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“Segurança sem moderação”“Segurança sem moderação”



Dificuldade de identificação de VMA em ATC antigo;

Problemas levantados na área - Brainstorming

Dificuldade de visualização de placas de manutenção;

Dificuldade no alinhamento de engates;Dificuldade no alinhamento de engates;

Retrabalho no check-list de locomotivas;

Falta de visibilidade na linha do triangulo;

Risco de lesão no friso das janelas de locomotivas;

Falta de água no vestiário nos horários de troca.
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Problema Gravidade Urgência Tendência Segurança Total

Risco de lesão no friso das 
janelas de locomotivas 3 3 5 3 135

Retrabalho no check-list de 

G. U. T. S.

Retrabalho no check-list de 
locomotivas; 3 3 3 1 27

Dificuldade no alinhamento
de engates. 55 55 33 33 225225Dificuldade no alinhamento de engatesDificuldade no alinhamento de engates



Problema Priorizado 

Dificuldade no alinhamento de engates



Evolução dos vagões

Fonte: Site Centro-Oeste Brasil

1830 – Capacidade 9 Ton1870 – Capacidade 20 Ton1912 – Capacidade 40 Ton1946 – Capacidade 50 Ton



Na década de 30. Uma empresa Americana chamada American Steel Foundries, desenvolveu um 
engate que possuía molas laterais com o objetivo de reduzir os choques durante a 

movimentação. 

Aliance nº 2

Fonte: Site Centro-Oeste Brasil

Devido a problemas detectados no Aliance nº 2, foi desenvolvido mais tarde, o engate central 
automático, mais conhecido hoje como “aparelho de choque e tração”. 

Aliance full size
Peerless
Cardwell

Wanghmat
Tigtlok





Fluxograma da tarefa
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Devido à dificuldade na tarefa de alinhamento desses engates na Vale, na década de 90, foi 
desenvolvido um dispositivo que auxiliava o oficial no alinhamento.

Fonte: Site Centro-Oeste Brasil

Esse dispositivo caiu em desuso, principalmente, pela condição de risco em que colocava o 
empregado, alem de ter sérias limitações em sua utilização.



Impactos 
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Fonte dos dados: Sistema de Registro de Anomalias
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109 Hs

Perda de Perda de 
produtividade com 
equipe ociosa



Reduzir o esforço executado pelo oficial durante a tarefa de alinhamento de
engate, garantindo a segurança na atividade, minimizando o tempo gasto na
atividade.

Nº 1 - Reduzir em 50% o tempo gasto com alinhamento de engates até Junho de 
2012;

Nº 2 - Reduzir em 70% o número de manobras de contorno até Junho de 2012;

Nº 3 - Reduzir em 50% a retirada de mecânicos de sua área para efetuar o 
alinhamento até junho de 2012.



Menor risco de lesão na coluna;

Maior segurança na atividade;

Menor stress gerado pela situação;

Maior produção com a redução do tempo perdido.

Redução do índice de absenteísmo;

Menor tempo de exposição do oficial à condição insegura;



Análise do problema



Material

Dificuldade no Dificuldade no 

Mola do carrier
quebrada
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Falta de 
lubrificação 
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Oxidação Dificuldade no Dificuldade no 
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CausaCausa PotencialPotencial ImprovávelImprovável JustificativaJustificativa

Mola do carrier
quebrada

O problema também O problema também 
ocorre com molas ocorre com molas 

novasnovas

Rodeiros  novos ou 
gastos

Incidência é Incidência é 
insignificante.insignificante.

Demora no acionamento 
do mecânico

Representa apenas Representa apenas 
parte do problemaparte do problema

Falta de lubrificação É tratado rapidamente É tratado rapidamente 
quando é percebidoquando é percebido

Peso do aparelho de 
engate (400 Kgs)

O peso do engate O peso do engate 
realmente  prejudica a realmente  prejudica a 

atividadeatividade





Elevado peso do engate.



Soluções propostas



2 - Desenvolver um sistema que mantenha o engate centralizado;

1 - Substituir o sistema de molas do carrier por um sistema rígido;

Q C A M S
3 3 4 4 2

16 pontos

Q C A M S

Quebra do engate

Compromete a 

3 - Desenvolver um dispositivo que permita ao oficial alinhar o engate com menor esforço.

Q C A M S
1 2 3 3 4

13 pontos

Q C A M S

4 5 4 4 4

21 pontos

Compromete a 
operação

Custo previsto
< R$ 200,00



Desenvolver um dispositivo possibilite ao oficial alinhar o engate com menor esforço.



OQUE QUEM QUANDO ONDE COMO POR QUÊ
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Buscando soluções





- A partir de agosto de 2012 o DANE já estava disponível para compra interna.

- Parte desses dispositivos foram encaminhadas para disseminação.

- Inicialmente foram produzidos 10 dispositivos;



Verificação dos resultados
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Reduzir o esforço executado pelo oficial durante a tarefa de alinhamento de 
engate, garantindo a segurança na atividade, minimizando o tempo gasto na 

atividade.
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Reduzir em 70% o número de manobras de contorno até Junho de 2012;
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Reduzir em 50% a retirada de mecânicos de sua área para efetuar o alinhamento até 
junho de 2012.
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Ganhos tangíveis:

Redução de 83% do tempo gasto em intervenções para alinhamento de engates;

Redução de 100% das manobras necessárias para contornar a situação;

Redução de 100% da retirada de mecânicos para a atividade de alinhamento;

Redução de 8% do tempo de entrega de tração;

Desperdício de aproximadamente R$ 5.000,00 por mês (mão de obra ociosa). 

Ganhos Intangíveis:

Aumento na segurança do Oficial ferroviário;

Satisfação e moral dos empregados;

Redução do risco de lesões de coluna dos envolvidos.

Desperdício de aproximadamente R$ 5.000,00 por mês (mão de obra ociosa). 
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Perda de tempo

R$ 5.000,00 Mensais

Agilidade 

Melhor aproveitamento 
da mão de obra

Apenas com auxilio da 
manutenção

Stress

Risco de acidente

Oficial resolve sozinho

Sentimento de dever 
cumprido

Menor exposição 
ao risco



Padronização



Foi criado um manual detalhado com instruções de utilização e informações 
sobre o dispositivo.



Todos os envolvidos na operação foram treinados, através das reuniões de gestão 
participativa.



Disseminação





AGRADECIMENTOS

O grupo Criativus agradece primeiramente a Deus, pela força que ele nos 
dá a cada dia, para melhorar como pessoa e como profissional.

Aos nossos gerentes Sandro Rossi e Marcelo Soares pelo incentivo e pela 
credibilidade.credibilidade.

E aos supervisores Victor Leão e Vitor Conde, pelo apoio incondicional a 
este trabalho.



“Não se envergonhe de mudar de idéia, vergonha é não 
ter idéias para mudar.”

Barão de Itararé


