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Perante o atual cenário de crise em que o mercado está sofrendo, a 

competitividade está presente nos diversos setores do mercado e em 

particular as indústrias transformadoras de plásticos têm procurado 

cada vez mais aprimorar a qualidade dee seus sistemas produtivos. 

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo identificar, por meio de 

um estudo de caso, os benefícios da implantação da análise de falhas 

para a redução de quebras nas máquinas extrusoras, em uma indústria 

de embalagens plásticas localizada no município de Parnamirim-RN. A 

análise de falhas implantada no setor de extrusão baseou-se na 

aplicação de algumas ferramentas da qualidade: Gráfico de Pareto, 

brainstroming, Diagrama de Ishikawa, Análise dos “5 Porquês” e 

Plano de Ação. Desta forma, foi possível observar a redução de 

quebras havendo maior eficiência nas máquinas e proporcionando 

redução de custos com maior produtividade no setor de extrusão.  

 

Palavras-chave: Indústria de embalagens plásticas, Análise de falhas, 

ferramentas da qualidade 
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1. Introdução 

Atualmente observa-se um notável aumento na competitividade do ramo industrial e nos mais 

diversos setores do mercado, fazendo com que as empresas procurem se aprimorar cada vez 

mais na expectativa de obterem melhores resultados e possam assim garantir a sua 

permanência no mercado atual. 

Tendo em vista essa intensa competição, melhorar o sistema produtivo de uma empresa faz 

toda a diferença quando se está em busca de obter excelentes resultados, mas estes, só serão 

alcançados se estiverem sustentados por perfeitas condições operacionais.  

Na produção industrial o tempo e a qualidade são fatores fundamentais para os resultados da 

empresa, e dentro desse contexto, associadas ao trabalho humano, as máquinas são o ponto 

forte de toda fábrica, e o resultado final esperado do produto está interligado ao seu 

funcionamento. Portanto, existem mecanismos de desgaste ou deterioração que atuam sobre 

um componente que podem ser de natureza, química, elétrica, térmica, mecânica, ou mesmo 

operacional, e estão sempre presentes nas máquinas.  

O efeito de acumulação desses mecanismos de desgaste gera a falha ou até mesmo a quebra 

do equipamento. Pode-se considerar uma falha ou quebra, quando se perde a função básica de 

uma peça ou componente. 

Para contribuir nesse processo e atingir as melhores práticas de trabalho é necessária a 

utilização de importantes ferramentas que melhorem o desempenho do processo produtivo. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como enfoque principal a análise de falhas, que foi 

aplicada por meio da utilização de ferramentas da qualidade.  

Segundo Maiczuck e Andrade Júnior(2013), com o auxílio da análise de falhas é possível 

descobrir as principais causas e defeitos do processo produtivo, para que possa ser trabalhada 

a condição de quebra zero e fornecer uma maior disponibilidade das máquinas. Os autores 

afirmam ainda que a utilização das ferramentas da qualidade contribui na investigação dos 

pontos críticos, na aplicação de conceitos, coleta de dados e diagnósticos das existentes e 

prováveis não conformidades durante todas as etapas do processo produtivo. 

Deste modo, o presente artigo tem como objetivo identificar os benefícios da implantação da 

análise de falhas, utilizando cinco ferramentas básicas da qualidade. A relevância desta 

pesquisa centra-se na contribuição da melhoria dos processos produtivos, mediante a 

identificação da redução de quebras nas máquinas no setor de extrusão. Nesse sentido, faz-se 
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necessário abordar as causas das falhas, quebras e os seus aspectos, para que as mesmas 

possam ser reduzidas e assim consiga-se atingir o objetivo desejado. 

2. Fundamentação teórica 

Segundo Johnston, Chambers e Slack (2002), para uma organização, uma das atividades mais 

críticas quando uma falha ocorre é entender porque ela ocorreu. Nesta atividade chamada de 

análise de falhas existem diversas técnicas e abordagens que são usadas para descobrir a causa 

da falha.  

Com o objetivo de auxiliar no processo da análise de falhas, algumas ferramentas da 

qualidade foram usadas propondo identificar problemas relacionados à qualidade necessitando 

de uma intervenção, permitindo tomadas de decisões baseadas em elementos qualitativos e 

quantitativos sucedidos de fatos históricos e precisos, conforme esclarece Maiczuck e 

Andrade Júnior (2013). 

De acordo com Carvalho e Paladini (2012), as ferramentas da Gestão da Qualidade são 

mecanismos simples para selecionar, implantar, ou avaliar alterações que possam gerar 

melhorias no processo produtivo e seu objetivo básico é produzir qualidade. Desta forma, 

dentre as ferramentas básicas da qualidade destacam-se: Gráfico de Pareto, brainstorming, 

Diagrama de Ishikawa, Análise dos“5 Porquês” e Plano de Ação. 

2.1. Gráfico de pareto 

O Gráfico de Pareto foi criado por Vilfredo Pareto, nascido em Paris, o economista 

considerado político e sociólogo ao desenvolver o estudo sobre a distribuição de renda de seu 

país, percebeu que a distribuição não se dava de maneira igualitária onde a riqueza nacional 

estava concentrada numa pequena parcela da população, sendo assim, este modelo de Pareto 

foi adaptado por J. M. Juran transformando-se numa das ferramentas mais conhecidas da 

qualidade (CARVALHO e PALADINI, 2012). 

Desde modo, o Gráfico de Pareto é uma técnica relativamente direta que classifica os itens de 

informação nos tipos de problemas ou causas de problemas por ordem de importância 

podendo ser usado para destacar áreas em que as investigações poderão ser úteis 

(JOHNSTON, CHAMBERS e SLACK, 2002). 

2.2. Brainstrorming 
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Criada com o objetivo de regular e incentivar a participação das pessoas em reuniões ou 

trabalhos em grupo, o brainstorming pode ser utilizado em diversas ocasiões que vão desde a 

identificação de problemas, levantamento das causas e efeitos desses problemas a sugestões 

de melhoria.  

Esta ferramenta é uma oportunidade para que ideias possam ser expressas de forma simples e 

expostas sem receio a críticas ou a ridicularização, contribuindo para o desenvolvimento da 

equipe por se obter diversidades de opiniões a partir de um processo de criatividade grupal.  

Para que a técnica gere resultados positivos, faz-se necessário que um dos líderes do programa 

de qualidade ou da reunião apresente regras a serem seguidas, o tema a ser discutido e a forma 

de participação e contribuição dos participantes (MARTINELLI, 2009). 

2.3. Diagrama de Ishikawa 

Considerado uma importante ferramenta da qualidade, o Diagrama de Ishikawa, referência ao 

engenheiro que criou o diagrama, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito 

possibilita a visualização de várias causas para um determinado problema e a partir daí é 

identificada a causa fundamental do problema para que sejam determinadas as ações 

corretivas necessárias (SCHEIDEGGER, 2006). 

Para Fornari Junior (2010), a sistemática desta ferramenta consiste em identificar um 

determinado problema (efeito); listar as possíveis causas desse problema e registrá-las no 

diagrama; construir o diagrama alocando as causas por grupo (máquina, método, materiais e 

mão-de-obra); realizar a análise do diagrama identificando as causas plausíveis e estabelecer 

medidas para correção do problema. 

Ainda de acordo com Carvalho e Paladini (2012), a aplicação de um Diagrama de Ishikawa é 

ampla e variada podendo ser utilizada em qualquer situação que exista uma relação 

organizada entre causas e os efeitos que elas geram, podendo envolver a análise de defeitos de 

falhas oferecendo suporte às decisões relativas a situações que devem ser mantidas ou 

eliminadas. 

2.4. Análise dos “5 Porquês” 

Uma técnica simples, mas efetiva a ferramenta Análise de “5 Porquês” ajuda a entender as 

razões da ocorrência do problema começando com o estabelecimento do problema e a 

pergunta “porquê o problema aconteceu?” (JOHNSTON, CHAMBERS e SLACK, 2002). 
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Desenvolvida por Taliche Ono, pai do Sistema de Produção Toyota, a técnica de análise dos 

“5 Porquês” consiste em formular a pergunta “Por quê” cinco vezes para compreender o que 

aconteceu e assim possa encontrar a causa raiz do problema. Porém, nada impede que sejam 

feitas mais (ou menos) que 5 perguntas até que chegue a causa raiz podendo ser concluída 

sem uma análise estatística. 

2.5. Plano de Ação 

Para que haja um planejamento de todas as ações necessárias e atingir um resultado desejado 

é feito o Plano de Ação levantando de forma clara o que deverá se realizado, como e quando 

para o cumprimento de seus objetivos e metas.  

De acordo com Araújo Júnior (2010) o quanto maior a quantidade de ações e pessoas 

envolvidas, mais necessário e importante é ter um Plano de Ação. E, quanto melhor o Plano 

de Ação, maior a garantia de atingir a meta. No entanto, este deve ser elaborado observando 

as demandas e avaliações dos usuários e o cenário em que estão envolvidos. Além disso, 

quanto maior o envolvimento dos responsáveis por sua execução, maior a garantia de se 

atingir os resultados esperados. 

3. Metodologia 

3.1. Classificação da pesquisa 

A pesquisa é classificada, quanto à natureza, como aplicada uma vez que os conhecimentos 

apresentados no referencial teórico serviram de base para análise e interpretação dos dados 

levantados. 

Pautada no objetivo da questão da pesquisa, elaborou-se a construção metodológica, optando-

se então pelo estudo de caso. 

Para Lakatos (2007), o estudo de caso é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações ou conhecimentos a cerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, 

ou de uma hipótese, que queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles.  

Quanto à abordagem do problema, Miguel (2011) classifica a pesquisa como quantitativa, 

pois é um método eficaz e capaz de apresentar resultados de forma precisa, assegurada por 

dados exatos de comprovação. 
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Corroborando, Michel (2005) afirma que a pesquisa quantitativa se realiza na busca de 

resultados precisos, exatos, comprovados através de medidas de variáveis preestabelecidas, na 

qual se procura verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis, através da análise da 

frequência de incidências e correlações estatísticas. 

Para elaboração de um trabalho de abordagem quantitativa com consistência nas informações 

e dados estatísticos, utilizaram-se como fonte primária as informações obtidas com os 

funcionários de cada turno do setor de extrusão, computadas para o sistema SISPROD, 

sistema utilizado dentro da empresa. Para unir a prática e as informações à teoria, e realizar a 

fundamentação sobre a análise de falhas, recorreu-se a fonte bibliográfica, para um maior 

aprofundamento do assunto em questão, tratando-se desta como fonte secundária. 

Como instrumentos de pesquisa, foram utilizados questionários para melhor obtenção dos 

dados quantitativos da pesquisa. Para Gil (2004), com o questionário é possível abordar-se 

diversos pontos, e a elaboração deve ser de acordo com o interesse a ser alcançado, as 

perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concretas e precisas, levando em 

consideração o sistema de preferência do interrogado e o seu nível de informação, as 

perguntas devem possibilitar uma única interpretação, não devem sugerir respostas, e devem 

referir-se a uma única ideia de cada vez. 

3.2. Realização da pesquisa 

O local de realização da pesquisa foi uma empresa de embalagens plásticas, existente há doze 

anos no mercado, localizada no Parque Industrial do município de Parnamirim, no Estado do 

Rio Grande do Norte. A pesquisa foi realizada no setor de extrusão, onde funciona uma 

máquina extrusora. Neste setor operam seis funcionários na produção, um técnico de 

produção e um supervisor e a empresa funciona os três turnos. 

A pesquisa teve como objetivo principal identificar os benefícios da implantação da análise de 

falhas no setor de extrusão, visando a diminuição de quebras decorrentes das falhas no 

processo de produção e, para essa amostragem, optou-se por observar e identificar os 

benefícios consequentes da implantação de um projeto de análise de falhas nas máquinas 

extrusoras, pois as mesmas estavam apresentando baixa eficiência em seu funcionamento. 

O trabalho foi dividido em três etapas, na primeira etapa foi realizado o levantamento de 

dados históricos de quebra da máquina extrusora, referente a um período de seis meses.  
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Na segunda etapa foi realizada a análise dos dados coletados, a importância dos problemas 

levantados e, para poder ter respaldo de como solucioná-los, a implementação do projeto de 

análise de falhas. 

A terceira etapa foi a apresentação dos resultados e benefícios obtidos através da 

implementação da análise de falhas no setor de extrusão da empresa em questão. 

4. Resultados 

A indústria de embalagens plásticas em que foi realizada a pesquisa é especializada na 

produção de filmes de polietileno onde o setor de extrusão é o responsável pela produção 

destes filmes que posteriormente são usados no processo de laminação. O equipamento 

utilizado nesta produção é denominado de extrusora balão onde o filme é produzido na matriz 

em formato cilíndrico e controlado pela vazão de ar interno quente, e externo frio, que segue 

em sentido vertical até chegar ao puxador (um conjunto de rolos responsável pela junção do 

filme, tornando-o linear).  

Através de uma análise detalhada do processo produtivo da empresa, realizada juntamente 

com a equipe de produção do setor de extrusão, notaram-se que o maior índice de problemas 

estão relacionados ao controle visual, variação de espessura e problemas na tensão da 

enroladeira, este por sua vez, deixa os filmes mais rígidos nas bobinas podendo provocar 

telescopamento e faciamento ou influência negativa nas tensões no processo de laminação. 

Portanto, fez-se necessário realizar o registro de ocorrência das quebras no setor de extrusão 

por meio de um sistema integrado de produção e manutenção. Com estes registros é possível 

realizar uma análise histórica da frequência de quebras em suas respectivas áreas críticas para 

uma melhor visualização de onde ocorrem os principais problemas. Deste modo, obteve-se 

com o Gráfico de Pareto ilustrado no Gráfico 1 a distribuição das quebras correspondentes a 

cada componente da extrusora. 
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Gráfico 1 - Gráfico de Pareto para a máquina extrusora 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

Por este Gráfico de Pareto pode-se identificar as áreas mais críticas da máquina considerando-

as por ordem de importância, ou seja, é possível destacar as regiões que ocorrem o maior 

número de quebras onde a análise de falhas pode ser útil para o sistema produtivo. Neste caso, 

as áreas que apresentaram maior número de falhas foram: Enroladeira A, Enroladeira B e 

Matriz Circular. No entanto, para este estudo a análise de falhas foi realizada na Enroladeira 

A onde apresentou 42% de todas as quebras ocorridas no setor de extrusão. 

A Imagem 1 apresenta a localização da Enroladeira A na máquina extrusora. 
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Imagem 1- Área crítica de extrusora - Enroladeira A 

 

Fonte: Indústria de plástico 

 

Após a identificação e seleção da área crítica para o estudo, o passo seguinte é o 

reconhecimento dos tipos de falhas por meio do registro de dados e avaliação de informações 

históricas para assim descobrir os principais tipos de quebras que ocorrem com maior 

frequência. 

Quando a falha ocorre, um grupo formado por no mínimo um técnico de manutenção e um 

operador do equipamento preenche um questionário (Anexo 1) detalhando as características 

da falha e o local de ocorrência. 

Depois de preenchido o questionário, a equipe realiza o brainstorming para dar suporte na 

elaboração do Diagrama de Ishikawa com o objetivo de apresentar as prováveis causas que 

levaram o acontecimento da falha. 

O levantamento das causas na técnica do brainstorming é feito por meio da avaliação 9, 3, 1 

onde o 9 tem grande influência na falha, 3 pouca influência e 1 nenhuma influência. Cada 
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participante diz sua pontuação para as prováveis causas listadas, sendo então escolhida a que 

apresenta maior pontuação tornando-a a origem verdadeira da falha. O Quadro 1 apresenta as 

possíveis causas da falha ocorrida na Enroladeira A. 

 

 

Quadro 1 - Brainstorming da Enroladeira A 

Possíveis causas F/V     4  M’s Pontuação

Cavitação na bomba hidráulica F Máquina 7

Motor elétrico travado F Máquina 13

Mau contato nos cabos de alimentação elétrico F Máquina 15

Pressão irregular da bomba hidráulica F Método 5

Nível de óleo abaixo do normal F Método 3

Amortecedor do acoplamento quebrado V Máquina 21

Falha no pressostato da bomba hidráulica F Máquina 7

Falha: Enroladeira A desarmando

 

Fonte: Adaptado do sistema interno da indústria de plástico 

 

Dessa forma, o Diagrama de Ishikawa é elaborado e aplicado para organizar a discussão de 

maneira rápida e dinâmica relacionando as causas com os efeitos bem como identificar as 

possíveis soluções deste problema. O diagrama obtido, pode ser observado na Imagem 2. 

Imagem 2 - Diagrama de Ishikawa 

 

      Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 
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Para facilitar a análise das causas, os fatores de ocorrência da falha são divididos em quatro 

grupos (4M’s) mostrados no Quadro 2 e em cada um deles podem ser enumeradas diversas 

falhas que tenham sido identificadas estipulando um plano corretivo e preventivo direcionado 

a causa do problema. 

 

 

Quadro 2 - Grupos 4M’s dos Fatores de Ocorrência 

Grupos (4 M's) Aspectos e Procedimentos dos Grupos

Máquinas
Inclui todos os aspectos relativos a máquinas, equipamentos e instalações, que 

podem afetar o efeito do processo.

Método
Inclui todos os procedimentos, rotinas e técnicas utilizadas que podem interferir 

no processo e, consequentemente, no seu resultado.

Material

Inclui todos os aspectos relativos a materiais como insumos, matérias-primas, 

sobressalentes, peças etc, que podem interferir no processo e, 

consequentemente, no seu resultado.

Mão-de-obra
Inclui todos os aspectos relativos à pessoal que, no processo podem influenciar 

o efeito desejado.  

Fonte: Adaptado do sistema interno da indústria de plástico 

 

Após avaliar e sintetizar o processo de extrusão, utilizando os resultados do brainstorming e 

Diagrama de Ishikawa, identificou-se a causa mais provável que gerou a falha, seria a quebra 

do amortecedor do acoplamento fazendo com que a Enroladeira A desarmasse no momento da 

operação da máquina extrusora. 

Depois de identificada a causa, esta é tomada mais uma vez e feita a pergunta “porquê”essa 

razão ocorreu. Esta prática é conhecida como análise dos “5 Porquês”, uma técnica simples 

que ajuda a entender a razão da ocorrência do problema, como mostra o Quadro 3. 

Quadro 3 - Análise dos “5 Porquês” 

Falha Causa 1° Porquê 2° Porquê 3° Porquê 4° Porquê 5° Porquê

Enroladeira A 

desarmando 

Amortecedor do 

acoplamento 

quebrado 

Folga no 

acoplamento 

(bomba – motor) 

Parafusos de 

fixação dos 

acoplamentos 

folgados 

Desgaste na rosca 

do parafuso de 

fixação do 

acoplamento 

Torque do 

parafuso 

inadequado 

Falta de 

procedimento 

de torque

Análise dos "5 Porquês"

 

Fonte: Adaptado do sistema interno da indústria de plástico 
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Observa-se no 5° “porquê” que a falta de procedimento de torque é a resposta suficientemente 

autocontida para ser atribuída a ela mesma, conhecendo então o motivo do problema ocorrido. 

Sendo assim, é construído um plano de ação para correção e prevenção da falha, Quadro 4. 

 

 

 

Quadro 4 - Plano de ação 

Falha Causa Ação Prazo Responsável

Substituir do parafuso de 

fixação do acoplamento
05/12/2012 Téc. Manutenção

Substituir e regular 

conjunto acoplamento e 

amortecedor

05/12/2012 Téc. Manutenção

Criar plano de inspeção 

periódica 
15/12/2012

Téc Operação, Téc. 

Manutenção

Criar procedimento de 

torque
15/12/2012

Téc Operação, Téc. 

Manutenção

Realizar treinamento do 

procedimento de torque
15/12/2012

Téc Operação, Téc. 

Manutenção

Plano de Ação - Setor de Extrusão

Rebobinador A 

desarmando

Amortecedor do 

Acoplamento 

quebrado 

 

Fonte: Adaptado do sistema interno da indústria de plástico 

 

Por meio do plano de ação, o planejamento e execução das ações serão acompanhados pelos 

profissionais responsáveis das atividades para resolução do problema que deu origem a falha 

do equipamento. 

 

4. Discussão dos resultados 

Mediante a implantação da análise de falhas em que aplicou-se algumas ferramentas básicas 

da qualidade foi possível perceber a redução as quebras existentes no setor de extrusão que 

interferem no processo produtivo da máquina. É possível observar esta redução de quebras 

nas áreas críticas da extrusora no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Quantidade de quebras nas áreas críticas da extrusora 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Percebe-se no Gráfico 2 que no ano de 2013 houve uma maior redução de quebras no setor de 

extrusão já que foi neste período em que a análise de falhas foi implantada. Nos anos 

seguintes a redução se manteve, porém com uma pequena tendência de aumento de quebras 

que podem ter acontecido devido a não eficácia das ações estabelecidas no plano de ação. 

Foi possível também verificar a diminuição do tempo médio para reparos, apresentado no 

Gráfico 3, um indicador de manutenção conhecido como Mean dowtime (MDT), ou seja, o 

tempo médio necessário para que algo seja reparado após uma falha. 

Gráfico 3 - Tempos médios para reparos 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

Outro indicador que obteve um resultado positivo com a análise foi o Mean Time Between 

Failures (MTBF), isto é, o tempo médio decorrido a partir de uma falha até que ocorra a 

próxima falha. Pode-se verificar no Gráfico 4 o aumento de horas em que a máquina se 

manteve disponível para a produção sem interferência de quebras. 

Gráfico 4 - Tempos médios entre falhas 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

Com a diminuição do MDT e aumento do MTBF é possível reduzir custos com serviços de 

manutenções não programadas aumentando a disponibilidade do equipamento ocasionando 

uma maior produtividade no setor de extrusão.  



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 
 

16 

5. Conclusão 

Por meio da implantação da análise de falhas aplicando as ferramentas da qualidade foi 

possível verificar a redução de quebras no setor de extrusão obtendo resultados satisfatórios 

no setor de extrusão na indústria de embalagens plásticas.  

Durante a realização da pesquisa, notou-se a integração entres os setores de operação e 

manutenção da empresa facilitando a obtenção dos dados quantitativos exatos para validação, 

favorecendo a apresentação dos resultados e aprofundamento dos conhecimentos. 

A pesquisa contribuiu para que os colaboradores não percebessem apenas a falha, mas 

identificasse também a causa que gerou esta falha agindo de forma mais preventiva nos 

processos da indústria.  

Portanto, a utilização das ferramentas da qualidade como Gráfico de Pareto, brainstroming, 

Diagrama de Ishikawa, Análise dos “5 Porquês” e Plano de Ação é fundamental para a 

identificação da causa da falha e porque razão esta ocorreu, com a finalidade de propor ações 

para a resolução de problemas e assim reduzir quebras. 

Porem, como sugestões de melhoria, recomenda-se a realização de treinamentos periódicos de 

reciclagens das ferramentas de qualidade para os profissionais que atuam na área. Dessa 

forma, a importância da aplicação das ferramentas para as atividades da empresa será 

apresentada proporcionando assim motivação à equipe. 

Alem disso, é indicado o monitoramento constante das atividades e principalmente das ações 

propostas no plano de ação verificando sua eficácia na resolução dos problemas para que a 

causa da falha não mais aconteça reduzindo então a ocorrência de novas quebras.  
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ANEXO 1 
 

 

QUESTIONÁRIO DA ANÁLISE DE FALHAS 

 

Em que local ocorreu a falha? 
Resp: Enroladeira  A 

 

A quebra foi de origem inicial? 
( ) Mecânica     (X)Elétrica      ( )Pneumática       ( )Eletrônica     ( ) Fatores Ext.  (  

)Operacional 

 

Que tipo de intervenção foi feita? 
(X) Restabelecimento. 

(  ) Substituição. 

 

Antes da quebra a máquina já a apresentava algum sintoma relativo a essa quebra? 
(X) NÃO  (  )SIM 

 

Em que situação ocorreu esta falha? 
Resp: Máquina em funcionamento 

 

Já houve alguma falha semelhante a esta? 
( ) NÃO  (X)SIM    se sim: Problema no sistema hidráulico da enroladeira 

 

Pode-se evita a quebra analisando os sintomas? 
Resp: Não 

 

A quebra revela sintomas visíveis? 
Resp: Sim 

 

É necessário algum conhecimento especifico para identificar os sintomas? 
Resp: Conhecimento eletro-mecânico 

 


