução e/ou eliminação

acordo com as reais necessidades, respeitando

de solventes na composição química de uma

todas

tinta, influencia diretamente em redução de

temperatura da cabine, temperatura da tinta,

custos e impactos ambientais, que por sua vez

umidade da cabine, distância de aplicação,

reduzem os investimentos em tecnologias para

aplicador, sino atomizador e bico (seguindo

minimização dos impactos ambientais causados

todas

pelas cabines de aplicação de tinta em indústrias

montadoras e a empresa).

possui

as

as

técnicos

variáveis

normas

de

especializados

aplicação

estabelecidas

em

como;

entre

as

automotivas.
Com a reforma do antigo centro de
aplicações do setor R&D, as atividades de
desenvolvimento

de

novas

tecnologias

Considerações Finais

e

aplicações, não mais irão influenciar no setor

Embora uma sólida e funcional estrutura

QC, pois as 4 horas que eram desprendidas para

de desenvolvimento de novos produtos já faça

desenvolvimento impactavam em 4 horas a

parte da empresa, mesmo ela possuindo

menos em liberações de lotes, haja vista que o

histórico de sucesso em variados aspectos de

setor de QC deve realizar aplicações de amostras

produtividade, segurança e mercado, deve-se

de todos os lotes produzidos utilizando os

sempre utilizar seus conhecimentos, juntamente

critérios de aplicação concedidos pelo setor

com embasamento teórico, para demonstrar aos
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responsáveis e/ou clientes que uma mudança

clientes, em um equipamento versátil para todos

setorial e até cultural pode melhorar o fluxo de

os clientes, que aumentou a produtividade,

trabalho

qualidade e com garantia mantida por seu

de

uma

empresa,

aumentar

a

lucratividade e melhorar o uso de recursos. Um

fabricante.

dos aspectos fundamentais para que o objetivo
de um projeto seja cumprido é o conhecimento.
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