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Resumo  

 

O documento elaborado visa apresentar o trabalho desenvolvido sobre a Implementação de 

Manutenção Produtiva Total (TPM) numa empresa da indústria corticeira, a Relvas II - 

Rolhas de Champanhe S.A., no âmbito da disciplina de Dissertação em Ambiente Empresarial 

inserida no Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial. 

O TPM foi implementado com o alvo de obter melhorias dos níveis de eficiência da 

organização. Na aplicação desta metodologia atribuiu-se especial importância aos pilares de 

melhoria focada e de manutenção planeada. Através da criação de novas políticas de 

manutenção, procurou-se reduzir o tempo de paragem dos equipamentos e consequentemente 

aumentar a sua eficiência produtiva. Usando métodos de resolução estruturada de problemas 

criaram-se planos de ações de melhoria aplicando modificações ou substituições de 

componentes dos equipamentos de forma a aumentar o desempenho dos mesmos. 

A aquisição de conhecimento relativo à indústria foi fundamental, pelo que a abordagem 

inicial passou pela recolha bibliográfica sobre os aspetos gerais da indústria corticeira e quais 

os principais produtos produzidos no setor. Revelou-se imperativo o estudo e a aquisição de 

conhecimento no que diz respeito ao funcionamento da organização e às práticas adotadas nos 

seus processos produtivos, bem como a análise da transformação do produto até este assumir 

o seu estado final. 

Um levantamento de dados foi efetuado levando em consideração todas as secções da fábrica, 

procedido da análise e estudo dos mesmos. Tornou-se assim possível caracterizar o estado 

atual da empresa, compreender qual o estado da manutenção empregue, qual a proporção 

existente entre os vários tipos de intervenções da manutenção e qual a eficácia das mesmas. 

O acompanhamento dos processos produtivos no terreno permitiu a compreensão de quais as 

causas que levam às falhas dos equipamentos ou quais os motivos que geram encravamentos 

nas linhas produtivas. Com o propósito de estudar as paragens dos equipamentos com maior 

detalhe, vários registos foram alvo de uma revisão e modificação, quer na documentação dos 

operadores da produção como na dos técnicos da manutenção. Esta medida foi adotada para 

que se viesse a adquirir um histórico relevante de onde se pudessem retirar determinadas 

ilações. 

Um resultado pretendido advindo da metodologia TPM era a definição de indicadores para a 

área da manutenção. Estes indicadores foram escolhidos tendo em conta a realidade da 

organização, o estado da manutenção em vigor e foram implementados para que a 

manutenção pudesse ser monitorizada regularmente permitindo um entendimento de quais as 

áreas onde as necessidades de melhoria são fulcrais. 

A manutenção planeada foi estabelecida através da criação de um quadro da equipa de 

manutenção e um quadro de planeamento anual. Para isso estudou-se quais as necessidades de 

manutenção preventiva e definiu-se os indicadores a ser utilizados. Para a criação destes 

quadros demonstrou-se essencial o estudo e levantamento das características das diversas 

máquinas, o seu tipo de componentes e intervenções realizadas, bem como a formação dos 

operadores de maneira a alertá-los para a importância da manutenção planeada. 

De forma a avaliar o impacto das ações de melhoria planeadas para os equipamentos ou das 

medidas implementadas na área da manutenção, seria necessário que a duração temporal deste 

trabalho fosse mais alargada. Será benéfico e relevante acompanhar a evolução da 

organização comparando valores históricos registados com os resultados futuros que irão ser 

obtidos ao longo do tempo. 
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Implementation of Total Productive Maintenance in the Cork Industry 

Abstract 

 

The elaborated document aims to present the work developed on the Implementation of Total 

Productive Maintenance in a cork industry company, Relvas II – Rolhas de Champanhe S.A., 

within the scope of the Dissertation in Business Environment course included in the 

Integrated Masters in Engineering and Industrial Management. 

Obtaining improvements in the efficiency levels of the organization led to the need to 

implement a methodology, namely Total Productive Maintenance (represented as TPM). In 

applying this methodology, special emphasis was placed on the pillars of focused 

improvement and planned maintenance. Through the creation of new maintenance policies, 

there was an attempt to reduce the stoppage time of the equipments and consequently increase 

its productive efficiency. Using structured problem solving methods, improvement action 

plans were created by applying modifications or replacements of equipment components in 

order to increase their performance. 

The acquisition of knowledge regarding the industry was fundamental, so the initial approach 

was the collection of bibliographic articles on the general aspects of the cork industry and the 

main products produced in the sector. It became imperative to study and acquire knowledge 

regarding the organization's operation and the practices adopted in its production processes, 

and which stages the product is submitted to until it reaches its final state. A data collection 

was carried out taking into account all the sections of the factory, proceeding to the analysis 

and study of the same data. It has thus become possible to characterize the current state of the 

company, to understand the state of the maintenance and to check the ratio between the 

various types of maintenance interventions and their effectiveness. 

The monitoring of the production processes in the field allowed the understanding of the 

causes that lead to the equipment failures or to the reasons that cause jams in the production 

lines. In order to study the equipment stops in more detail, several records were reviewed and 

modified, both in the documentation of production operators and of maintenance 

technicians.This measure was adopted in order to acquire a relevant historic from which 

certain inferences could be drawn. 

An intended result from the TPM methodology was the definition of indicators for the 

maintenance area. These indicators were chosen taking into account the reality of the 

organization, the maintenance status and were implemented so that maintenance could be 

monitored regularly allowing an understanding of the areas where improvement needs are 

key. Planned maintenance was established through the design of a maintenance team 

dashboard and an annual planning dashboard. In order to do this, the preventive maintenance 

needs were collected and the indicators to be used were defined. For the creation of these 

boards it was essential to study and survey the characteristics of the various machines, their 

type of components and interventions performed, as well as the training of operators in order 

to alert them to the importance of planned maintenance. 

In order to assess the impact of the planned improvement actions on the equipment or the 

measures implemented in the maintenance area, the time period should be longer in such a 

way that one could verify if there were any significant changes. It would be beneficial and 

relevant to monitor the evolution of the organization by comparing the historical values 

recorded with the future results that will be obtained over time in relation with key indicators.
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1 Introdução   

 

No âmbito da disciplina de Dissertação em Ambiente Empresarial, do 5º ano do Mestrado 

Integrado em Engenharia e Gestão Industrial (MIEGI) da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP), surgiu uma proposta para implementação de um projeto. A 

empresa onde o mesmo foi elaborado intitula-se Relvas II - Rolhas de Champanhe S.A. (que 

será denominada por Relvas ao longo desta dissertação) e propôs a implementação da 

metodologia de manutenção produtiva total na organização, incorporando o estabelecimento 

de planos de melhoria dos equipamentos da empresa, o planeamento de atividades e a 

definição de indicadores para análise de desempenho da equipa de manutenção. Este capítulo 

aborda o âmbito do projecto, onde são apresentados os seus objetivos com maior detalhe e é 

realizada uma análise estrutural da dissertação. 

 

1.1 Visão global do projeto 

 

O crescimento contínuo da empresa levou a que a mesma necessitasse de aumentar a sua 

produção diária para satisfazer a procura atual. A eficiência dos equipamentos, contudo, 

sofreu uma descida acentuada com este aumento de horas de produção. De forma a mitigar 

este problema, criou-se um projeto que foi desenvolvido através desta dissertação cujo tema é 

a implementação da metodologia de manutenção produtiva total (TPM). A metodologia do 

TPM foi escolhida pela empresa como uma forma de tentar reduzir quebras na disponibilidade 

dos seus equipamentos, bem como a acentuada perda de rendimento nas suas máquinas. Um 

dos principais resultados esperados é a mudança de paradigma na forma como a manutenção 

atua, visto que uma melhorada e mais objetiva intervenção da manutenção nas máquinas pode 

levar a uma subsequente melhoria da eficiência global. 

 

1.2 A empresa Relvas II 

 

O projeto foi implementado na empresa Relvas II - Rolhas de Champanhe S.A., na unidade de 

Mozelos, no concelho de Santa Maria da Feira. Fundada em 1926 por Américo Coelho 

Relvas, iniciou a sua atividade como produtora de rolhas para vinho e liquídos farmacêuticos, 

sendo que mais tarde, no ano de 1946, o fabrico passou a ser exclusivamente de rolhas de 

champanhe compostas apenas por cortiça natural. Na década de 60, teve origem a produção 

de discos de cortiça natural e, a partir dos desperdícios gerados nessa atividade, a produção de 

aglomerados de cortiça. Desde então, a empresa fabrica essencialmente rolhas de champanhe, 

constituídas por um corpo aglomerado e dois discos de cortiça natural, de modo a suportar as 

pressões elevadas a que estão sujeitas. 
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Na figura 1 podemos visualizar uma rolha de champanhe, o principal produto produzido pela 

Relvas.  

 

 

Figura 1 – Rolha de champanhe produzida na Relvas 

 

O crescimento da empresa levou ao investimento numa nova unidade fabril em Mozelos, na 

década de 80, onde as rolhas são produzidas em diferentes calibres e qualidades, e marcadas 

para expedição. Nesta unidade, foi também construído um laboratório para controlo de 

qualidade e uma secção de serralharia, para manutenção e desenvolvimento de equipamentos 

para uso interno. Na década seguinte, investiu-se numa nova unidade fabril onde é realizada a 

preparação das matérias-primas: cortiça, granulado e discos, em Cortiçadas de Lavre, no 

Alentejo. Nesta unidade é produzido o granulado e os discos de cortiça natural que são 

transportados para a unidade de Mozelos diariamente. Podemos observar esta última unidade 

referida na figura 2. 

 

 

 

Figura 2 - Unidade Industrial de Mozelos 
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1.3 Objetivos do projeto 

 

Os problemas que geraram a necessidade de implementar este projeto foram sobretudo ao 

nível do desempenho operacional e ao estado da manutenção dos equipamentos. Os 

equipamentos utilizados em várias secções da fábrica apresentavam eficiências com valores 

muito abaixo dos objetivos estabalecidos, com especial incidência num rendimento muito 

reduzido face aquilo que as máquinas poderiam estar a produzir, devido a encravamentos e 

outras pequenas paragens. Além do mais, certas máquinas apresentavam avarias frequentes 

que requeriam paragens não planeadas por parte da equipa de manutenção. 

Devido aos problemas acima mencionados, definiu-se como principal objetivo deste projeto a 

melhoria do índice de eficiência global dos equipamentos (OEE) na secção da colagem e 

retificação, assim como a definição de ferramentas para o planeamento da manutenção. A 

empresa decidiu implementar a metodologia de manutenção produtiva total para alcançar tais 

objetivos, sendo que a visão futura seria replicar os mesmos moldes desta metodologia para as 

restantes secções. 

 

1.4 Método seguido no projeto  

 

Aquando da chegada à empresa foram estabelecidos prazos e quais os objetivos propostos 

seguindo um cronograma aprovado pelo orientador na empresa e pelo orientador da 

faculdade. Este cronograma pode ser consultado nos anexos em forma de um diagrama de 

Gantt.  

Podemos contudo seguir os traços gerais deste cronograma, onde numa fase inicial se adquiriu 

conhecimento das características dos processos de produção de todas as secções da empresa. 

Após este período, foi efetuada uma análise do estado atual aos processos chave da 

organização, com especial incidência na secção da colagem e retificação. Obtiveram-se daqui 

os valores de OEE, e os seus subíndices, de onde se extraíram conclusões sobre as principais 

áreas a intervir. 

De seguida, aplicaram-se as ferramentas e metodologias necessárias para resolver os 

problemas propostos dentro do âmbito da metodologia TPM. Foram revistos os registos de 

paragens e de manutenção, para que a informação pudesse começar a ser recolhida da forma 

correta e completa para posterior análise e tratamento de dados. 

As máquinas de cada secção foram alvo de um estudo continuado, e foram usadas ferramentas 

de melhoria contínua para que diversos indicadores relacionados com a eficiência das 

máquinas pudessem ser melhorados. Existiu um planeamento destas acções, de curto a longo 

prazo, levando em consideração o orçamento previsto para a implementação de cada uma.  

Devido à predominante manutenção corretiva realizada na empresa, foram definidas acções 

no âmbito de investir na manutenção planeada – aumentado a percentagem de manutenção 

preventiva existente – e na definição de indicadores de manutenção para que os mesmos 

fossem monitorizados regularmente. Procedeu-se à montagem e estruturação do quadro de 

equipa da manutenção onde se apresenta o planeamento semanal de tarefas e onde são 

exibidos os indicadores da manutenção que permitem acompanhar o desempenho da equipa. 

De modo a sustentar este quadro de equipa, elaborou-se o quadro de planeamento anual da 

manutenção, elencando as tarefas definidas nos períodos apropriados.  
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1.5 Estrutura da dissertação 

A dissertação começa a ser desenvolvida no primeiro capítulo denominado de introdução 

geral, onde se oferece uma ideia mais genérica sobre o conteúdo do documento e quais os 

objetivos do projeto implementado em ambiente empresarial. 

Segue-se então o segundo capítulo, onde será apresentado o estado da arte ou o 

enquadramento teórico, isto é, quais as mais recentes informações e conteúdos científicos 

utilizados no âmbito do projeto em questão utilizando uma revisão de literatura de referência. 

No terceiro capítulo, será efetuada uma apresentação dos processos produtivos da empresa, 

aprofundando quais os principais problemas encontrados e explicando também quais os 

principais conceitos e fatores envolvidos que influenciaram a forma como as soluções 

propostas foram implementadas. 

A aplicação das soluções propostas é demonstrada no quarto capítulo, de maneira a que se 

possa entender como os diversos conceitos teóricos foram aplicados, e de que forma estes 

métodos trouxeram ou não melhorias e mais-valias que ajudaram a empresa a atingir os 

objetivos propostos. 

Por fim, o quinto capítulo apresenta as conclusões do trabalho. São tecidas algumas 

considerações sobre a matéria em estudo, são indicadas sugestões sobre planos de acção, 

visões futuras de projetos a implementar e são explanadas as conclusões do projecto de uma 

forma global.  
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2 Enquadramento Teórico 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica, que tem como alvo definir o 

conceito de avaria, o que é a manutenção, quais os tipos de manutenção existentes e quais os 

principais elementos que constituem a fundação da metodologia de manutenção produtiva 

total. Serão também abordados diversos paramêtros relevantes para a gestão da manutenção 

tais como a fiabilidade, manutibilidade e disponibilidade, e como estes se relacionam com o 

conceito de avaria, taxa de avarias e tipos de equipamento. Por fim, serão apresentadas quais 

as ferramentas usadas para a análise e tratamento de dados. 

2.1 A Manutenção 

2.1.1 Definição de Manutenção 

A manutenção deve ser entendida com um ramo da engenharia que tem como missão manter 

pelo maior período de tempo possível os bens e equipamentos da empresa em condições de 

funcionamentos adequadas para os seus propósitos. Ela não deve ser reduzida a reparações, 

lubrificações ou outras tarefas de carácter preventivo, embora tais ações pertençam ao escopo 

da mesma. De uma forma mais concreta, a manutenção consiste em preservar máquinas, 

instalações e edifícios, procurando maximizar o seu tempo de vida útil, repor as condições de 

funcionamento da máquina após avaria com a maior brevidade possível, garantir a fiabilidade 

dos equipamentos e prevenir ou eliminar todas as falhas manifestadas nos mesmos para que o 

seu desempenho operacional não seja afetado. As principais funções da manutenção 

abrangem as seguintes áreas: 

 Manutenção dos equipamentos, representando a principal razão para a presença de 

equipas de manutenção no terreno, para que possam executar reparações de forma 

rápida e económica, e sempre que possível, evitar avarias aplicando diversas 

intervenções de carácter preventivo. Podem também efetuar modificações nos 

equipamentos para que estes subam de rendimento ou alonguem o seu ciclo de vida 

útil. Inspeções e lubrificações dos equipamentos são atividades rotineiras mas de 

especial importância para o bom funcionamento da máquina. Por conseguinte, é usual 

que tais intervenções estejam planeadas pela manutenção. O tipo de inspeção ou 

lubrificação pode ser realizada pelos operadores fabris e não somente pelos 

profissionais da manutenção, no entanto, tal situação depende da complexidade 

imposta, já que certas lubrificações ou inspeções exigem ferramentas e capacidades 

especifícas para a realização da tarefa. 

 Manutenção de edifícios e instalações, sendo que este tipo de intervenções nem 

sempre é alocado à equipa da manutenção, contudo, são muitas vezes os responsáveis 

por cuidar de alterações ou reparações no que diz respeito a sistemas de drenagem, 

instalações hidrícas, estações de tratamento de resíduos ou outro tipo de instalações 

que integram um ambiente fabril. Podem ser realizadas também intervenções nos 

edifícios fabris, seja ao nível de pinturas, substituição de vidros, portas, ou outros 

serviços, desde que a equipa de manutenção inclua profissionais habilitados para tais 

tarefas. 

 Métodos de apoio à decisão são uma outra incumbência da equipa de manutenção que 

deve possuir as competências para formulação e análise crítica de modelos e métodos 

de resolução de problemas, podendo usar análises estatísticas e matemáticas. Estes 

métodos permitem estipular qual a mais vantajosa estratégia e política de manutenção 

a adotar consoante as necessidades da organização. 

 Serviços de utilidade pública: o fornecimento de eletricidade, água ou gás natural pode 

também recair sobre os membros da equipa de manutenção, quando assim é decidido 
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pela gestão da empresa. A manutenção pode operar em instalações que visam prover 

estes recursos à empresa de forma mais económica e eficiente. 

É assim um recurso estratégico que deve ser empregue de forma hábil e planeada, com o 

objetivo de prover vantagens competitivas ao assegurar a capacidade produtiva, a qualidade 

do produto e o melhor ciclo de vida útil. A manutenção deve promover a liderança proativa, a 

responsabilidade estratégica, a perícia técnica necessária para atingir e manter a fiabilidade 

ótima dos equipamentos e a redução de custos de intervenção em volta de todos os processos 

produtivos (Mobley et al 2008). 

2.1.2 Tipos de Manutenção 

Podemos tipificar a manutenção e será apropriado fazê-lo pois ela assume diferentes papéis 

que dependem dos objetivos a atingir pela gestão. Encontramos diversas esquematizações que 

nos indicam quais os tipos existentes na bibliografia relacionada, mas o fluxograma 

apresentado na figura 3 tem em conta os tipos de manutenção mais usualmente mencionados 

na atualidade.  

 

Figura 3 - Tipos de Manutenção 

Manutenção Planeada e Não Planeada – A manutenção pode essencialmente ser realizada de 

forma planeada ou programada, ou sem qualquer tipo de planeamento. O primeiro tipo visa 

reduzir os riscos de ocorrência de avarias, sendo geralmente aplicada a equipamentos que 

apresentam um comportamento estável e que trabalham de forma regular. Tal estabilidade permite 

que a equipa de manutenção recolha e analise quais os modos de falha do sistema. Ademais, o 

facto de existir um planeamento da manutenção permite que as intervenções sejam calendarizadas 

de forma a evitar ao máximo conflitos com o planeamento da produção. O segundo tipo de 

manutenção ocorre somente quando há uma falha ou avaria, ou seja, espera-se pelo problema e só 

depois existe uma resposta por parte da equipa de manutenção.  

Manutenção Corretiva Planeada – A manutenção planeada corretiva ou preditiva ocorre 

quando conseguimos perceber que um componente não trabalha como deveria e prevemos 

que eventualmente causará uma avaria no sistema. Para que tal aconteça podemos ter 

ferramentas de autocontrolo para verificar o estado dos componentes por parte dos operadores 

ou da manutenção, ou podem realizar-se testes que permitem calcular em que condições de 

funcionamento se encontram os equipamentos e os seus constituintes. Podemos substituir ou 

reparar esse componente quando o mesmo se encontra em estado degradado ou até esperar 

que o mesmo falhe, dependendo de que tipo de intervenção será mais económico. 

Manutenção Preventiva Planeada – É a manutenção realizada com a intenção de reduzir o 

risco de falhas ou avarias que prejudicam ou impedem o normal desempenho do equipamento, 

onde os componentes podem ser substituídos ou inspeccionados de acordo com as políticas 

definidas. Para tal efeito, elabora-se um plano de manutenção baseado em períodos de tempo 

Manutenção

Planeada

Corretiva Preventiva

Condicionada Sistemática

Não Planeada

Corretiva ou 
de Emergência
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estabelecidos, manutenção preventiva sistemática, ou baseado nas condições de 

funcionamento dos equipamentos, manutenção preventiva condicionada. A manutenção 

sistemática tem como vantagem ser mais prática de gerir visto que o custo de cada 

intervenção é estimado e as paragens para manutenção são programadas de acordo com o 

calendário produtivo. No caso da manutenção condicionada ela permite que os equipamentos 

usufruam da sua vida útil até a uma certa degradação definida, o que aumenta a sua 

longevidade e permite também um custo menor de intervenções pois em princípio ocorrerão 

com menos frequência e incluem um maior número de reparações ao invés de substituições; 

contudo pode interferir com o planeamento da produção. 

Manutenção Corretiva Não Planeada – A manutenção corretiva do tipo não planeada pode ser 

considerada uma manutenção de emergência, isto é, uma intervenção que apenas ocorre em caso 

de avaria ou falha que diminiu ou fez cessar a capacidade produtiva do equipamento. Visto que 

qualquer equipamento parado vai comprometer a produção, este tipo de manutenção implica 

custos mais elevados devido a perdas de produção causadas pela paralisação da máquina, extensão 

dos danos aos equipamentos e diminuição da sua vida útil, nível elevado de stock de peças de 

substituição e aumento da possibilidade de requerer manutenção em horário extraordinário 

(Mobley et al 2008). 

2.1.3 Definição de Avaria 

O conceito de avaria pode ser definido como a alteração do funcionamento previsto ou 

determinado de um bem ou equipamento. É determinante perceber este conceito já que 

consoante o tipo de equipamento, poderá ser possível que o mesmo sofra algumas alterações 

no seu funcionamento de forma a eliminar avarias ou a diminuir o impacto das suas 

consequências (Ferreira 1998). 

2.1.4 Tipo de Sistemas 

Podemos classificar os bens ou equipamentos como sendo sistemas de dois tipos: os sistemas 

reparáveis e os sistemas não reparáveis. A caracterização de cada um dos sistemas pode der 

explicitada através das seguintes definições: 

Sistemas Reparáveis – a ocorrência de uma avaria nestes sistemas não significa que o 

produto tenha atingido o seu fim de vida. Aliás, o sistema após reparação ou substituição deve 

retornar às suas habituais condições de funcionamento. 

Sistemas Não Reparáveis – a ocorrência de uma avaria neste tipo de sistemas causa uma 

falha no seu funcionamento que não pode ser resolvida, pelo que não é possível repôr as suas 

condições iniciais de fundionamento. Este tipo de sistema tem obrigatoriamente de ser 

substituído (Cabral 2004). 

2.1.5 Fiabilidade  

A fiabilidade pode ser entendida como a capacidade de um bem ou equipamento operar de 

forma funcional durante um determinado período de tempo. Representa-se por R(t)  e deve ser 

vista como a probabilidade de bom desempenho de um sistema. É definida como indicado na 

expressão (2.1). 

 

                                 𝑅(𝑡) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑇 ≥ 𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)
+∞

𝑡
𝑑(𝑡)               (2.1) 

Onde, 

R(t)=Fiabilidade ou probabilidade de sucesso de um equipamento, no intervalo [0, t], 

T=Tempo até ocorrência de avaria, com variável aleatória T ≥ 0, 
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f(t)=Densidade de probabilidade de falhas. 

 

Onde temos que a densidade de probabilidade de falhas f(t), representando a probabilidade de 

avaria no intervalo de tempo dt, é tal que: 

 

         𝑓(𝑡) =
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
                                              (2.2) 

 

Onde a função F(t) é a probabilidade de ocorrência de avaria expressa como: 

 

                               𝐹(𝑡) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑇 < 𝑡) = 1 − 𝑅(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
                                     (2.3) 

 

A fiabilidade é geralmente relacionada com a taxa de avarias, que pode servir como um 

indicador no que diz respeito à frequência com que o bem avaria. Designada como λ(t), vem 

definida como indicado na expressão (2.4). 

 

                       𝜆(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
[𝐸{𝑁(𝑡)}]                                                (2.4) 

Onde,  

λ(t)=Taxa de Avarias, 

E[N(t)]=Número Esperado de Avarias, e 

t=Tempo de Funcionamento. 

 

 

 

Figura 4 - Ciclo de Vida de um Componente 

 

O comportamento da taxa de avarias é de elevada importância visto que através da sua 

evolução podemos determinar em que fase do seu ciclo de vida o equipamento se encontra. A 

fiabilidade é usualmente descrita através da curva da banheira como a da figura 4 – sendo 

assim chamada devido à sua forma geométrica – onde podemos visualizar três períodos 

distintos: a vida inicial do equipamento, o seu período de maturidade até ao período de 

degradação ou obsolescência. Na fase inicial, a taxa de avarias é elevada e segue uma 

tendência decrescente, já que o equipamento está em fase de conceção, fabrico e testes. De 

seguida, no período de maturidade, a taxa torna-se praticamente constante, estabilizando ao 
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nível de avarias e falhas existentes. Assim que o ciclo de vida do equipamento se aproxima do 

seu fim, este encontra-se no período de degradação ou obsolescência, apresentando uma taxa 

de avarias crescente, por norma devido a fenómenos de desgaste ou fadiga, pelo que se 

considera que o equipamento estará em breve totalmente degradado ou obsoleto. 

A taxa de avarias estima-se de diferentes maneiras consoante o seu comportamento. Para 

compreender qual a tendência da taxa de avarias pode traçar-se um esboço gráfico 

confrontando a taxa de avarias ao longo do tempo. O comportamendo desta taxa deve no 

entanto ser aproximado por distribuições estatísticas, sendo que para esta análise de tendência 

pode-se utilizar o teste de Laplace. 

Se a taxa de avarias for constante a tendência é linear, e pode ser estimada através de um rácio 

entre o número esperado de avarias de um equipamento e o tempo de funcionamento do 

mesmo como expresso na equação (2.5). 

 

                        𝜆(𝑡) => �̂� =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
=

𝑁(𝑡)

𝑡
                                   (2.5) 

 

Se a taxa de avarias for decrescente a tendência é logarítmica, e pode ser estimada através da 

expressão (2.6), devendo utilizar-se o modelo de Crow que usa os parâmetros γ e β que 

podem ser estimados através do método da máxima verossimilhança. 

 

                                                 𝜆(𝑡) => �̂� = 𝛾𝛽𝑡𝛽−1                         (2.6) 

 

 

Se a taxa de avarias for crescente a tendência é exponencial, devendo ser usada a distribuição 

de Weibull que utiliza o fator de escala η e o fator de forma β como indicados na expressão 

(2.7). Estes parâmetros podem ser também estimados a partir do método da máxima 

verossimilhança. 

 

𝜆(𝑡) => �̂� =
𝛽

𝜂𝛽
𝑡𝛽−1                                               (2.7) 

 

Um indicador muito utilizado na manutenção para monitorizar a fiabilidade é o MBTF – 

Mean Time Between Failures – que estima o tempo médio entre falhas em sistemas 

reparáveis. Este valor pode ser estimado se usarmos a média dos tempos de funcionamento do 

sistema e o dividirmos pelo número de falhas ou avarias ocorridas no mesmo. Podemos ver 

também a relação deste indicador com a taxa de avarias na equação (2.8): 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝛴 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
=

1

𝜆(𝑡)
= ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡

∞

0
 (2.8) 

Onde,  

MTBF=Tempo Médio Entre Avarias, 

λ(t)=Taxa de Avarias,  

R(t)=Fiabilidade do Sistema e 

t=Tempo de Funcionamento. 
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Se estivermos na presença de um sistema não reparável, isso implica que o equipamento ou 

componente não pode ser reparado, mas apenas substituído. Portanto podemos usar um 

diferente indicador, o MTTF – Mean Time To Failure – que representa a média de tempo 

esperado que decorrerá até o equipamento falhar. 

2.1.6 Manutibilidade 

A manutibilidade é um conceito relacionado com a aptidão de um bem ou equipamento para 

ser mantido em boas condições de funcionamento, após reparação ou substituição realizada 

durante um determinado período de tempo. Pode ser vista como uma medida probabilística, 

M(t), que indica a probabilidade de um bem em estado de avaria ser reparado no intervalo de 

tempo [0, t]. A fase de projeto e conceção é especialmente impactante neste parâmetro pois irá 

influenciar o quão eficaz e rápida pode ser a reparação de avarias ou substituição do 

equipamento.  

 

              𝑀(𝑡) = ∫ 𝑒−𝜇(𝑡)∗𝑡𝑑𝑡
∞

0
                                            (2.9) 

 

Onde o parâmetro μ(t) representa a taxa de reparação que nos indica o período de tempo em 

que o equipamento permanece em estado inoperacional, isto é, o intervalo de tempo que o 

sistema leva a ser reparado ou substituído. Encontra-se relacionado com a função de 

densidade de probabilidade de reparações m(t) como é possível observar na equação (2.10). 

 

       𝜇(𝑡) =
𝑚(𝑡)

1−𝑀(𝑡)
                       (2.10) 

 

De forma a monitorizar a manutibilidade podemos usar o indicador MTTR – Mean Time To 

Repair – que nos permite quantificar a média dos tempos de reparação de equipamentos 

contabilizando o tempo necessário para preparar e executar a intervenção necessária. A 

estimativa deste indicador pode ser obtida através da relação expressa na equação (2.11). 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝛴 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
=

1

𝜇(𝑡)
= ∫ 𝑡 ∗ 𝑚(𝑡)𝑑𝑡

∞

0
           (2.11) 

Onde,  

MTTR=Tempo Médio de Reparação, 

m(t)=Densidade de Probabilidade de Reparações, 

μ(t)=Taxa de Reparação, e 

t=Tempo de Funcionamento. 

 

2.1.7 Disponibilidade 

A disponibilidade pode ser definida como a capacidade de um bem ou equipamento para 

manter o seu normal funcionamento durante um certo período de tempo, sendo assegurados os 

meios para o desempenho das suas operações. A disponibilidade relaciona-se com o conceito 

de fiabilidade e manutibilidade, visto que ambos podem afetar positivamente ou 

negativamente os valores de disponibilidade de um sistema. Um sistema muito fiável terá em 
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princípio uma elevada disponibilidade pois não é sujeito a muitas avarias, no entanto, se o 

mesmo tiver uma manutibilidade reduzida então o tempo de reparação de avarias será muito 

longo, pelo que consequentemente a disponibilidade irá baixar. 

Existem várias formas de calcular a disponibilidade de um sistema, sendo que a mais usual e 

aqui apresentada é calculada usando dois parâmetros. O primeiro está relacionado com o 

tempo de funcionamento do equipamento, o Mean Up Time (MUT), e o segundo diz respeito 

ao tempo de paragem do mesmo, o Mean Down Time (MDT), que engloba o tempo que o 

técnico da manutenção demora até chegar aos equipamentos para realizar intervenções, a 

duração temporal das avarias, sendo que em suma, inclui os intervalos de tempo em que o 

equipamento está inoperacional. A relação entre estes dois indicadores é chamada de 

disponibilidade intrínseca. Assim, podemos exprimir a disponibilidade através da relação que 

vemos na equação (2.12) (Leitão n.d.). 

 

         𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑀𝑈𝑇

𝑀𝑈𝑇 + 𝑀𝐷𝑇
                                  (2.12) 

Onde,  

MUT=Tempo Médio de Funcionamento, 

MDT=Tempo Médio de Paragem. 

 

Aquando da ocorrência de uma avaria, podemos relacionar os estados de funcionamento de 

um equipamento com os intervalos temporais do MUT e do MDT conjuntamente com o 

MTBF, que representa o intervalo de tempo desde a ocorrência de uma avaria até nova falha 

do sistema, e com o MTTR que representa o tempo em que o equipamento não esteve em 

condições de operar visto que se encontrava a ser intervencionado. Podemos visualizar o 

espaço temporal que relaciona todos estes parâmetros no diagrama da figura 5 (Ferreira 

1998). 

 

Figura 5 - Estados de Funcionamento de um Equipamento 

2.2 Manutenção Produtiva Total  

2.2.1 O Toyota Production System 

O sistema de produção da Toyota, conhecido pelas siglas TPS, é uma abordagem única à 

indústria. Este sistema foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, numa época onde a 

Toyota encontrava grandes dificuldades para competir com a Ford e a General Motors, visto 

que os seus concorrentes empregavam economias de escala produzindo em massa, o que lhes 

permitia produzir em grandes quantidades da forma mais económica possível. Além disso, o 

mercado da Toyota exigia flexibilidade nas suas operações devido à heteregoneidade dos seus 
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clientes. Isso levou a Toyota a perceber que reduzindo o lead time, o tempo entre o início e a 

execução de um processo, e concentrando os seus esforços em manter as linhas de produção 

flexíveis, então era possível atingir níveis de qualidade mais elevados, melhor capacidade de 

resposta ao cliente, melhor produtividade e melhor utilização dos equipamentos e do espaço. 

Taiichi Ohno, engenheiro da Toyota e fundador do sistema TPS, disse acerca deste modelo 

produtivo da Toyota: “Tudo o que fazemos é olhar para a linha temporal desde que o cliente 

solicita uma encomenda até ao ponto em que recebemos o dinheiro. E estamos a reduzir essa 

linha temporal ao remover os desperdícios que não acrestam valor.” (Ohno, 1988) 

O TPS fundou assim a base para o que seria a tendência industrial dos últimos anos, as 

práticas de produção lean. Definindo de forma mais concreta o que é a produção lean, 

podemos descrevê-la como um processo composto por cinco fases: definir a proposta de valor 

para o cliente, identificar a cadeia de valor, otimizar o fluxo da cadeia de valor, implementar 

uma estratégia pull que define o tempo de resposta curto relativamente às necessidades do 

cliente e melhorar continuamente os processos até que estes atinjam um patamar de 

excelência (Womack 2003). 

Ao longo do tempo, o desempenho consistente da Toyota e a sua excelência operacional 

comprovaram o funcionamento deste sistema, e as organizações começaram a aplicar cada 

vez mais as práticas lean como uma arma estratégica. Para isso diferentes ferramentas 

operacionais começaram a surgir tais como o just-in-time, kaizen, e jidoka. O sistema tem sido 

muitas vezes incorretamente aplicado às organizações, já que as mesmas não compreendem 

que as práticas lean não são apenas a aplicação de certas ferramentas, mas por outro lado, são 

uma transformação de toda a cultura organizacional que envolve todos os operadores até à 

gestão de topo nas tarefas do quotidiano industrial. 

Esta metodologia da Toyota é frequentemente representada através de uma analogia com uma 

casa, sendo uma das simbologias mais reconhecidas no que diz respeito ao TPS. A casa do 

TPS é representada na figura 6, uma estrutura sólida que assenta em dois pilares já 

mencionados, o just-in-time (JIT) e jidoka. O JIT é uma metodologia que prevê a entrega dos 

produtos conformes, na quantidade e no prazo pretendido, procurando utilizar o mínimo de 

recursos e reduzindo o lead time. Desta forma a quantidade de stock acumulada também é 

minimizada. O jidoka funciona como uma ferramenta da gestão da qualidade, e tem como 

objetivo imbuir nos equipamentos e nos operadores a capacidade de detetar produtos não 

conformes e outras anomalias, para que tais defeitos ou problemas encontrados não transitem 

para as próximas etapas do processo.  

Na fundação da casa TPS situam-se processos normalizados e estáveis, juntamente com o 

conceito de heijunka, que se traduz por produção nivelada. Este nivelamento é necessário para 

que o sistema produtivo se encontre estável e para que o inventário possa ser mantido a um 

mínimo. É importante também se existirem picos de produção de um determinado produto ou 

avarias num equipamento pois isso pode criar ruturas de stock a não ser que exista um grande 

volume de inventário acumulado o que acarreta um elevado custo financeiro e vai contra o 

pensamento lean. As organizações que produzem em massa não sentem de forma tão 

impactante algo como as paragens de um equipamento, visto que por outro lado têm um 

inventário elevado que lhes permite agendar uma intervenção enquanto a fábrica continua o 

seu normal funcionamento.  

O facto da produção lean usar a ideologia JIT cria um diferente senso de urgência caso haja 

uma paragem produtiva. Na ocorrência de uma avaria ou anomalia nos equipamentos, toda a 

linha produtiva será afetada pelo que é crítico que qualquer intervenção para resolver os 

problemas seja realizada o mais rapidamente possível. Isto criou uma exigência elevada no 

que diz respeito à eficácia e à eficiência das equipas da manutenção, levando à génese da 

metodologia de manutenção produtiva total que será abordada com mais detalhe 

posteriormente. Esta metodologia passou a integrar-se também na fundação do TPS, inserida 
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naquela que é a filosofia da Toyota. O conceito da mesma passa por habilitar todos a limpar, 

inspeccionar e realizar a manutenção dos equipamentos, de modo a que toda a organização 

contribua para a estabilidade operacional dos equipamentos. Outra parte da fundação a 

mencionar é a de Gestão Visual, que pretende alertar e ajudar os operadores ou a gestão a 

controlar de forma mais eficiente os processos produtivos, e a manter o ambiente fabril o mais 

organizado e arrumado possível. 

No centro da casa, encontramos as pessoas e o trabalho em equipa, fundamental para a 

implementação do TPS, e encontrámos a redução de desperdício (que é habitualmente 

denominado por muda em japonês) que procura eliminar todas as tarefas que não acrescentam 

valor ao processo produtivo. Estas duas ideias encaminham-se ambas para um objetivo 

comum, que é o de melhoria contínua (demoninado kaizen do japonês, onde kai significa 

mudar e zen significa melhor). A melhoria contínua ou kaizen estabelecem como alvos a 

procura da excelência em todos os aspetos da metodologia TPS, sendo que para atingir tais 

metas toda a gente deve estar interessada e envolvida para que a implementação seja realizada 

de forma estável e sustentável (Liker 2004). 

 

Figura 6 - Casa do Toyota Production System in Liker (2004) 

2.2.2 Conceito do TPM 

A Manutenção Produtiva Total, termo que advém do inglês Total Productive Maintenance 

(TPM), é um conceito que se formou em definitivo no Japão no ano de 1971, tendo Seiichi 

Nakajima, vice-presidente do Japanese Institute of Plant Engineers (JIPE), como um dos seus 

principais promotores. O JIPE atribuiu a seguinte definição ao método de TPM: “O TPM foi 

projectado para maximizar a eficiência (melhorar a eficiência global) por estabelecer um 

compreensivo sistema de manutenção produtiva cobrindo o ciclo de vida do equipamento, 

abrangendo todos os campos relacionados com o equipamento (planeamento, execução, 

manutenção) e, com a participação de todos os operadores desde a gestão de topo até aos 

operários fabris, promover a manutenção produtiva através de gestão motivacional ou 

actividades voluntárias para pequenos grupos.” (McKone 2001). 

De acordo com (Williamsom 2006), o TPM é uma metodologia frequentemente mal 

interpretada pelas organizações. É muitas vezes vista como sinónimo de manutenção 
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autónoma ou envolvimento dos operadores nas tarefas de manutenção. Porém, se esse fosse o 

caso, não seria lógico chamar este método de manutenção produtiva total, visto que apenas 

englobaria os operadores. Por outro lado, toda a organização deve estar envolvida e 

reconhecer o valor prático existente que justifica o investimento neste método. 

O atualmente denominado Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM), apontou quatro alvos 

que o TPM pretende atingir: estabelecer uma cultura corporativa que irá maximizar a 

eficiência do sistema produtivo, organizar o sistema da planta da fábrica de forma a prevenir 

perdas antes que elas ocorram através do ciclo de vida da produção com o objetivo de atingir 

zero acidentes, zero defeitos e zero avarias. Deve ressalvar-se que apesar de serem estes alvos 

que preconizam o TPM muitas vezes tais objetivos não são tangíveis visto que as 

organizações estão limitadas por vários fatores internos ou externos. 

Por todo o mundo, o TPM tem sido utilizado em várias organizações de forma a melhorar o 

desempenho operacional dos seus equipamentos, para incutir a estratégia de manutenção 

ideal, sempre utilizando uma mentalidade de melhoria contínua que permita estender ao 

máximo o ciclo de vida dos equipamentos e aumentar o seu rendimento. As organizações 

estão cada vez mais conscientes de que para que exista uma mudança de paradigma em 

relação às suas metodologias atuais, a colaboração de cada um dos trabalhadores é 

fundamental para o sucesso na implementação da manutenção produtiva total (Pomorski 

2004). 

2.2.3 Os 8 Pilares do TPM 

O TPM encontra-se interligado às práticas lean de produção e procura a melhoria contínua 

das práticas da manutenção. A metodologia da manutenção produtiva total está assente em 

vários pilares, que sustentam aquilo que é muitas vezes apelidada da casa do TPM, sendo que 

estes pilares foram sofrendo transformações ao longo dos anos. O Kaizen Institute, 

organização focada em implementar estas práticas, apresenta os 8 pilares de TPM como os 

indicados na figura 7. 

 

Figura 7 - Os 8 Pilares do TPM in Kaizen Institute (2015) 

Kobetsu Kaizen – pode ser traduzido como melhoria focada ou específica, e tem como 

objetivo eliminar desperdícios como paragens ou encravamentos, através da aplicação 

métodos estruturados de resolução de problemas e análise de causas. 
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Manutenção Autónoma – qualifica os operadores com um maior nível de capacidades, 

habilitando-os para novas tarefas. Permite aos operadores um envolvimento nas tarefas de 

manutenção e em diversas actividades de melhoria que ajudam a prevenir a degradação dos 

equipamentos.  

Manutenção Planeada – é habitualmente a equipa de manutenção que deve planear e 

executar todas as suas intervenções, que têm como alvo a diminuição do número de avarias e 

o aumento da disponibilidade e eficiência do equipamento. 

Formação e Treino – a formação e treino é um pilar crucial, visto que é o que torna possível 

a implementação dos principais pilares do TPM. Devem ser identificadas quais as capacidades 

mais prementes para a organização, e criar as condições para que os operadores possam 

adquirir as mesmas, através de ações de formação, eventos educativos ou outras ferramentas 

que habilitam e qualificam os operadores. 

Gestão Antecipada – consiste em antecipar a aplicação de melhorias de forma a facilitar uma 

futura gestão seja ao nível de produtos ou processos. Pode ser aplicada, a título de exemplo, 

ao analisar detalhadamente todos os parâmetros nos projectos de fabrico e instalação de 

equipamentos, para que os mesmos venham a ser o mais eficientes possíveis, fáceis de 

instalar, reparar ou de operar.  

Qualidade – envolve a implementação de ferramentas de controlo que monitorizam todos os 

processos transversais na organização, de forma a prevenir e eliminar a ocorrência de defeitos. 

Alguns exemplos destas ferramentas passam por sistemas automáticos de inspeção e controlo 

da qualidade, ou ao autocontrolo no processo realizado pelos próprios operadores. Estes 

processos de controlo podem visar os equipamentos, os processos ou a ação humana. 

Permitem reduzir os custos de não qualidade, evitando possíveis reclamações e retrabalho.  

Segurança e Ambiente – é um ponto de elevada importância dada a crescente preocupação 

global com a sustentabilidade do meio ambiente e das condições climáticas. Devem-se 

elaborar estratégias de prevenção de acidentes ambientais com impacto adverso não só para o 

ambiente mas também para os colaboradores. Exige-se também que existam regulamentos de 

segurança no ambiente fabril que procuram proteger a saúde e integridade física e mental dos 

colaboradores. 

Kaizen Office – o foco deste pilar incide nas áreas de suporte administrativo e comercial da 

organização. Procura eliminar desperdícios e perdas administrativas e planear as atividades de 

escritório de maneira a que sejam executadas com elevada eficiência. Todos os departamentos 

são de elevada importância para as organizações, estando interligados e dependentes entre si, 

pelo que o desempenho destes departamentos de suporte à produção deve ser elevado (Kaizen 

Institute 2015). 

2.2.4 O conceito de OEE 

O índice de Eficiência Global do Equipamento, traduzido do original Overall Equipment 

Effectiveness (OEE), é essencialmente utilizado como um indicador para medir o impacto das 

melhorias implementadas através da metodologia TPM. A medição do OEE permite que as 

organizações consigam acompanhar e monitorizar qual o estado dos seus ativos e qual a 

evolução dos mesmos. Deve ser entendido como um indicador relativo, visto que o mesmo 

depende de três fatores – disponibilidade, rendimento e qualidade – que se relacionam com as 

grandes perdas existentes nos processos produtivos que o TPM procura eliminar. Apresentam-

se de seguida as características destes fatores e a forma como se podem obter os mesmos. 

Disponibilidade – relacionada com a perda de tempo operacional. Inclui perdas por avarias e 

reparações, perdas por mudanças de série e afinações, perdas por mudança de ferramenta e 

perdas por arranque. É representada pelo rácio entre o tempo operacional total retirando o 
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tempo em que o equipamento esteve parado - pelo que no fundo se trata do tempo operacional 

disponível - e o tempo operacional total. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(%) =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100          (2.13) 

Uma decisão da gestão deve ser tomada para definir aquilo que deve ser considerado como 

tempo de paragem. Pode ser um padrão da indústria, ou apenas um consenso da organização. 

No caso em questão, como acima mencionado, todos os momentos em que o equipamento 

está inoperacional são considerados tempos de paragens. Portanto, são incluídas manutenções 

planeadas, não planeadas, tempos de setup (mudanças de série, ferramenta, e afinações), 

limpezas, reuniões ou outras paragens planeadas. Em parte, isto é justificado pela organização 

pelo facto de que o planeamento atual da manutenção ou de outras acções internas pode não 

ser funcional pelo que é importante que o mesmo afete a disponibilidade de forma a alertar a 

gestão para o peso que certas paragens estão a ter na produtividade da empresa. 

Rendimento – relacionado com a perda de velocidade. Inclui perdas por acertos incorretos de 

velocidade no processo, perdas por microparagens e quebra de cadência. É representado pelo 

rácio entre a quantidade de peças que foram produzidas num determinado equipamento 

durante um certo período de tempo e a quantidade de peças que esse equipamento 

teoricamente ou idealmente teria produzido de acordo com a sua cadência produtiva, caso não 

existissem perdas produtivas, dentro do mesmo período de tempo. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100           (2.14) 

Na realidade, se um equipamento estiver a operar de forma que produz apenas fracções da sua 

capacidade teórica, então estamos perante um problema de rendimento. Pode este problema 

derivar de encravamentos, má maquinaria ou variações da máteria-prima que reduzem a 

velocidade do equipamento, causas estas que são consideradas microparagens. Caso um 

equipamento opere a metade da sua capacidade produtiva, isto é o mesmo que termos esse 

equipamento parado metade do seu tempo operacional, pelo que é de elevada importância que 

todos os operadores estejam consciencializados para o impacto que estas pequenas paragens 

têm na eficiência do equipamento ao fim de um ciclo produtivo. 

Qualidade – relacionado com a produção de defeitos. As suas perdas são os defeitos 

produzidos devido ao arranque de equipamentos e a sucata e retrabalho originada no decurso 

da produção. É dada pelo rácio entre a quantidade total de peças produzidas menos aquelas 

que foram produzidas de forma defeituosa e a quantidade total de peças produzidas. 

 

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(%) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100             (2.15) 

A descida de qualidade é um problema grave que afeta não só a perda de produção, ou a 

eficiência global do equipamento, mas também a satisfação do cliente. O produto defeituoso é 

algo que corre o risco de chegar até ao consumidor final, pelo que existe a possibilidade de 

podermos perder um cliente devido aos defeitos produzidos pelos nossos equipamentos. 

Quanto maior for este problema com a qualidade, melhores devem ser os nossos mecanismos 

para identificar e evitar a produção de defeitos. 

Tendo abordado estes três fatores estamos aptos para medir o OEE. A medição do OEE pode 

ser efetuada de diferentes formas consoante os meios de cada organização. A empresa utiliza 

um Sistema de Gestão Integrado, o SGI, estando os suportes informáticos interligados em 

rede e onde os principais softwares de gestão de encomendas, produção e criação de 

indicadores se encontram. No SGI, o sistema de cálculo do OEE é realizado através de uma 

folha de cálculo, onde os dados são inseridos manualmente, dados esses relativos a avarias, 

defeitos e tempos de paragem. É portanto de salientar o quão importante é que a recolha e 
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inserção de dados seja efetuada com rigor, caso contrário estaremos a ser guiados por uma 

errada estimativa do OEE.  

Ao realizarmos o desagregamento do OEE pelos seus vários fatores, podemos executar uma 

análise específica às diversas linhas de produção, máquina a máquina, conseguindo identificar 

quais os principais pontos que devem ser alvos de melhoria, isto é, quais os equipamentos ou 

secções com melhor ou pior desempenho. Este indicador é geralmente apresentado em 

percentagem, sendo calculado através da multiplicação da disponibilidade, rendimento e 

qualidade. Sendo assim, cada um destes fatores tem a capacidade de afetar severamente 

aquela que é a eficiência dos equipamentos. De facto, o OEE pode ser descrito como 

capacidade de produção atual a dividir pela capacidade de produção que teoricamente a nossa 

fábrica teria. Esta relação indica-nos no fundo um custo escondido, ou seja, o quanto é que a 

nossa fábrica poderia estar a produzir, mas não o faz devido às mencionadas grandes perdas 

produtivas. Assim, conclui-se que podemos calcular o OEE através da seguinte expressão: 

  

𝑂𝐸𝐸(%) = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒           (2.16) 

 

Um exemplo comum de como o OEE pode ser medido é apresentado na figura 8, onde 

podemos encontrar a relação entre os tempos operacionais disponíveis, paragens planeadas ou 

não planeadas, e as diversas perdas de eficiência relacionadas com disponibilidade, 

rendimento e qualidade. Porventura, será possível estimar qual o valor do OEE durante uma 

determinada jornada de trabalho (Borris 2006). 

 

Figura 8 - Exemplo Ilustrativo dos Índices do OEE 

2.3 Ferramentas de Análise e Melhoria 

Abordando algumas das principais ferramentas de melhoria utilizadas para tratar os dados 

recolhidos podemos mencionar diagramas de Pareto, o ciclo PDCA e o Kanban. A primeira 

foi usada sobretudo para perceber quais os fatores com mais impacto no processo produtivo, a 
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segunda foi utilizada no âmbito do desenvolvimento de planos de melhorias para os 

equipamentos das secções em estudo e a última foi uma ferramenta muito útil que foi 

escolhida como método de funcionamento do quadro da manutenção. 

2.3.1 Diagramas de Pareto 

Este tipo de diagramas tem como função permitir uma análise visual das prioridades das 

causas ou fatores que mais contribuem para um determinado efeito. No caso da manutenção, 

este tipo de diagrama fornece uma análise prioritária dos componentes e as avarias que os 

mesmos sofrem. Estas avarias são geralmente organizadas em diversas famílias, o que permite 

a identificação de modos de falhas. Ao identificar os mesmos, podemos estudar quais são os 

mais frequentes e elaborar planos de ação sobre aqueles considerados mais críticos. Este 

diagrama é por norma apresentado de forma descrescente, em relação à qualidade, se 

considerarmos tipos de avarias ocorridas, ou em relação a quantidades, se considerarmos as 

durações de máquinas paradas ou tempo de reparações de componentes, por exemplo. É 

também incluído um eixo auxiliar que permite verificar a correspondência que existe de cada 

modo de falha em termos percentuais em relação ao total global de todas as famílias 

consideradas. Este traçado auxiliar permite-nos avaliar de certa forma aquele que é conhecido 

como o princípio de Pareto, que declara que 80% dos efeitos advêm de 20% das causas. 

Podemos visualizar um exemplo do mesmo na figura 9, onde os primeiros dois problemas 

representam 80% de um efeito sofrido (Ferreira 1998). 

 

Figura 9 - Exemplo de um Diagrama de Pareto 

2.3.2 O Ciclo PDCA 

O ciclo PDCA é uma ferramenta estruturada de resolução de problemas que serve de suporte a 

projetos de melhoria contínua. Numa primeira instância, estes projetos de melhoria são 

utilizados com intuito de eliminar as causas de não conformidade, ou seja, garantir a 

qualidade dos processos produtivos. Se tal for assegurado, o foco será melhorar a eficiência 

dos processos ou funcionalidade dos produtos para que se possa melhorar os processos 

produtivos mas também reduzir os custos. Quando se atinge o sucesso numa determinada 

ação de melhoria, este ciclo passa a ser denominado SDCA já que se pretende standardizar a 

ação de melhoria implementada (Faria 2014). Este ciclo é suportado pelas seguintes quatro 

fases: 

 Plan: as ações de melhoria são planeadas; 

 Do: as ações planeadas são executadas; 

 Check: os resultados obtidos devem ser avaliados; 

 Act/Standardize: corrigem-se os detalhes necessários e replaneia-se a ação; assim que 

a ação estiver confirmada, defini-se uma norma (standard). 
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2.3.3 Kanban 

O kanban é um termo que advém do japonês e que significa ‘cartão’, ‘letreiro’ ou ‘sinal’. 

Pode ser implementado através de um cartão, um cartaz ou até papéis, desde que o meio 

utilizado permita uma gestão visual eficiente. A génese do kanban remonta ao período dos 

anos 40 e 50 estando integrado na metodologia TPS, o sistema de produção da Toyota. O 

sistema de kanban foi inicialmente utilizado para o controlo da produção e para a 

implementação de JIT (Just In Time) nas plantas produtivas. O objetivo desta implementação 

era reduzir o trabalho em curso, designado por WIP (Work In Progress), entre os processos e 

a diminuição dos custos relacionados com o stock acumulado. Contudo, este sistema começou 

a ser usado não só para controlo de fluxos produtivos e redução de custos, mas também como 

ferramenta de melhoria contínua.  

O planeamento realizado usando kanban visa transmitir aos operadores através de sinais 

visuais quais as tarefas que estão planeadas, quais as que já estão em execução e aquelas que 

já foram completadas. O bom planeamento do sistema de kanban deve permitir aos gestores e 

supervisores a fácil identificação e compreensão das atividades planeadas e o estado de 

cumprimento das mesmas. O kanban deve ser visto não tanto como uma ferramenta de 

planeamento, mas sim como uma ferramenta de execução. É o que permitirá aos operadores 

visualizar as tarefas a executar diariamente, e possibilitará também aos supervisores analisar 

de antemão o tempo disponível nos processos, gerindo as ocasionais exceções de maneira a 

alocá-las da melhor forma.  

A implementação de kanban deve seguir os seguintes passos: recolha de dados, cálculo da 

dimensão e desenho do kanban, formação e treino, implementação do kanban, auditorias e 

acompanhamento e melhorias aplicadas ao kanban. 

Ao seguir estes passos, será possível determinar-se o que se pretende atingir com tal gestão 

visual, e como é que tais objetivos se tornarão tangíveis. Além disso, uma correta 

implementação destes passos levará à criação do fluxo necessário para a melhoria contínua do 

kanban (Gross 2003). 

 

Figura 10 - Exemplos de Planeamento usando kanban 
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3 Caracterização do Estado Inicial 

3.1 A Produção da Rolha de Champanhe 

Tal como já foi mencionado aquando da descrição da empresa, a Relvas produz rolhas de 

champanhe, sendo que estas são compostas por corpo de aglomerado de cortiça e dois discos 

de cortiça natural. Para obtermos o produto final, é necessário percorrer os diversos processos 

fabris sobre os quais iremos efetuar uma breve análise para que possamos estar inseridos no 

contexto produtivo da empresa. As secções de colagem e de retificação e pré-escolha serão 

apresentadas com maior detalhe posteriormente visto que são as duas secções da produção 

onde a metodologia foi aplicada.  

O projeto foi desenvolvido na unidade de Mozelos, dado que não será pertinente a análise do 

processo produtivo do granulado de cortiça e dos discos de cortiça natural que são 

provenientes da unidade de Cortiçadas de Lavre. A matéria-prima - designadamente o 

granulado e os discos de cortiça - é descarregada em Mozelos estando armazenada em big 

bags (têm capacidade para suportar 240 kg de granulado ou 150 000 discos) ou em 

contentores (comportam até 50 000 discos). 

A produção da rolha de champanhe decompõe-se em duas vias de acordo com as duas 

máterias-primas, o granulado de cortiça e os discos de cortiça natural. Analisando o 

processamento do granulado, o mesmo começa por ser armazenado e misturado. É 

posteriormente depositado em silos sendo sucedido de uma filtração efetuada através de uma 

peneira vibratória.  

 

Figura 11 - Amostra de granulado de cortiça (à esquerda), e silos de armazenamento de granulado (à direita) 

O granulado seguirá destes silos para uma misturadora, onde tem início o processo da 

moldação. Aqui, o granulado é misturado através de pás rotativas recebendo doses de cola 

depositadas regularmente. Posto isto é remetido para duas moldadoras que permitem a queda 

de certas quantidades de granulado para moldes que irão compactar o granulado numa 

determinada forma passando estes a ser apelidados de corpos. Para que estes adquiram as 

propriedades desejadas, os moldes devem permanecer um período de tempo estipulado numa 

estufa quente e outro numa estufa-fria que são parte integrante das moldadoras. Por 

conseguinte, os corpos são transportados até à secção de topejamento, de modo a que os 

equipamentos tornem os seus topos mais lisos e uniformes. Por fim, são deslocados através de 

tapetes até aos silos da secção da colagem, para que sejam usados nesse mesmo processo. 

 

Figura 12 - Corpo aglomerado de cortiça 
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O fluxo produtivo dos discos de cortiça natural começa numa triagem realizada na máquina 

de raio-X, onde os defeitos críticos são retirados, desde a presença de verdura (acumulação de 

humidade), elevada porosidade ou outros defeitos. Esta máquina executa uma análise à 

densidade do disco o que permite identificar se o defeito é superficial ou crítico. À vista disso, 

se o defeito for superficial a máquina não o rejeita pois o mesmo será removido após a 

retificação do disco, em contrapartida se for crítico será rejeitado pela máquina, que irá 

considerar os discos como aparas ou sucata. Após esta análise, os discos seguem para as 

máquinas de marcar discos. Estas máquinas por motivos logísticos seguiram para Cortiçadas 

de Lavre no período em que a dissertação estava perto de ser finalizada, mas a sua função é a 

de selecção de discos tendo em consideração o seu aspeto visual, marcando a fogo a pior face. 

Desse modo, consegue-se aproveitar a face com melhor qualidade visual se colarmos essa 

face do disco voltada para cima.  

 

Figura 13 - Discos de cortiça natural 

Nesta fase, as moegas das máquinas de colar são abastecidas com os corpos aglomerados e 

com os discos de cortiça natural. Estes últimos serão embebidos em cola, sendo que a ordem 

pela qual são colados sobre os corpos não é indiferente. O primeiro disco a ser colado é 

denominado de disco do meio, possuindo qualidade visual inferior e por norma maior 

porosidade. O segundo disco é designado por disco do topo, e tal como o nome indica é o 

disco que ficará voltado para cima, pelo que a sua qualidade visual é superior e o seu nível de 

porosidade é mais reduzido, podendo justificar-se tal situação por motivos de estética, 

conjuntamente com o facto de ser o disco que entrará em contacto com a bebida devendo 

prover a melhor qualidade sensorial. Após a colagem da rolha esta permanecerá na estufa 

adjacente às máquinas de colar até ser armazenada em contentores e transportada para a estufa 

principal onde as rolhas são estabilizadas durante um determinado período de horas. 

 

Figura 14 - Rolhas após o processo de colagem 

Os contentores com rolhas estabilizadas prosseguem para a secção da retificação dimensional 

e pré-escolha, onde vão adquirir as medidas pretendidas pelo cliente. Estas linhas de produção 

são constituídas por várias máquinas que tratam a superfície da rolha, retificam as suas 

dimensões, e realizam um chanfre no corpo aglomerado da rolha. A última máquina é uma 

máquina de escolha, onde de acordo com a sua qualidade visual e defeitos identificados, as 

rolhas são segregadas em diferentes classes qualitativas.  
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Figura 15 - Rolhas após o processo de retificação dimensional 

O processo subsecutivo é o de reescolha, onde as rolhas são escolhidas novamente por meio 

de máquinas com maior capacidade de identificação de defeitos, onde são segregadas mais 

uma vez para contentores organizados segundo diferentes classes. Caso o lote produzido 

necessite de uma análise ainda mais profunda a nível de defeitos, as rolhas são ainda passadas 

por tapetes de escolha manual, onde operadoras qualificadas efetuam uma análise individual 

rolha a rolha averiguando existem defeitos que passaram despercebidos nos anteriores 

processos de escolha. Podemos observar estes processos produtivos no fluxograma da figura 

16 que inclui as secções de colagem e retificação. Os restantes processos podem ser 

consultados na figura 78 do anexo E onde se expõe um fluxograma mais exaustivo. 

 

Figura 16 - Fluxograma produtivo dos principais processos 

Uma breve abordagem deve ser feita ao processo de marcação e tratamento. Assim que as 

rolhas estão à disposição segundo as encomendas recebidas, estas podem ser marcadas ou 

vendidas em branco. Caso o cliente pretenda rolhas marcadas estas seguem para as máquinas 

de marcar, onde dependendo das especificações do cliente as rolhas são marcadas nos topos 

e/ou na lateral a fogo, podendo aliás aplicar-se também uma camada de parafina caso o cliente 

assim o deseje.  
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Figura 17 - Rolhas em branco (à esquerda), e rolha marcada (à direita) 

Os lotes produzidos de rolhas em branco não recebem tratamento, conquanto que as rolhas 

marcadas passam pelas máquinas de tratamento onde são aplicados procedimentos para alterar 

as propriedades químicas das rolhas de modo a facilitar o rolhamento a que serão sujeitas 

subsequentemente por parte das produtoras de champanhe. Remanesce a secção de expedição, 

onde os lotes passam por máquinas de contar rolhas para garantir que o número de rolhas é 

condizente com o pedido do cliente, e onde são de seguida embaladas e colocadas em caixas 

de cartão. Quando todos os lotes estão prontos são assim carregados para camiões e expedidos 

para o cliente. 

A secção da colagem a par da retificação dimensional são as secções mais críticas da 

produção na Relvas, pelo que é pertinente realizar uma análise e um estudo mais aprofundado 

destas duas secções do processo produtivo, quer a nível das principais especificidades do 

processo quer a nível dos desafios encontrados. 

3.1.1 A Colagem 

Nas linhas de produção da colagem, existem seis máquinas de colar, com estufas acopladas às 

mesmas, que podem ser divididas em dois grupos devido às suas diferentes características. As 

máquinas de colar ou coladeiras serão aqui designadas por C1 até C6, sendo que as máquinas 

C2, C3 e C4 constituem um grupo, e as máquinas C1, C5 e C6 um outro grupo. As primeiras 

são as mais antigas e funcionam em ciclo contínuo. As máquinas do segundo grupo 

funcionam por impulsos e são as mais recentes. 

 

Figura 18 - Máquina de colar C3 (à esquerda) e C6 (à direita) 

O método de alimentação de matéria-prima é o mesmo para todas as máquinas. Os corpos são 

transportados até às máquinas através de tapetes que trazem os corpos do topejamento e os 

deixam em silos. Por sua vez, estes silos possuem elevadores pneumáticos que levam os 

corpos até tubos. Os discos chegam até à máquina através do mesmo processo sendo que duas 

moegas estão colocadas por cima de cada máquina de colar, uma moega que contém os discos 

do meio e outra para os discos do topo. Através de vibração aplicada a moegas, os discos 

começam a descer por tubos que interligam as moegas às máquinas de colar, existindo um 

tubo para cada disco. 
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Figura 19 - Moegas da colagem (à esquerda) e tubos de alimentação de discos (à direita) 

Quando os corpos e os discos chegam ao fim do tubo são empurrados através de cilindros 

pneumáticos. As garras são as peças que irão receber o corpo e os respectivos discos na parte 

frontal da máquina. A garra começa então por receber o corpo do primeiro tubo, depois recebe 

o disco do meio e de seguida o disco do topo. As garras são também diferentes consoante o 

grupo de máquinas em questão, o que terá influência no modo como alguns sensores 

funcionam, assim como será explicado posteriormente.   

 

Figura 20 - Garra da máquina C3 (à esquerda) e C6 (à direita) 

Ambos os discos são enviados para cima do corpo embebidos em cola, deslizando através de 

uma guia até à garra. Esta cola advém de uma bomba de cola instalada em cada máquina 

sendo importante mencionar que a quantidade bombada não pode ser regulada devido ao 

modo de funcionamento destas bombas que são idênticas para todas as máquinas. 

 

Figura 21 - Cilindro pneumático da máquina C3 (à esquerda) e bomba de cola da máquina C6 (à direita) 

Existem outras diferenças que estão relacionadas com o funcionamento distinto entre 

impulsos ou ciclos contínuos das máquinas. Uma das principais diferenças envolve os 

sensores para a deteção de presença de corpos nas garras e de discos sobre o corpo, isto é, 

sensores para detetar se a rolha está completa incluindo o corpo e os dois discos. Os sensores 

de presença das máquinas em ciclo contínuo estão colocados verticalmente sobre corpos e 

discos, enquanto os outros estão colocadas na lateral. A forma de deteção dos discos de topo é 

sobretudo diferente nos dois grupos de máquinas. Nas máquinas C2 a C4 existe um nivelador 

que funciona como sensor, sendo o disco de topo deve empurrar este nivelador até uma certa 

posição que ativa o sensor. A necessidade deste nivelador está relacionada com o tipo de 

garras diferentes mencionadas anteriormente. O motivo prende-se com o facto das garras das 

máquinas C2-C4 precisarem de um ligeiro ajuste sobre os discos para que estes se posicionem 

corretamente sobre o corpo. O mesmo não acontece nas restantes máquinas porque aqui as 

garras funcionam como pinças que pressionam o corpo e os discos ajustando-os às suas 

posições corretas. Nas máquinas C1, C5 e C6 um sensor colocado lateralmente deteta a 

presença de disco de topo sobre a rolha, tal como podemos constatar na figura abaixo. 
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Figura 22 - Nivelador da máquina C3 (à esquerda) e sensor de presença de disco da máquina C6 (à direita) 

Após a garra ter realizado o seu percurso, passando por todos os sensores, esta garra irá 

entregar a rolha colada a uma outra peça chamada prensa. As prensas são iguais em todas as 

máquinas, e exercem uma pressão sobre a parte superior e inferior da rolha transportando-a 

através de um túnel para dentro da estufa alocada na parte anterior da máquina. Por um 

determinado período de tempo esta circulará na estufa, até ser largada num tapete 

transportador que a levará até contentores. O número de prensas é distinto entre os grupos de 

máquinas, sendo que as mais antigas possuem 1300 prensas face às 2000 prensas das restantes 

máquinas. Estes dois componentes, as garras e as prensas, são de extrema importância para a 

produção do produto conforme e para o bom rendimento da máquina, pois uma ligeira 

desafinação pode ser grave.  

 

Figura 23 - Prensas da máquina de colar C6 (à esquerda) e um dos tapetes transportadores das máquinas 

3.1.2 A Retificação Dimensional e Escolha 

As linhas de produção que constituem a retificação e escolha são constituídas por seis 

máquinas, que serão denominadas de L1 a L6. Estas máquinas podem também ser divididas 

em dois grupos. O primeiro grupo, englobando as linhas L1 a L4, é responsável pela produção 

das rolhas retificadas e escolhidas, sendo que todas as linhas possuem o mesmo número e tipo 

de máquinas. Por outro lado, as linhas L5 e L6 são usadas sobretudo para retrabalho, seja para 

corrigir algum tipo de rolha defeituosa ou por outro motivo. Cada uma destas linhas 

produtivas possui dois lados – A e B – pelo que se um dos lados sofrer uma avaria ou 

encravamento, a produção pode prosseguir de forma parcial.  

 

Figura 24 - Linhas de Retificação Dimensional 

Passando então para a constituição de cada uma destas máquinas, deve-se mencionar que cada 

linha de produção é um conjunto de máquinas onde são realizadas diversas operações 

sucessivamente. A linha produtiva começa ao receber a rolha na ponçadora, onde é realizada a 

operação de ponçagem. Esta operação é realizada através de um rolo que leva a rolha 
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proveniente da colagem a girar contra a mó que ponçará as rolhas de ambas as linhas A e B, 

sendo que o objetivo desta ponçagem é retificar o diâmetro da rolha para a sua dimensão final, 

ou o seu calibre, para as operações que se seguem. Posteriormente, a rolha é remetida para 

orientadores que através de câmaras fotográficas e um software informático têm como função 

orientar a rolha através dos tubos seguintes com o alvo de a transportar na posição ideal para 

determinadas operações, especialmente a de chanfragem. 

 

Figura 25 - Máquina de Ponçar (à esquerda) e orientadores (à direita) 

Segue-se a retificação da rolha, onde a rolha é afinada ainda mais ao detalhe no que toca ao 

seu diâmetro final através de uma outra mó que tem também como função fornecer um 

acabamento mais suave à mesma. A rolha passa então para a máquina de topejar onde um 

sistema de discos com lixas irá retificar o topo das rolhas, providenciando um bom 

acabamento superficial dos mesmos e definindo o comprimento final da rolha. É fundamental 

que ambas as mós e as lixas estejam em bom estado e corretamente afinadas já que o aspeto 

visual e o calibre dimensional das rolhas dependem destas operações. A rolha retificada e 

topejada é assim transportada até um mecanismo denominado de estrela. 

 

Figura 26 – Máquina de Retificar (à esquerda) e máquina de topejar rolhas (à direita) 

Após saída da estrela, a rolha encaminha-se para o processo de chanfragem, realizado por um 

sistema de lixas que estão posicionadas de forma a realizar o chanfre com as dimensões 

adequadas. Esta operação realizada na chanfradora deve desenhar um chanfre no corpo 

aglomerado e não no disco. Se o chanfre sair ao contrário, isto é, com o chanfre no disco, 

então foi criado um produto defeituoso, o que irá levar ao decréscimo do seu valor de venda e 

ao aumento do custo de não qualidade. O chanfre melhora o aspeto visual da rolha mas tem 

também o papel de facilitar a colocação do muselet na rolha durante o processo de 

engarrafamento. Daqui, a rolha é transportada para a máquina de escolha, equipada com uma 

câmara que executa uma análise do aspeto visual da mesma, e a envia para diferentes tubos 

que estão destinados a acolher diversas classes qualitativas de rolhas. 

 

 

Figura 27 – Chanfradora (à esquerda) e máquinas de escolha 
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3.2 Documentação e Registos 

A recolha de dados é um fator imprescindível para que seja possível medir o desempenho de 

uma organização, quer seja ao nível financeiro, produtivo ou até da manutenção. Posto isso, 

um levantamento de todos os registos e documentos existentes no ambiente fabril foi efetuado 

para que se pudesse entender de que forma os mesmos estavam a ser preenchidos, e se eram 

adequados para uma análise e estudo dos vários elementos que se pretendiam medir na 

empresa. De seguida apresentam-se os vários registos e as suas principais características. 

3.2.1 Registos de Paragens 

O registo de paragens é um documento que se direcciona ao operador, onde o mesmo deve 

registar todos os períodos onde o equipamento esteve parado devido a várias causas. Existiam 

diferentes documentos criados para cada secção produtiva contudo era notória a falta de 

uniformização dos mesmos. Na secção da colagem, o documento existente possuía campos 

relativos à data da paragem, o turno do operador, a máquina onde ocorreu a paragem, e o 

horário relativo à paragem. Relativamente às causas, eram indicados os campos de limpeza, 

avaria, avaria ocorrida fora do horário da equipa de manutenção (designada por “av-serr.”), 

paragem planeada e manutenção planeada. 

 

Figura 28 – Documento existente para registo de paragens da colagem 

O campo de avaria era genérico como assinalado na figura 28, não discriminando qual o tipo 

de avaria que ocorreu, o que consequentemente implicava que a análise e estudo das paragens 

na colagem fossem limitados. Além disso, o campo para assinalar avarias revelou falta de 

preenchimento por parte dos operadores, sendo possível chegar-se à conclusão de que 

existiam muitas avarias no terreno que não eram registadas. Os campos de paragem e 

manutenção planeada raramente ou nunca eram preenchidos, provavelmente porque a maior 

parte das intervenções nas máquinas nunca era planeada. 

Na seção da retificação, o cenário era ligeiramente diferente, já que o registo permitia uma 

distinção mais clara entre os tipos de avarias existentes. Estes dividiam-se em avarias 

mecânicas, elétricas ou pneumáticas. Esta distinção era positiva, embora se tivessem 

encontrado dificuldades para as operadores reportarem corretamente qual o tipo de avaria 

ocorrido. Posto que tal como mencionado anteriormente as linhas da retificação podem estar 

em funcionamento parcial, as paragens podiam ocorrer numa linha apenas, pelo que o registo 

de paragens contemplava se a paragem teria sido parcial ou total. Eram apresentadas 

mudanças de setup, como a mudança de calibre e a mudança de qualidade, mas apenas num 

campo conjunto como assinalado na figura 29. Tal situação não permitia distinguir quando 

sucedia apenas uma alteração do calibre ou da qualidade da rolha. 
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Figura 29 – Documento existente para registo de paragens na retificação 

3.2.2 Registos de Intervenções 

Para cada intervenção realizada pela equipa da manutenção, existia também um registo que 

tinha como intenção adquirir informações mais detalhadas sobre o tipo de operação que foi 

efetuada no equipamento. Este registo possuía campos referentes à data, descrição de 

manutenção preventiva ou curativa, observações e operador. O não preenchimento destes 

registos revelou-se recorrente, quando ao avaliar o histórico da maioria dos equipamentos 

estas folhas se encontravam com reduzida informação. Mesmo ao verificar-se o 

preenchimento dos registos como o representado na figura 30, chegou-se à conclusão de que 

existiam outros problemas notórios. O local onde estes registos estavam armazenados não era 

o mais apropriado, visto que em grande parte das áreas fabris estes registos estavam colocados 

distantes das máquinas, o que de certa forma também não encorajava ao preenchimento das 

mesmas. 

Figura 30- Documento existente para intervenções da manutenção 

Além disso, os dois campos principais eram pouco perceptíveis e incorretamente usados, já 

que a distinção entre manutenção preventiva e curativa (sendo que a empresa pressupunha que 

qualquer intervenção corretiva seria com um âmbito curativo) não era clara para os 

operadores, e por esse motivo muitas vezes todas as intervenções estavam registadas na 

mesma coluna independentemente do seu tipo. Acrescendo ao facto do tipo de intervenção 

não estar corretamente identificado, a maior parte dos registos continha informações vagas e 

genéricas como a assinalada na figura 30 onde se descreve a intervenção como “manutenção”. 

Outro problema que foi identificado diz respeito à duração das intervenções, visto que não 

existiam campos de preenchimento para o período em que foi executada a tarefa de 

manutenção. 

3.3 Eficiência dos Equipamentos 

A fim de se determinar a eficiência dos equipamentos ou o OEE, os dados relativos à 

disponibilidade, rendimento e qualidade foram obtidos. Além destes, era fundamental saber 

qual o número de horas de trabalho diárias, ou seja, o tempo operacional disponível. 

Relativamente aos horários de produção, ambas as secções da colagem e retificação trabalham 



Implementação de Manutenção Produtiva Total na Indústria Corticeira 

 

29 

24 horas por dia, distribuídas por três turnos, sendo que ambas têm equipas constituída por 

dois operadores. 

Estes horários sofrem por vezes alterações pontuais, se existirem por exemplo faltas de WIP 

(trabalho em curso), mas essas diferenças são levadas em consideração na medição do tempo 

operacional efetivo. De forma a estimar a disponibilidade dos equipamentos, recorreu-se aos 

registos de paragens já apresentados onde se assinalavam as paragens como avarias e 

intervenções. O tempo destas paragens é descontado ao tempo operacional para se obter o 

valor da disponibilidade. Para o cálculo da qualidade, usaram-se os registos para contagem de 

defeitos, onde os mesmos foram apurados pelos operadores consoante o tipo de defeito. 

Assim, pôde-se descontar o número de peças não conformes ao número de peças produzidas, 

obtendo o valor do índice de qualidade. Em relação ao rendimento, não seria funcional 

estimar os tempos de perdas de velocidade ou de microparagens, pelo que o valor foi obtido 

através de manipulação matemática levando em conta a cadência produtiva teórica de cada 

equipamento e a diferença relativa à produção efetiva dos mesmos. Calculou-se assim o OEE 

no espaço temporal de Novembro de 2016 até Fevereiro de 2017 para que pudesse existir uma 

amostra de dados significativa, e de seguida, são apresentados os vários dados recolhidos e 

analisados em relação às seções da colagem e da retificação. 

3.3.1 Colagem 

Tabela 1 – Estado inicial do OEE na colagem 

 

DISPONIBILIDADE RENDIMENTO QUALIDADE OEE 

Novembro 2016 90.93% 66.90% 99.48% 60.36% 

Dezembro 2016 89.95% 63.33% 99.38% 56.54% 

Janeiro 2017 92.68% 65.86% 99.42% 60.62% 

Fevereiro 2017 92.32% 61.38% 99.53% 55.98% 

Média Global 91.47% 64.37% 99.45% 58.38% 

Ao realizarmos uma análise dos valores e dos fatores indicados na tabela 1 pode constatar-se 

que o índice mais afetado é o de rendimento, que contribui em grande escala para o valor de 

58%, sendo que este valor foi obtido através da média dos quatro meses referidos. O índice da 

qualidade é muito elevado pelo que a sua influência no OEE é praticamente residual. Porém, 

mesmo que exista um número reduzido de produtos defeituosos estes podem avançar para o 

processo subsequente e causar problemas de rendimento como será explicado posteriormente. 

Quanto ao índice da disponibilidade, o valor é um pouco mais reduzido, mas os 91% parecem 

indiciar que não é um fator crítico. É muito importante mencionar que tal não é condizente 

com a realidade, porque se chegou à conclusão de que muitas avarias e paragens que 

acontecem não são registadas pelos operadores, o que faz com que o índice de disponibilidade 

seja mais elevado do que realmente é, pelo que as quebras de produção geradas por avarias 

acabam por impactar o fator de rendimento, ou seja, paragens devido a falhas ou avarias 

acabam por ser atribuídas a descidas de rendimento erradamente. 

Contudo, ainda que existam oscilações percentuais devido ao mencionado, é inegável que o 

rendimento é o índice que necessita de melhorias mais acentuadas. Para tal, é fundamental 

entender de onde advêm as principais perdas de velocidade e o que está a causar um número 

elevado de microparagens nas máquinas de colar. Para isto foi elaborado um documento que 

permitiu efetuar recolhas relativas ao número de microparagens ocorridas num determinado 

período de tempo, indicando qual a causa das mesmas. Este documento é apresentado na 

figura 31, onde se podem ver possíveis razões para ocorrência das microparagens e onde o 

operador deveria assinalar a máquina e a frequência com que tais encravamentos ocorreram 

durante um determinado período de observação. 
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Figura 31 – Documento criado para registo de microparagens na colagem 

Após a recolha destes dados, os mesmos foram registados numa base de dados de acordo com 

as máquinas e com as razões de cada paragem. Isso permitiu que se fizesse um estudo sobre 

quais as razões das microparagens mais frequentes, e tal foi obtido através de um diagrama de 

Pareto como aquele que podemos ver na figura 32.  

 

Figura 32 – Diagrama de Pareto de microparagens na colagem 

Os problemas mais constantes foram os encravamentos nos tubos de alimentação dos discos, 

sejam na guia superior ou inferior da máquina. Tal problema acontece seja com os discos 

espelho, seja com os discos do meio, embora os primeiros aparentem ser mais problemáticos. 

Observando o processo da colagem no gemba (termo japonês para o chão de fábrica ou 

terreno) foi possível constatar que os encravamentos são causados por obstruções nos tubos de 

alimentação devido a discos com dimensões irregulares ou defeituosas, discos que descem o 

tubo na vertical bloqueando a passagem e a acumulação de cola nos tubos que gera certos 

grumos que não permitem a correta passagem dos discos. Um outro problema com um 

impacto significativo diz respeito ao nivelador/ sensor das máquinas 2 a 4, sendo um motivo 

frequente de microparagens que surgem por causa de acumulação de cola no sensor que faz 

com que o mesmo não funcione corretamente, ou porque o rolamento do nivelador derruba o 

disco de topo sobre o corpo devido a má afinação ou à acumulação de cola no rolamento. É 

importante mencionar que existe uma limpeza programada das 6 às 7 horas da manhã 
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diariamente para remover as maiores quantidades de cola, mas devido ao grande número de 

horas de trabalho da máquina, a acumulação de cola continua a ser problemática. 

Quanto à disponibilidade, não foi possível extrair os componentes mais críticos a partir dos 

registos de paragens, visto que como constatado não existia discriminação sobre as causas de 

avaria nos mesmos. Porém, após observação e estudo no gemba pôde-se concluir que as 

principais causas de avaria advinham da acumulação de cola nos vários componentes como 

garras e prensas, grandes temperaturas e desgaste mecânico dos componentes da estufa e 

variadas desafinações e descontrolos, que sucedem já que as lubrificações são irregulares e a 

cola se acumula facilmente nos componentes. 

3.3.2 Retificação Dimensional e Escolha 

Tabela 2 – Estado inicial do OEE na retificação dimensional 

 

DISPONIBILIDADE RENDIMENTO QUALIDADE OEE 

Novembro 2016 94.72% 63.76% 99.65% 59.44% 

Dezembro 2016 94.98% 64.71% 99.71% 61.25% 

Janeiro 2017 93.75% 65.63% 99.62% 61.14% 

Fevereiro 2017 92.41% 64.87% 99.77% 59.39% 

Média Global 93.97% 64.74% 99.69% 60.31% 

Uma análise similar à que foi executada para a secção da colagem foi realizada para o setor da 

retificação dimensional, e assim como na colagem, o índice que se expressou como sendo 

mais afetado foi o de rendimento operacional. À semelhança do que acontecia também na 

colagem, o índice da qualidade é bastante elevado com influência quase nula no OEE, mas 

apesar da percentagem elevada de produtos conformes, bastam apenas algumas unidades 

defeituosas para gerar reclamações da parte dos clientes. O índice da disponibilidade poderá 

ser um pouco inferior aos 94%, mas as avarias e paragens são registadas com maior 

frequência pelos operadores nesta secção. Todavia, não é fácil indicar quais as máquinas onde 

as avarias são mais frequentes, pois apesar de ser possível descortinar qual o tipo de avaria 

mais frequente como indicado na figura 33, na maioria das vezes o operador não registava a 

máquina em que tal paragem ocorreu na linha da retificação. Podemos concluir que o tipo 

mais comum de avaria é mecânico, mas não sabemos qual a máquina mais afetada. 

 

Figura 33 – Diagrama de Pareto de avarias na retificação dimensional 

Em relação ao índice mais crítico, o rendimento, foi realizado um estudo relativo às 

microparagens construindo um documento semelhante ao que foi realizado para as máquinas 
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de colar. Isto permitiu conhecer quais os motivos de encravamento bem como quais as 

máquinas mais afetadas. Tal estudo revelou que as máquinas mais afetadas são a máquina de 

ponçar e os orientadores como indicado na figura 34. Os motivos mais apontados para os 

encravamentos na ponçadora foram os de rolhas partidas, descentradas e rolhas com excesso 

de cola, o que revela a importância dos defeitos provenientes da colagem. Estas rolhas devido 

às suas dimensões irregulares seja por causa dos discos descentrados ou excessos de cola, 

ficam presas nos tubos que as ligam à ponçadora, e por vezes descem mesmo até à ponçadora 

mas ficam encravadas na mó. Quanto aos orientadores, foi possível ao recolher no gemba 

identificar estas microparagens como desafinações mecânicas dos mecanismos, ou como 

problemas elétricos que advém do equipamento informático associado aos mesmos. 

 

Figura 34 – Diagrama de Pareto de microparagens na retificação dimensional 

3.4 A Manutenção 

3.4.1 Estado da Manutenção 

A empresa possuiu desde a sua fundação uma serralharia própria pelo que a equipa da 

manutenção sempre esteve muito dedicada ao fabrico de máquinas e peças em paralelo com 

as intervenções no ambiente fabril. Contudo o número de elementos da equipa foi-se 

reduzindo ao longo do tempo, originando que os elementos disponíveis para intervenções 

começassem a escassear. Além do mais, o volume de produção da empresa nos últimos anos 

aumentou, pelo que os equipamentos têm sido sujeitos a um crescente tempo de utilização. 

Aliando tal facto com uma equipa da manutenção reduzida e afastada da fábrica, a 

manutenção planeada foi sempre de difícil execução para a empresa. Para que se pudesse 

entender melhor qual o estado da manutenção operada na Relvas foi realizada uma recolha de 

dados e realizou-se um estudo para perceber quais os tipos de manutenção existentes e qual a 

sua proporção no ambiente fabril. Para este fim, seleccionaram-se os meses de Novembro de 

2016 até Fevereiro de 2017 como base temporal para caracterização do estado atual da 

manutenção. Assim como foi possível verificar-se, os registos da manutenção revelaram-se 

pouco proveitosos, dada a falta de informação provida pelos técnicos, e porque até mesmo 

quando esta informação era disponibilizada, revelava-se muitas vezes incorrecta ou sem a 

especificidade necessária para um estudo pertinente sobre o estado da manutenção.  

Devido a essa condicionante, os registos utilizados para caracterizar os tipos de manutenção 

foram os registos de paragens preenchidos pelos operadores. Através destes registos recolheu-

se o período de tempo durante o qual os equipamentos se encontraram parados. Ao estimar-se 

quais as proporções dos tipos de manutenção realizados nas diferentes secções, e tal como é 

possível constatar nos gráficos abaixo, verificou-se que em ambos os casos as intervenções 
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por parte da manutenção são predominantemente de natureza corretiva, sendo que por vezes a 

mesma adquire os contornos de uma manutenção preventiva, no sentido em que a equipa da 

manutenção aproveita o facto dos equipamentos que sofrem avarias estarem parados para 

efetuar algumas tarefas de manutenção que deveriam ser realizadas, mas de forma planeada. 

 

Figura 35 – Análise da proporção do tipo de manutenção realizada na colagem e retificação 

Além de se verificar na figura 35 que a intervenção preventiva era muito reduzida, foi 

também realizada uma recolha de informação junto dos responsáveis de cada secção para 

compreender o estado das manutenções preventivas que estavam em vigor, e perceber 

sobretudo qual a taxa de cumprimento das mesmas. Desta forma, o objetivo era confirmar a 

ideia de que mesmo as poucas tarefas de manutenção preventiva planeadas não estavam a ser 

cumpridas. Apesar de existir uma margem de erro elevada associada a estas informações já 

que estas não advêm de registos, mas da observação e conhecimento dos responsáveis, 

podemos ainda assim observar tais dados recolhidos e analisados nas tabelas 4 e 5 do anexo 

B, e compreendemos que de facto, era necessário alterar o paradigma atual. 

3.4.2 Planos da Manutenção 

 

Figura 36 – Plano de manutenção preventiva existente 

A manutenção preventiva existente na Relvas encontrava-se explicitada em documentos como 

o da figura 36. Estes documentos indicavam quais as tarefas a realizar em cada máquina, qual 

a semana em que deviam ser executadas e qual o técnico designado. Algumas das tarefas 

eram substituições obrigatórias de componentes estando distinguidas por uma determinada 

cor, e outras eram tarefas de verificação ou inspeção, indicadas por outra cor. Estes planos 

não continham intervenções adequadas às necessidades das máquinas nem mesmo à 

disponibilidade e competências da equipa da manutenção. Além disso, os planos não 

forneciam qualquer tipo de instrução sobre os prodecimentos de intervenção nas máquinas . O 

facto de bastar rubricar as tarefas para informar do seu cumprimento podia ser um aspeto 

prático, mas acabava por não incentivar o preenchimento do registo das intervenções da 

manutenção, pois ao ser fornecida esta alternativa mais simples os técnicos muitas vezes viam 

como descartável o preenchimento de outra documentação. A política de manutenção 

empregue e os planos inadequados levaram a que os mesmos fossem descontinuados e devido 

à quantidade crescente de avarias ocorridas, o tempo revelou-se cada vez mais escasso para o 

planeamento de atividades de manutenção preventiva.  
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4 Desenho de Soluções Implementadas 

4.1 Criação de Registos 

A recolha e análise de dados é de importância suprema para uma correta gestão da 

manutenção, e deve ser feita tendo em atenção a exatidão e precisão dos dados, o quão 

representativa é da realidade e se a informação que nos provê é suficiente para que possamos 

efetuar análises de valor acrescentado para a empresa, que lhe possibilitem tomar decisões 

acertadas baseadas nestes resultados.  

O caso da manutenção é um bom exemplo, visto que o planeamento das equipas de 

manutenção é baseado em dados relativos às falhas ou avarias dos equipamentos, e as 

informações relevantes tais como quais os componentes com piores fiabilidades ou 

disponibilidades dependem exatamente da análise cuidada de registos. É no entanto inevitável 

que exista uma margem de erro associada à recolha e tratamento destes dados, principalmente 

se for como no caso presente, em que a mesma é realizada de forma manual. Contudo, o facto 

da inserção dos dados e do seu tratamento ser realizado através do computador permite uma 

nova análise da coerência e consistência dos dados disponíveis. 

Devido aos problemas encontrados face ao preenchimento inconstante e dificultoso de todos 

os registos, quer de paragens, quer da manutenção, os registos foram revisados e alterados 

conforme as necessidades identificadas para a empresa. Foi levado em consideração que a 

alteração deveria manter algumas das características dos registos anteriores, para que isso 

facilitasse a adaptação dos operadores aos mesmos. Começando por analisar os registos da 

colagem e retificação, podemos verificar algumas das principais alterações efetuadas através 

da figura 37 apresentada de seguida. 

 

Figura 37 – Documentos criados para registos de paragens na colagem (em cima) e na retificação (em baixo) 

Nestes registos uma das medidas foi a de uniformizar o “layout” dos mesmos para todas as 

secções. As paragens devido a avarias foram estipuladas como pertencendo a três tipos 

distintos, nomeadamente os de avaria elétrica, mecânica e informática. Tipos de avaria como 

os pneumáticos eram difíceis de identificar por parte dos operadores e raramente usados, e 

portanto foram removidos dos registos existentes. Caso algum tipo de paragem pneumática 

acontecesse, seria sempre possível identificar o mesmo nas observações. Para estas avarias 

foram criados símbolos que ajudam a identificar o tipo de avaria através de uma gestão visual. 

O campo para limpeza sendo uma das tarefas mais comuns nas máquinas de colar foi inserido 
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também nestes registos para que fosse possível o registo das mesmas com maior simplicidade, 

e as paragens para mudança de setup, algo que não constava nos registos de paragens da 

colagem foi também inserido. No caso da retificação existia um campo relativo a mudanças 

de qualidade e calibre, mas tal como já analisado não existia discriminação dessas mudanças, 

e portanto, dividiu-se esse campo em dois para se poder distinguir o tempo ocupado por cada 

mudança de setup. Uma das mudanças mais importantes foi também a decisão de usar um 

registo de paragem por cada máquina, em vez de um registo único para todas as máquinas da 

secção. Assim, o foco do operador no registo torna-se mais rigoroso visto que ao ocorrer uma 

paragem em certa máquina existe um registo próximo da mesma e o operador não necessita de 

transportar o documento de máquina para máquina para registar as paragens. No caso da 

retificação, optou-se também por incluir uma legenda que nos informa sobre que tipo de 

referência usar para indicar as máquinas de cada linha de produção onde ocorreu a paragem. 

Com isto, o objetivo é o operador conseguir indicar que ocorreu uma avaria na linha de 

produção L2, do tipo mecânico e localizada nos orientadores, a título de exemplo. Para indicar 

que esta avaria se localizava nos orientadores, bastaria indicar a letra ‘O’. Esta legenda pode 

ser vista em maior detalhe no registo de paragem que é apresentado na figura 70 do anexo C. 

Passando para as principais alterações no registo de intervenções da equipa de manutenção, 

chegou-se à conclusão que uma das maiores falhas era a não inclusão de um período de 

reparação para cada intervenção do técnico. Visto que umas das metas definidas era a 

definição de indicadores para a manutenção, o facto desta informação não constar dos registos 

de intervenções invalidava desde logo o cálculo do tempo médio de reparação. Portanto, 

podemos visualizar na figura 38 que o intervalo horário da intervenção passou a estar incluído 

nos registos, devendo mencionar-se que a adesão da equipa ao seu preenchimento foi lenta e 

muitas vezes inexistente. Outra mudança foi a inclusão de campos informativos quanto ao 

tipo de intervenção, mencionando se a mesma seria de natureza preventiva ou corretiva, e se a 

intervenção realizada seria uma limpeza, inspeção, lubrificaçao, reparação ou substituição. 

Após assinalar o campo correspondente, o técnico deveria indicar qual a peça e/ou o local 

onde tal intervenção ocorreu. O objetivo desta mudança passou por incutir de alguma maneira 

no técnico que o registo não devia ser vago e pouco claro como tantas vezes acontecia, e além 

disso, tais mudanças visam poder alcançar-se no futuro um histórico de intervenções relativas 

a cada componente para que seja possível vir a estimar os custos de cada manutenção 

corretiva e preventiva, já que no momento não era possível estimar quais os gastos com cada 

intervenção. Além disso, de forma a poder estimar o ciclo de vida de cada e poder até calcular 

os períodos ótimos de substituição de cada componente, é fundamental adquirir uma amostra 

significativa relativa aos comportamentos dos mesmos ao longo da sua vida útil. 

 

Figura 38 – Documento criado para as intervenções da manutenção 

4.2 Planos de Melhoria 

De forma a melhorar os indíces relativos à eficiência global dos equipamentos, estabeleceu-se 

planos de melhoria para elevar os valores percentuais do OEE na colagem e na retificação 

dimensional. A abordagem para a aplicação de melhorias foi através de um método de 

resolução estruturada de problemas baseada nos seguintes passos: 
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1. Descrição do Objetivo 

2. Análise da Situação Atual 

3. Definição de Objetivos 

4. Análise de Desvios e Causas 

5. Desenho de Soluções 

6. Teste de Soluções 

7. Verificação de Soluções 

8. Sugestão de Melhorias Futuras 

É importante mencionar que devido ao planeamento agendado para a execução de algumas 

melhorias, não foi possível executar e verificar todos as soluções propostas. Além disso, 

algumas das propostas requerem tempo e recolha de dados para que se possa estudar se existiu 

de facto algum benefício, mas devido ao reduzido período de tempo programado para o 

projeto isso não foi possível de se concretizar. Passam assim a ser apresentados os planos de 

melhoria aplicados segundo a metodologia TPM. 

 

I. Instalação de um Rolo Metálico na Alimentação de Discos 
 

Descrição do Objetivo: Melhoria do OEE da Colagem, com foco em todos os índices 

operacionais. 

Análise da Situação Atual: OEE: Colagem = 58%;  

Disponibilidade = 91%; Rendimento = 64%; Qualidade = 99%. 

Definição de Objetivos: Redução de quantidade de cola acumulada nos componentes, e 

redução da quantidade de cola utilizada anualmente. 

Análise de Desvios e Causas: Quantidade de cola acumulada nos componentes das máquinas 

de colar causa elevado volume de microparagens e de avarias. Pedaços de cola acumulados 

nas garras e prensas criam produtos não conformes. 

 

Figura 39 – Componentes sujos devido a acumulação de cola 

Desenho de Soluções: Esta medida visa a aplicação de um rolo metálico sobre o disco 

aquando da sua saída dos tubos. Assim que o disco chega ao fim do tubo, um cilindro 

pneumático tem como função empurrar esse disco sobre uma guia que possui uma superfície 

ligeiramente rugosa. De forma a extrair uma superior quantidade de cola do disco, decidiu-se 

aplicar um rolo metálico que pressionará o disco para que o mesmo sofra maior atrito entre si 

e a superfície da guia, removendo desta forma algum do excedente de cola. No momento de 

chegada do disco sobre o corpo, isto permitirá que o disco não esteja embebido numa 

quantidade tão elevada de cola, fazendo que com que a acumulação de cola nos componentes 

possa ser minorada. A acumulação de cola nas garras e prensas gera produtos defeituosos e 

promove a desafinação das máquinas, pelo que com esta medida se prevê melhorias nos 

índices de qualidade e rendimento. Se levarmos em conta que o objetivo desta melhoria é 

reduzir a quantidade de cola utilizada para colar os discos, também é de prever que exista um 

ganho financeiro relativamente à quantidade de cola gasta anualmente. 
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Teste de Soluções: 

 

Figura 40 – Guia antes da aplicação do rolo (à esquerda) e depois da aplicação do rolo (à direita) 

Verificação de Soluções: Será necessário aguardar por dados futuros. Realização de estudos 

para comprovar diminuição de quantidade de cola utilizada e número de microparagens. 

 

II. Instalação de um Sensor Vertical após passagem pelo Nivelador 
 

Descrição do Objetivo: Melhoria do OEE da Colagem, com principal foco no índice de 

rendimento. 

Análise da Situação Atual: OEE: Colagem = 58%; Rendimento = 64%. 

Microparagens devido ao nivelador ≈ 16.023 paragens / ano. 

Definição de Objetivos: Redução da quantidade de microparagens para metade ≈ 8.012 / ano. 

Aumento de produção pode atingir 2.64% da produção anual, equivalendo a um aumento de 

OEE na Colagem que pode ir até aos 63%. 

Análise de Desvios e Causas: Sensor e Nivelador das máquinas 2 a 4 causa número elevado 

de microparagens, devido à acumulação de cola e sensibilidade do sensor. 

 

Figura 41 - Nivelador detetando a presença dos discos sobre o corpo das máquinas C2 a C4 

Desenho de Soluções: Esta medida não resolvia o problema das microparagens causadas pelo 

nivelador e o seu rolamento, mas visa eliminar as paragens causadas relacionadas com o 

sensor do nivelador. Este sensor acumula facilmente cola, e depende do deslocamento 

transversal do rolamento até uma determinada posição pelo que é sujeito a uma elevada 

margem de erro. A solução passou por se instalar um sensor de imagem que detetava se os 

discos estavam presentes incidindo sobre a rolha na vertical. 

Teste de Soluções: 

 

Figura 42 - Sensor testado para deteção de discos sobre o corpo nas máquinas C2 a C4 
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Verificação de Soluções: O sensor funcionava por breves momentos, mas continuava a 

causar variadas paragens. Detetou-se que o problema derivou de certos discos com 

tonalidades mais escuros se assemelharem para a lente do sensor como a falta dos mesmos. 

Desta forma, esta solução foi descartada visto que não solucionava o problema em questão. 

Sugestão de Melhorias Futuras: Estudar a aplicação de um sensor de proximidade colocado 

verticalmente sobre a rolha. Visto que este sensor apenas depende da distância do mesmo até 

a um determinado ponto, tal pode permitir detetar se os dois discos estão presentes sobre a 

rolha ou não de acordo com o comprimento da mesma. Visto que são produzidas rolhas com 

um comprimento variável, o projeto de implementação seria de alguma complexidade. 

 

III. Instalação de Sistema de Visão Artificial nas Máquinas de Colar 
 

Descrição do Objetivo: Melhoria do OEE da Colagem e da Retificação Dimensional, com 

principal foco no índice de rendimento.  

Análise da Situação Atual: OEE: Colagem= 58%, Rendimento = 64%.  

OEE: Retificação= 60%, Rendimento = 65%. 

Número de Microparagens na Ponçadora ≈ 23.383 / ano. 

Definição de Objetivos: Redução da quantidade de microparagens na ponçadora, assumindo 

que 80% das microparagens são causadas por rolhas descentradas ≈ 9.3532 / ano. Aumento da 

produção anual pode ir até aos 7.38% equivalendo a um aumento do OEE na Retificação até 

aos 87%. 

Análise de Desvios e Causas: Quantidade de cola acumulada nas garras e prensas cria 

produtos defeituosos, tais como rolhas com os discos descentrados. Estes produtos 

defeituosos não só são impossíveis de utilizar como retrabalho, e portanto são sucata, como 

um grande volume dos mesmos para a secção da retificação, sendo a principal causa de 

microparagens nas máquinas de ponçar pertencentes às linhas de retificação dimensional. 

 

Figura 43 - Rolhas descentradas provenientes da colagem (à esquerda) e exemplo de um encravamento devido a 

rolhas descentradas (à direita) 

Desenho de Soluções: Esta medida visa a aplicação de um sistema de visão artificial que se 

detetar que os planos de colagem não são coincidentes entre os discos, extrai essas rolhas 

coladas indevidamente. Ao extrair a rolha descentrada no momento, não só se evita que tais 

defeitos transitem para a retificação e causem quebras no rendimento, como se evitam custos 

de não qualidade, pois ao retirar a rolha colada imediatamente de produção a mesma pode ser 

reaproveitada para retrabalho. Devido à importância desta medida de melhoria realizou-se 

uma projeção relativa a quais seriam os aumentos de OEE e de rolhas produzidas face ao bom 

funcionamento deste sistema de visão artificial. Logo, assumiu-se que se ele captar 50% das 

rolhas descentradas, então evitaremos 50% das microparagens ocorridas na retificação devido 

a rolhas descentradas. Assim, apresentam-se as seguintes projeções nas figuras 44 e 45. 
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Figura 44 – Projeção do aumento de produção anual face à taxa de captação do Sistema de Visão Artificial 

 

 

Figura 45 – Projeção do aumento do OEE na Retificação face à taxa de captação do Sistema de Visão Artificial  

 

Verificação de Soluções: Esta medida acarreta custos de implementação elevados, pelo que 

ficou planeada para longo prazo, não sendo possível avaliar o sucesso da mesma no presente. 

 

IV. Correção do Sistema de Iluminação na Retificação 
 

Descrição do Objetivo: Melhoria do OEE da Retificação Dimensional, com principal foco no 

índice de rendimento.  

Análise da Situação Atual: OEE: Retificação= 60%, Rendimento = 65%. 

Definição de Objetivos: Diminuição do tempo de reacção dos operadores face a eventuais 

encravamentos ou outras microparagens nas linhas de produção. Tempo de reacção muito 

variável e difícil de estimar gerando muitas perdas de velocidade. 

Análise de Desvios e Causas: O sistema de iluminação funciona como aviso luminoso para 

diferentes encravamentos das máquinas ao longo da linha da retificação, no entanto, muitos 

destes encontram-se inoperacionais, pelo que o operador não se apercebe tão rapidamente dos 

problemas. No caso dos orientadores uma luz azul deve acender caso existam encravamentos 
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no processo, e o mesmo acontece com um semáforo na máquina de escolha que possui cores 

correspondentes ao funcionamento ou paragem da máquina. 

Teste de Soluções: Incluir medida de verificação do sistema de iluminação nos planos de 

manutenção preventiva do setor da Retificação. 

 

Verificação de Soluções: 

 

Figura 46 - Exemplos de iluminação disfuncional (à esquerda) e iluminação corrigida (à direita) 

 

V. Instalação de Aviso Luminoso nas Máquinas de Escolha 
 

Descrição do Objetivo: Melhoria do OEE da Retificação Dimensional, com principal foco no 

índice de rendimento. É uma solução mais simples e fácil de implementar enquanto não existe 

o sistema de visão artificial na colagem para combater microparagens na Retificação. 

Análise da Situação Atual: OEE: Retificação= 60%, Rendimento = 65%. 

Microparagens na Ponçadora ≈ 23.383 / ano. 

Definição de Objetivos: Diminuição do tempo de reacção dos operadores face às 

microparagens na ponçadora.Visa combater a maior fonte de encravamentos na retificação, 

reduzindo o tempo de resolução destes encravamentos. 

Análise de Desvios e Causas: O sistema de iluminação existente não inclui nenhum aviso 

sonoro ou luminoso aquando de rolhas encravadas na ponçadora; 

Teste de Soluções: Instalação de um aviso luminoso rotativo na máquina de escolha que 

avisará o operador de que existe um encravamento na ponçadora. Este encravamento será 

detetado por um sensor que após estar ativo por mais do que um determinado período de 

tempo terá como objetivo accionar este sinal luminoso. O motivo pelo qual o sistema 

luminoso estará colocado na máquina de escolha deve-se ao facto de ser a zona mais 

frequentada pelos operadores, o que permite um tempo de reacção mais rápido. 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Exemplo ilustrativo do aviso luminoso rotativo na máquina de escolha 
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VI. Instalação de Sistema de Paragem de Alimentação da Máquina de Retificar 
 

Descrição do Objetivo: Melhoria do OEE da Retificação Dimensional, com principal foco no 

índice de qualidade. O aparente índice médio perto dos 100% parece revelar que não existe 

muito sentido numa medida de melhoria com foco na qualidade, mas como mencionado 

anteriormente bastam 3 ou 4 rolhas para que surja uma reclamação, pelo que estas medidas se 

revelem fundamentais ainda que sejam produzidas percentagens infímas de defeitos quando 

comparadas com a produção total. 

Análise da Situação Atual: OEE: Retificação= 60%, Qualidade ≈ 99.9%. 

Microparagens na Estrela e Chanfradora ≈ 17.160 / ano 

Rolhas Não Conformes produzidas na Máquina de Retificar ≈ 0.06% da produção anual. 

Definição de Objetivos: Impedir a entrada de rolhas na retificadora aquando de um 

encravamento nas máquinas posteriores da linha produtiva, diminuindo o número de defeitos 

produzidos, e reduzindo o risco de possíveis reclamações derivadas dos produtos não 

conformes. 

Análise de Desvios e Causas: O sistema de sensores instalado na linha da retificação faz com 

que as rolhas não avançem mais numa determinada máquina, se a máquina posterior se 

encontrar parada por algum motivo, ou por falta de matéria-prima ou encravamentos. Caso 

exista um encravamento na estrela ou na chanfradora, por exemplo, as rolhas ficam presas na 

máquina de retificar. Aí sofrem uma retificação excessiva causando uma rolha defeituosa com 

um efeito muitas vezes denominado de “cogumelo”. 

 

Figura 48 - Exemplo de produtos defeituosos criados na máquina de retificar 

Teste de Soluções: Instalação de um sistema eletropneumático que ao verificar um 

encravamento na estrela ou na chanfradora, deve barrar a passagem de rolhas para a máquina 

de retificar.  

 

Figura 49 - Sistema de paragem de alimentação da máquina de retificar 
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Verificação de Soluções: Esta medida foi implementada no período final do projeto, não 

sendo possível avaliar o sucesso da mesma no presente. 

 

VII. Instalação de Mecanismo Pneumático na Estrela nas Linhas da Retificação 
 

Descrição do Objetivo: Melhoria do OEE da Retificação Dimensional, com principal foco no 

índice de disponibilidade e rendimento. Prevenir a quantidade de encravamentos e de avarias 

mecânicas causadas pela mola e pelo sistema mecânico instalado na estrela. 

Análise da Situação Atual: OEE: Retificação= 60%, Rendimento ≈ 65%. 

Microparagens na estrela ≈ 11.880 / ano. 

Definição de Objetivos: Redução da quantidade de microparagens na estrela para metade ≈ 

5940 / ano. Aumento de produção pode cifrar-se em 3.75% da produção anual. Aumento de 

rendimento pode chegar aos 68.85%, o que levaria a um aumento do OEE na Retificação até 

aos 64.72%. 

Análise de Desvios e Causas: O sistema instalado é susceptível a várias desafinações na 

mola, e o próprio mecanismo é sensível a partir. A fragilidade do mecanismo causa avarias 

caso o mecanismo quebre, e também encravamentos quando a mola já perdeu a sua 

elasticidade. 

 

Figura 50 - Mecanismo existente na estrela no momento atual 

Teste de Soluções: Instalação de um sistema pneumático que deve transportar as rolhas da 

estrela para a chanfradora. 

Verificação de Soluções: Esta medida acarreta algumas modificações na máquina, pelo que 

ficou planeada para médio prazo, não sendo oportuno fazê-lo no presente. 

4.3 Planeamento da Manutenção 

Umas das principais medidas tomadas em relação à manutenção planeada, foi a de integrar e 

unir cada vez mais os serviços técnicos da equipa de manutenção da Relvas às operações 

fabris. Os planos de manutenção existentes foram sempre descurados pela equipa até ao ponto 

de serem completamente descontinuados, e como tal, tornou-se cada vez mais premente a 

necessidade de deslocar a equipa da manutenção para a fábrica. Levando isso em conta, criou-

se um quadro da equipa de manutenção e um quadro de planeamento anual da manutenção. O 

quadro da equipa de manutenção, analogamente aos quadros de equipa existentes em cada 

secção produtiva, tem como objetivo organizar o trabalho da equipa, o seu planeamento diário 

de trabalho e o relato de ocorrências significativas ou de sugestões de melhoria. Visto que a 

intenção era incentivar a equipa a estar mais presente na fábrica, o quadro foi colocado numa 

zona central da produção, até de modo a permitir que a equipa estivesse perto dos 

equipamentos e pudesse conversar sobre os problemas dos mesmos no chão de fábrica. A base 

de funcionamento do quadro foi estabelecida através de Kanban, onde se utilizam diversos 
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Manutenção 

cartões que serão mencionados posteriormente de forma a planear as diferentes intervenções 

da manutenção. O quadro de planeamento anual da manutenção servirá como fonte de 

alimentação para o quadro de equipa, e deve conter todas as tarefas de manutenção preventiva 

planeadas para o decorrer do ano, bem como outras tarefas apropriadas destinadas aos 

técnicos da manutenção. 

4.3.1 Necessidades da Manutenção 

 Realizou-se um estudo das principais necessidades de manutenção preventiva nas secções da 

colagem e da retificação, recolhendo o máximo de informações contidas nos registos de 

paragens e de intervenções. Devido à escassez de informação para poder determinar quais os 

componentes mais críticos, a sua taxa de avarias ou periodicidade ótima de substituição, 

optou-se por manter a periodicidade das manutenções preventivas já existentes, e junto dos 

responsáveis da manutenção procurou-se entender se existiam alterações que devessem ser 

efetuadas destes mesmos planos. Adicionaram-se então algumas tarefas de carácter preventivo 

e removeram-se outras tarefas visto que não continham valor acrescentado para a manutenção 

dos equipamentos. O objetivo futuro seria no entanto recolher cada vez maior quantidade de 

informação relativamente a cada componente dos equipamentos, pois assim poder-se-ia 

estudar a fiabilidade de cada componente e calcular qual a periodicidade ótima de 

substituição. Podemos observar na tabela 3 as necessidades da manutenção identificadas. 

 

Tabela 3 – Necessidades de manutenção preventiva na colagem e retificação 

COLAGEM RETIFICAÇÃO 

Lubrificação da Máquina (1x Dia) Substituição de Lixas da Topojadora (3x semana) 

Revisão Geral da Máquina (6 em 6 

Semanas) 

Troca do Kit da Embraiagem da Máquina de Escolha (1x Mês) 

Inspeção Anual da Máquina (1x Ano) Inspeção Geral aos Cilindros Pneumáticos e às Correias da Linha de 

Produção (1x Mês) 

 Inspeção ao Sistema de Iluminação (1x Mês) 

 Inspeção Geral da Linha de Produção (3 em 3 Meses) 

O planeamento das intervenções da manutenção será efetuado através de cartões com 

diferentes cores e simbologias que identificam a tarefa, o tipo de manutenção a realizar, o 

equipamento a intervencionar e a secção do equipamento. Criaram-se três tipos de cartões, 

sendo estes os cartões de avaria, manutenção geral e de manutenção preventiva. 

Cartões de Avaria e de Manutenção Geral 

                                

 

Figura 51 – Cartão de avaria e cartão de manutenção geral 

Os cartões de avaria devem ser preenchidos pelos operadores ou pelos responsáveis de cada 

secção e colocados no funil de tarefas. A descrição deve ser simples e direta, e pelo facto 

AVARIA MÁQ. 

DATA TURNO DESCRIÇÃO 
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exigir uma manutenção corretiva ou de emergência, o responsável pela equipa da manutenção 

deve ser alertado rapidamente para que aloque um técnico apropriado para solucionar o 

problema. Os cartões de manutenção geral servem apenas o propósito de alocar tarefas que 

têm de ser executadas pelos técnicos da manutenção pontualmente, pelo que não estão 

incluídas no planeamento anual da manutenção. 

Cartões de Manutenção Preventiva 

 

Figura 52 – Cartões de manutenção preventiva 

Os últimos cartões, e porventura os mais importantes, dizem respeito às tarefas de 

manutenção preventiva. Estas tarefas estarão planeadas no quadro anual da manutenção e 

transitarão semanalmente para o quadro de equipa da manutenção. O cartão indica a tarefa e 

máquina a realizar, quantos operadores são necessários para a execução da tarefa, o tipo de 

tarefa que pode ser uma inspeção ou lubrificação, por exemplo. Os cartões regem-se por um 

código de cores com duas vertentes: a primeira diz respeito à identificação da secção (o 

amarelo representa a colagem, no caso exemplificado), e a segunda relaciona-se com o facto 

de existirem sempre duas tonalidades diferentes da mesma cor. A existência de um amarelo 

mais claro e outro mais escuro prende-se com o facto de ser mais fácil para quem planeia as 

tarefas de manutenção compreender o que está a ser executado e o que está por executar. Isto 

porque quando o operador se descola à máquina e conclui a tarefa, deve colocar o cartão 

correspondente à mesma, e trazer aquele que lá estará colocado simbolizando o cumprimento 

do trabalho executado. Se, a título de exemplo, o técnico leva um cartão amarelo claro para o 

equipamento, terá de trazer um cartão amarelo escuro para o quadro de equipa e dar a tarefa 

como executada. O responsável da manutenção deverá então usar esse cartão amarelo escuro 

para planear a próxima intervenção no quadro anual da manutenção. Cada uma das 

manutenções preventivas será acompanhada de “checklists” que devem conter a instrução de 

trabalho, a duração prevista da intervenção e as ferramentas a utilizar. Apresenta-se uma 

“checklist” referente à ‘Revisão Geral das Máquinas de Colar’ a título de exemplo na figura 

53. O objetivo futuro será o da construção de um documento semelhante para cada tarefa. 

 

Figura 53 – Checklist da revisão geral da máquina de colar 

REVISÃO GERAL DA MÁQUINA 

x1 OPERADOR 

MÁQUINA DE COLAR 1 

9-A 

REVISÃO GERAL DA MÁQUINA 

x1 OPERADOR 

MÁQUINA DE COLAR 1 

9-A 
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4.3.2 Indicadores da Manutenção 

Para acompanhamento da equipa de manutenção, foram definidos indicadores que permitirão 

analisar e estudar quais os principais pontos a melhorar, e quais os objetivos que devem ser 

atingidos segundo a definição da gestão. Foram definidos quatro indicadores para o quadro da 

manutenção, nomeadamente: MBTF, MDT, Taxa de Cumprimento e Taxa de Atraso. Estes 

indicadores serão compilados semanalmente, e devemos analisar quais as mais-valias de cada 

um, os motivos que levaram à escolha dos mesmos e quais os resultados obtidos. 

MTBF - O MTBF representa o Tempo Médio Entre Avarias, e é um bom indicador 

relativamente à fiabilidade das máquinas, porque nos vai permitir entender o espaço temporal 

que existe entre a ocorrência de cada avaria. Quanto maior este intervalo for, maior é o tempo 

de bom funcionamento das máquinas, pelo que se pretende que os valores do MTFB 

aumentem. Desta forma conseguiremos avaliar o quão eficientes estão a ser as intervenções 

em cada máquina. Os valores de MTBF estimados apresentam-se na figura 54 e 55. 

 

Figura 54 – MTBF na Colagem 

 

Figura 55 – MTBF na Retificação 
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MDT - O MDT representa o Tempo Médio de Paragens. O indicador MDT é composto pelo 

tempo de setups, tempo de reparações e pelo tempo de espera até intervenções. Pode-se dizer 

que é o tempo durante o qual a máquina não esteve operável. Assim saberemos que em média 

cada vez que um equipamento pára fica um determinado número de horas médio 

inoperacional. O objetivo futuro passará por substituir este indicador pelo MTTR, que se irá 

referir apenas ao Tempo Médio de Reparação. Atualmente esse indicador não pôde ser 

calculado porque os registos existentes não possuíam campos relativos ao período temporal de 

reparação, e mesmo após criação de novos registos derivado da falta de hábito, existiu pouca 

adesão por parte dos técnicos da manutenção quanto ao preenchimento dos mesmos, pelo que 

a formação da equipa da manutenção será fundamental para o incentivo do preenchimento 

correto dos registos, por forma a obter subsequentemente o MTTR. O MDT estimado 

apresenta-se nas figuras 56 e 57 para as secções em estudo. 

 

Figura 56 – MDT na Colagem 

 

Figura 57 – MDT na Retificação 
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Taxa de Cumprimento - A taxa de cumprimento é um indicador que compara o número de 

tarefas de manutenção cumpridas com o número de tarefas de manutenção planeadas. Uma 

das razões para a taxa de cumprimento ser baixa pode estar relacionada com o planeamento da 

manutenção, porque se o número de tarefas de manutenção por cumprir começar a ser muito 

elevado, então o plano de manutenções deve ser revisto. Assim, podemos compreender qual o 

nível de eficácia do planeamento da manutenção. Outros motivos pelo qual a taxa de 

cumprimento pode estar baixa, poderá ser porque a produção está demasiado assoberbada e 

não pode disponibilizar os equipamentos para manutenções. Por outro lado, pode existir um 

volume tão elevado de intervenções corretivas e/ou de emergência que fará com que a equipa 

da manutenção não tenha tempo nem recursos para realizar as manutenções planeadas. Esta 

taxa será estimada de acordo com a seguinte expressão apresentada na equação (4.1). 

 

  𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
      (4.1) 

 

Taxa de Atraso - A taxa de atraso indicará o número de tarefas de manutenção que se 

encontram por cumprir e cumpridas fora da calendarização das mesmas. A intenção de utilizar 

este indicador passa por compreender a exigência do planeamento produtivo e se a carga 

horária alocada à equipa da manutenção lhes permite realizar as tarefas no prazo apropriado, e 

se tal não acontece, os motivos para tal deverão ser analizados. Permite que se identifiquem 

também tendências no incumprimento de prazos das tarefas planeadas. Pode-se chegar à 

conclusão que de num determinado mês ou época do ano existe maior tendência para que as 

manutenções comecem a ser cumpridas com atrasos. Em tal situação devem-se reavaliar os 

planeamentos de forma a prevenir que o atraso não cresça em demasia, porque se a taxa de 

atraso começar a aumentar, gradualmente esperar-se-á que o número de avarias e de 

intervenções de emergência comece a aumentar também. Esta taxa pode ser calculada através 

da razão expressa na equação (4.2). 

 

    𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
   (4.2) 

 

4.3.3 Quadro da Equipa de Manutenção 

Para construção do quadro, definiram-se quais os pontos que o mesmo devia incluir, e aborda-

se de seguida em detalhe como foram estruturados os mesmos. 

 

1. Agenda e Mapa de Presenças 

A agenda da reunião explicita qual a frequência das reuniões de equipa e a sua duração. 

Estabeleceu-se que as reuniões da manutenção seriam diárias com a duração de 5 minutos, 

sendo que uma vez por semana a reunião deve durar 15 minutos com a intenção de abordar 

outros temas além do planeamento diário, tais como a análise de ocorrências, os indicadores 

da manutenção e as sugestões de melhoria. De forma a criar um hábito e a responsabilizar os 

técnicos da manutenção e sabendo que estas reuniões são algo de completamente novo para a 

equipa, decidiu-se incluir um mapa de presenças onde cada um dos participantes deve registar 

a sua presença. 
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2. Registo de Ocorrências 

O registo de ocorrências é o local reservado para relatar problemas ou situações que surgem 

no dia-a-dia, e que tendo relevância para tal devem ser registados no quadro da manutenção. 

O técnico responsável pelo relato deve indicar o seu nome e descrever de forma simples e 

sucinta o que aconteceu e/ou quais os problemas que identificou. 

 

Figura 58 – Registo de ocorrências 

 

3. Plano de Trabalho 

Esta é zona mais operacional do quadro exigindo da parte do responsável de equipa 

capacidade de planeamento e de organização. São destacados do lado esquerdo os técnicos da 

equipa de manutenção, que de acordo com as suas competências e disponibilidade serão 

alocados às diversas tarefas pendentes. Neste local, os cartões são colocados de acordo com o 

tipo de manutenção a efetuar. Assim que as tarefas estão concluídas devem ser movidas para a 

coluna denominada ‘feito’. No final de cada semana, todas as avarias e tarefas de manutenção 

são registadas para análise posterior. 

 

Figura 59 – Planeamento de trabalho e alocação das tarefas concluídas 

 

4. Funil de Tarefas 

Todas as tarefas destinadas à manutenção devem ser colocadas no funil de tarefas. Este é 

o local onde todos os cartões são depositados com a devida descrição. Os cartões podem 

ser os de avaria, manutenção preventiva ou de outro tipo de tarefas alocadas aos técnicos. 

A alocação da tarefa ao técnico deve ser realizada o mais rapidamente possível. 

 

Figura 60 – Cartões com tarefas pendentes alocadas ao funil de tarefas 
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5. Indicadores 

Aqui são apresentados os indicadores que dizem respeito à evolução do estado da 

manutenção. Os indicadores servirão de base para uma reunião semanal onde os mesmos 

devem ser analisados e discutidos, tendo em vista possíveis sugestões de como melhorar 

estes indicadores de forma a atingir os objetivos propostos. 

 

Figura 61 – Indicadores gráficos da manutenção, o MTBF e MDT, da colagem (em cima) e retificação (em 

baixo) 

 

6. 3C 

O 3C é uma ferramenta que deve ser utilizada para resolver problemas críticos que sejam 

colocados no registo de ocorrências. Um destes problemas pode ser seleccionado 

semanalmente e estudado usando esta ferramenta composta por três passos até à 

verificação da solução. Os três passos são o caso, a causa e a contra-medida. Analisando 

um dos problemas, a equipa deve apontar as possíveis causas para a ocorrência do 

problema, e após ter identificado tais motivos devem procurar medidas que contrariem ou 

solucionem esse problema. Devem então realizar uma verificação para perceber se o 

problema foi resolvido com sucesso, e caso tal se verifique, o plano de acções para 

ocorrências similares deve ser normalizado e arquivado. 

 

 

Figura 62 – Ferramenta de resolução de ocorrências 3C 

7. PDCA 

Qualquer sugestão de melhoria relativa às intervenções da equipa da manutenção, ao nível de 

registos ou até do próprio quadro, podem ser relatadas através de um ciclo PDCA. O 

responsável da manutenção deve então tratar estas sugestões e caso estas sejam aceites, 

devem começar por ser planeadas para seguirem o percurso do ciclo PDCA que termina na 

normalização e implementação definitiva da melhoria. 
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Figura 63 – Ciclo de melhoria PDCA 

 

8. Layout do Quadro  

Podemos observar na figura abaixo de que formas foram distribuídas as secções apresentadas 

pelo quadro da equipa de manutenção. 

 

Figura 64 – Layout final do quadro de equipa da manutenção 

4.3.4 Quadro Anual de Planeamento da Manutenção 

O quadro anual de planeamento da manutenção inclui todas as tarefas que a manutenção deve 

realizar, de forma programada e semana a semana. Este quadro serve o principal propósito de 

alocar todas as tarefas de manutenção preventiva de acordo com a sua periodicidade. Como já 

mencionado anteriormente, as cores dos cartões representam a sua secção produtiva, e o facto 

de existirem tons alternativos facilita a colocação dos cartões nos respetivos lugares, sabendo 

aquilo que já foi executado e o que deve ser planeado.  
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Figura 65 – Periodicidades definidas no quadro anual 

O procedimento pode ser explicado através do seguinte exemplo descrito abaixo e ilustrado: 

1. O cartão da ‘Revisão Geral da Máquina’ para a máquina de colar 6 está planeado para 

uma determinada semana, e a posição F está disponível para um próximo 

planeamento; 

2. O cartão de ‘Revisão Geral da Máquina’ transita para o quadro de equipa da 

manutenção sendo alocado ao responsável pela execução da tarefa; 

3. O técnico da manutenção trocará o seu cartão de execução de manutenção preventiva 

por um outro que estará colocada na máquina, e após conclusão da intervenção, deve 

ser colocado no quadro de equipa, onde o responsável da manutenção o fará transitar 

de novo para o quadro de planeamento anual onde será colocado na próxima posição 

planeada. 

 

Figura 66 – Passo número 1 do exemplo de planeamento 

 

 

Figura 67 – Passo número 2 do exemplo de planeamento 

 

Figura 68 - Passo número 3 do exemplo de planeamento 

 

Este quadro deve ser preenchido com todas as tarefas de manutenção preventiva planeadas 

para cada secção, e deve ser gerido pelo responsável da manutenção de modo a que fique 

registado se as tarefas estão a ser cumpridas no planeamento previsto e realizadas em 

conformidade com as necessidades da manutenção. 
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5 Conclusões e Projetos Futuros  

 

A implementação da metodologia de manutenção produtiva total é complexa e vasta, envolve 

diversas áreas de ação e enfrenta dificuldades como a resistência à mudança. De modo a que 

um projeto desta dimensão seja desenvolvido com êxito, compreendeu-se que o envolvimento 

de todos os departamentos e de todos os membros de uma organização é decisivo. Por 

conseguinte, para que os métodos aplicados surtam efeito e tragam benefícios para a 

organização, a visão, a cultura e a disposição de procurar sempre a melhoria contínua são 

essenciais. 

A análise e tratamento de dados revelou-se um passo fundamental para a realização de um 

estudo lógico e coerente, e para isso é necessário que a informação recolhida tenha sido 

registada com exatidão. Foram encontradas muitas dificuldades no preenchimento dos 

registos, mas devido às alterações efetuadas nos mesmos, o volume de registos preenchidos 

corretamente aumentou. Contudo, o preenchimento do registo de intervenções da equipa de 

manutenção continuou a ser problemático devido à informação reduzida ou nula fornecida 

pelos técnicos. A formação dos operadores e técnicos e a realização de auditorias para 

promover um acompanhamento constante do preenchimento dos registos utilizados na 

empresa deve ser considerado um fator chave para medir o desempenho da organização 

eficazmente. É da máxima importância que os dados analisados sejam fiáveis, caso contrário a 

gestão irá tomar decisões baseadas em pressupostos errados. 

As medidas propostas incluídas nos planos de melhoria desenvolvidos na empresa poderão 

revelar-se vantajosas para o aumento do OEE dos equipamentos, porém, devido à necessidade 

de planear paragens na produção e ao custo elevado que ambas as paragens e as ações de 

melhoria acarretam, não foi possível avaliar se existiria um acréscimo de eficiência 

relacionado com tais planos de ação. Todavia, foi possível realizar projeções relativas aos 

ganhos esperados ao nível de produção e de aumento da eficiência global dos equipamentos 

caso as melhorias aplicadas se revelem bem-sucedidas. 

De modo a encontrar as condições necessárias para a implementação dos planos de melhoria 

devem ser geradas sinergias entre as equipas de produção e manutenção, pois serão 

fundamentais para a aplicação e desenvolvimento dos projetos em questão. Além disso, a 

própria administração e gestão de topo deve participar na implementação da metodologia 

TPM visto que sem o apoio necessário para as iniciativas de melhoria, não será possível 

organizar treinos e formações para os membros da organização ou efetuar modificações nos 

equipamentos.  

O desenho e montagem de um quadro para a equipa da manutenção demonstrou-se muito 

benéfico, pois serviu para fomentar e desenvolver hábitos de planeamento de trabalho e para 

incutir uma cultura de que é sempre possível melhorar e evoluir os nossos métodos de 

trabalho. Os indicadores da manutenção tornaram-se uma ótima ferramenta de avaliação 

quanto ao progresso semanal da equipa, sendo que o mais importante é perceber quais as 

decisões que devem ser tomadas após a medição do MTBF ou do MDT. O indicador MTTR 

deve passar a integrar a estrutura do quadro de equipa, e para o mesmo ser estimado será 

necessário acompanhamento e formação da equipa da manutenção para que estes entendam a 

importância do preenchimento de dados relativamente ao seu trabalho. 

O quadro anual de planeamento da manutenção permitiu criar uma base para a implementação 

de planos de manutenção preventiva, que foram revistos tendo em conta a base já existente 

dos mesmos. Contudo tornar-se-á essencial que os mesmos sejam otimizados no futuro 

usando o histórico que entretanto deve ser adquirido, seja ao nível de registos de paragens 

como de intervenções. O levantamento do parque material constituinte de cada equipamento 

será também fundamental para projetos posteriores. Após a aquisição e tratamento de todos 
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estes dados será possível estudar qual a periodicidade ótima de substituição de cada 

componente, os seus custos de substituição e redefinir os planos de manutenção preventiva. 

É de grande importância que se desenvolvam para referência futura e formação contínua dos 

operadores as instruções de trabalho relativas às intervenções da manutenção, assim como 

“checklists” que permitem ao técnico da manutenção assinalar quais as tarefas que realizou e 

possibilitam também a realização de auditorias para verificar o estado e cumprimento das 

tarefas de manutenção planeadas. Devem também ser estudados quais os procedimentos que 

poderão ser realizados através de manutenção autónoma, formando os operadores e 

fornecendo-lhes instruções de trabalho para que seja normalizada a forma como a intervenção 

é realizada.  

Este projeto permitiu um enquadramento prático no ambiente industrial, ficando-se a 

conhecer melhor o ritmo de trabalho e as exigências inerentes à implementação de projetos de 

melhoria contínua. A necessidade de encontrar soluções eficazes e exequíveis revelou-se 

complexa e desafiante, demonstrando ser crucial o uso de aptidões pessoais como a 

criatividade e a liderança bem como a aplicação de várias competências técnicas. 
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ANEXO A: A Arte da Cortiça 

 

A cortiça 

A cortiça é produzida pelo sobreiro (Quercus suber L.), sendo o revestimento exterior do seu 

tronco e ramos. A cortiça é retirada do tronco de forma periódica, geralmente de 9 em 9 anos, 

sob a forma de pranchas com espessura adequado ao processamento industrial, principalmente 

usadas para a produção de rolhas. As características únicas do sobreiro permitem uma 

exploração de cortiça de forma sustentada ao longo da vida da árvore. 

O sobreiro é uma árvore que se desenvolve usualmente nas zonas mediterrânicas e de 

influência atlântica, e que se estende até à Península Ibérica, ao Sul de França e Itália e ao 

Norte de África. Ocupa atualmente cerca de 720 mil hectares em Portugal, sendo que 34% da 

área mundial de sobreiro pertence a Portugal. Note-se também que 49% da produção mundial 

de cortiça é portuguesa. 

O processamento industrial da cortiça é feito de forma a maximizar o aproveitamento e a 

valorizar a matéria-prima e as suas propriedades. Os processos de transformação visam 

produzir objectos de cortiça natural, de onde se destacam as rolhas de cortiça natural e os 

discos de cortiça natural. A matéria-prima que não se adequa a tais produtos, é submetida a 

processos de trituração e aglomeração, dando origem a produtos de cortiça aglomerada de 

diferentes tipos, principalmente rolhas e materiais de revestimento e de isolamento. 

A indústria da cortiça tem um peso considerável na indústria transformadora portuguesa, 

correspondendo 1,7% do emprego e 1,8% do valor bruto da produção. A classificação destas 

indústrias pode incluir diversas atividades: indústria de preparação, indústria rolheira, 

indústria granuladora e indústria aglomeradora. 

 

In ‘A Cortiça’ de Manuel Amares Fortes, Maria Emília Rosa, Helena Pereira 

Segunda Edição, ISBN 972-8469-33-0, 2006, IST PRESS 
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ANEXO B: Avaliação do Cumprimento dos Planos de Manutenção 

Tabela 4 – Taxa de Cumprimento Global do Plano de Manutenção na Colagem 

COLAGEM 
TAXA DE 

CUMPRIMENTO 

TAXA DE 

CUMPRIMENTO 

GLOBAL 

1)  A lubrificação da 

estufa deve ser 

efetuada 1 vez por 

mês. 

CUMPRIDA 

PARCIALMENTE 
8% 

42% 

2)  A substituição das 

garras deve ser 

efetuada de 3 em 3 

meses. 

NÃO CUMPRIDA 0% 

3)  A verificação das 

prensas deve ser 

efetuada 1 vez por 

ano. 

NÃO CUMPRIDA 0% 

4) A lubrificação da 

máquina deve ser 

efetuada todas as 

Segundas Feiras. 

CUMPRIDA 100% 

5) A limpeza dos 

restos de cola deve ser 

efetuada todas as 

Sextas Feiras. 

CUMPRIDA 100% 

 

Tabela 5 – Taxa de Cumprimento Global do Plano de Manutenção da Retificação 

RETIFICAÇÃO 
TAXA DE 

CUMPRIMENTO 

TAXA DE 

CUMPRIMENTO 

GLOBAL 

1)  Troca de 

embraiagem - de 4 

em 4 semanas 

CUMPRIDA 100% 

46% 

2)  Troca de lixas - de 

4 em 4 semanas 

CUMPRIDA 

PARCIALMENTE 
47% 

3)  Troca das correias 

das mós - de 8 em 8 

semanas 

NÃO CUMPRIDA 0% 

4) Troca da correia da 

moega - de 12 em 12 

semanas 

CUMPRIDA 

PARCIALMENTE 
60% 

5) Troca de guia - de 

12 em 12 semanas 
 NÃO CUMPRIDA 0% 

6) Troca de cilindros - 

de 4 em 4 semanas 

CUMPRIDA 

PARCIALMENTE 
13% 

7) Limpeza de Mós - 

diariamente 
CUMPRIDA 100% 
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ANEXO C: Registos Documentais Elaborados 

 

Figura 69 – Controlo de Paragens na Colagem 
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Figura 70 – Controlo de Paragens na Retificação 
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Figura 71 – Controlo de Microparagens na Retificação 
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Figura 72 – Controlo de Microparagens na Colagem 
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Figura 73 – Registo de Intervenções da Manutenção 
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ANEXO D: Exemplos de Kanban do Quadro da Manutenção  

AVARIA MÁQ. 

DATA TURNO DESCRIÇÃO 

Manutenção 

REVISÃO GERAL DA MÁQUINA 

x1 Operador 

MÁQUINA DE COLAR 1 

9-A 

REVISÃO GERAL DA MÁQUINA 

x1 Operador 

MÁQUINA DE COLAR 1 

9-A 

 

Figura 75 – Cartão de Avaria 

Figura 77 – Cartão de Manutenção Preventiva Claro 

Figura 76 – Cartão de Manutenção Geral 

Figura 74 – Cartão de Manutenção Preventiva Escuro 
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ANEXO E: Fluxograma Produtivo da Rolha de Champanhe 

 

 

 

Figura 78 - Fluxograma Produtivo da Rolha de Champanhe 
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ANEXO F: Esquematização das Linhas Produtivas da Colagem e da 
Retificação Dimensional 

 

Figura 79 - Linhas Produtivas da Colagem 

 

 

Figura 80 - Linhas Produtivas da Retificação 
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ANEXO G: Diagrama de Gantt do Projeto TPM 

 

 

Figura 81 - Calendarização do projeto TPM implementado 


