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RESUMO 
 
 

Este trabalho iniciou-se devido ao alto número de falhas apresentadas pelos rolos soldados 
das esteiras transportadoras, e devido ao custo para operação de manutenção dos mesmos 
serem excessivos. O problema observado, é que ao fazer manutenção nos rolos das esteiras, 
em 99% das vezes os conjuntos tem que ser descartados, devido ao alto custo e tempo para 
se executar a manutenção/restauração do conjunto, isso quando se é possível uma 
restauração ao conjunto. Com essas diversas paradas de linha devido às quebras dos 
conjuntos, perde-se produtividade, o que é extremamente prejudicial e evitado por todas as 
empresas. Essa melhoria no conjunto pode ser aplicada a diversos modelos de rolos 
transmissores de movimento, independentemente de serem rolos tracionados ou rolos de 
compressão. Por este motivo é viável a aplicação do projeto, o investimento inicial não é tão 
baixo, pois precisa-se usinar os eixos e os cubos postiços além da compra dos anéis 
expansivos, porém quando o conjunto precisar de manutenção novamente o custo de 
manutenção será quase nulo, apenas será gasto as horas de manutentores para a montagem 
do conjunto. Levando em consideração que neste trabalho o exemplo analisado utiliza 8 rolos 
por esteira transportadora, a economia é significativa. Outra vantagem do novo conjunto é que 
o gasto pode ser diluído em meses, antes de se ter efetivamente o problema, assim não será 
necessário comprar ou fabricar todos os componentes num mesmo mês ou semana. Alguns 
dos benefícios do uso desses conjuntos são, além do custo reduzido, a versatilidade quanto ao 
tamanho do eixo, e a facilidade na manutenção e na montagem dos conjuntos, sem contar a 
diminuição de perda de produtividade, pois o tempo necessário para se reestabelecer o 
conjunto é menor do que o tempo necessário quando o conjunto é soldado ou chavetado. O 
objetivo do trabalho é reduzir as falhas e o custo na operação dos rolos das esteiras 
transportadoras Foram realizados dois testes para que se consiga diminuir as falhas sem se 
alterar os parâmetros de trabalho como velocidade da esteira - 1422.4 mm/s, e a potência do 
motor que transmite o torque para o eixo - 100CV. O primeiro teste foi feito substituindo a solda 
do conjunto por uma chaveta para transmitir o movimento do eixo para o rolo. Porém observou-
se que o número de falhas não reduziu, e o custo aumentou ao invés de diminuir. Analisando 
estudos, surgiu a ideia para realização do segundo teste, este foi feito substituindo a 
transmissão de movimento por chavetas e a transmissão de movimentos por solda pela 
transmissão de movimentos por anéis expansivos. Com este segundo teste observou-se que 
as falhas praticamente zeraram, e os custos reduziram significantemente. Além da diminuição 
da quantidade de falhas, observou-se que o tempo necessário para manutenção também 
diminuiu, devido a possibilidade de se deixar os conjuntos pré montados, a montagem final 
demora em torno de 5 minutos. As falhas diminuirão em 95% e os custos reduziram 35,5%. 
Para esta mudança não se fez necessária nenhuma mudança no equipamento, e se 
reaproveitou o rolo que seria descartado para testar o novo método que implementado resolveu 
boas partes dos problemas crônicos com os rolos das esteiras transportadoras. 


