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Resumo  

A presente dissertação surge na sequência de um projeto que visa a implementação da 

metodologia TPM numa unidade industrial do Grupo Amorim, em Santa Maria de Lamas. O 

projeto decorreu no departamento de Manutenção e teve como principal objetivo o aumento 

da disponibilidade do equipamento no setor Escolha/Passagem. Inicialmente, foi feita uma 

análise ao processo de manutenção com o objetivo de compreender o seu estado atual e 

identificar quais as principais oportunidades de melhoria. Com a perceção do baixo grau de 

maturidade da empresa relativamente à Engenharia de Manutenção, vieram identificados 

problemas que desde cedo teriam de ser resolvidos para que fosse estabelecida uma base 

sólida para a implementação do TPM. Para resolver estes problemas, foram aplicadas 

ferramentas lean, tal como o 5S e a standardização dos processos que asseguraram o 

desenvolvimento de planos de manutenção com sucesso. As soluções apresentadas trouxeram 

melhorias significativas quanto à eficiência dos equipamentos e permitiram uma redução 

drástica do tempo de resposta às avarias do setor, sendo ainda de salientar a grande redução de 

variabilidade obtida com a normalização do processo.  

Os resultados obtidos comprovam que a metodologia TPM visa a eficácia da própria estrutura 

orgânica da empresa através de melhorias constantes que devem ser introduzidas e 

incorporadas não só pelas pessoas como nos equipamentos. 
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TPM Implementation on an Industrial Unit of Natural Stoppers 

Abstract 

This dissertation comes in the sequence of a project that aims for the implementation of the 

TPM methodology on an industrial unit of the Grupo Amorim, at Santa Maria de Lamas. The 

project takes place in the Maintenance department and the main goal is to improve the 

availability of the equipment in the sector of Escolha/Passagem. Initially, the maintenance 

process was analyzed in order to understand its current state and identify the main 

improvement opportunities. By realizing the low maturity level of the company regarding the 

subject of Maintenance Management, some issue were from early on identified to be resolved 

in order to stablish a solid base for the TPM implementation. To solve these problems, lean 

tools such as 5S and process standardization were used to ensure the development of 

maintenance plans successfully. The presented solutions brought significant improvements 

regarding the overall equipment efficiency and allowed a drastic reduction regarding the 

response time to the failures of the sector. The great reduction of variability obtained with the 

normalization of the process is worth noting as well. 

The results obtained prove that the TPM methodology strives for the efficiency of the own 

organic structure of the company through constant improvement measures that should be 

introduced not only for people but also to the equipment. 
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Siglas  

CPUT – Cost Per Unit Time  

EE3D – Escolha Eletrónica com visão artificial 3D 

ERP – Enterprise Resourse Planning 

MTBF –Tempo médio entre falhas (Mean Time Between Failures) 

MTTR – Tempo médio de reparação (Mean Time To Repair) 

MWT – Tempo médio de espera (Mean Waiting Time) 

OEE – Overall Equipment Effectiveness 

PI – Pedido de Intervenção  

SVE – Sistema de Verificação de Estanquicidade  

TCA – Tricloroanisol 

TPM – Manutenção Produtiva Total (Total Productive Maintenance) 

SAP - Systeme, Anwendungen und Produkte 

UI – Unidade Industrial 
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1 Introdução  

Esta dissertação tem como tema um projeto desenvolvido em ambiente empresarial na 

Amorim & Irmãos S.A., no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial 

da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

1.1 O Grupo Amorim e a Amorim & Irmãos S.A. 

A Corticeira Amorim começou a sua atividade em 1870 com a fundação de uma pequena 

fábrica de produção manual de rolhas de cortiça para o Vinho do Porto, no cais de Vila Nova 

de Gaia. Mais tarde, a 11 de março de 1922, foi constituída a empresa Amorim & Irmãos, 

Lda., em Santa Maria de Lamas, com um capital social de, aproximadamente, 90 mil escudos. 

A Amorim & Irmãos, Lda. deu origem ao universo de empresas que é hoje o Grupo Amorim. 

A Corticeira Amorim é atualmente líder mundial no setor da cortiça e encontra-se organizada 

em cinco unidades de negócio: Matérias-Primas, Rolhas, Aglomerados Compósitos, 

Revestimentos e Isolamentos. 

A Unidade de Negócio Rolhas designa-se Amorim & Irmãos, S.A. e é a maior produtora e 

fornecedora de rolhas de cortiça a nível mundial, registando uma produção anual de mais de 

4.000.000.000 de rolhas, o que lhe confere cerca de 40% da quota do mercado global da 

cortiça (Amorim & Irmãos, S.A., 2017). A missão, visão e os valores da Corticeira Amorim 

são extensíveis à Amorim & Irmãos, S.A.  

 Missão: Acrescentar valor à cortiça, de forma competitiva, diferenciadora e inovadora, 

em perfeita harmonia com a natureza; 

 Visão: Remunerar o capital investido de forma adequada e sustentada, com fatores de 

diferenciação a nível do produto e do serviço e com colaboradores com espirito 

ganhador; 

 Valores: orgulho, ambição, iniciativa, sobriedade e atitude. 

O presente projeto foi realizado na Unidade Industrial de Lamas, a qual se dedica à produção 

de três tipos de rolhas: naturais, acquamark e colmatadas. A classificação das rolhas de cortiça 

é feita de acordo com o seu calibre (comprimento x diâmetro) e a sua classe (qualidade). 

 

 

Figura 1 - Amorim & Irmãos S.A., em Santa Maria de Lamas 
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1.2 Enquadramento do projeto e motivação 

Atendendo à relevância da manutenção para a Amorim & Irmãos S.A., à complexidade e à 

diversidade dos processos e equipamentos utilizados, é de extrema importância adotar 

procedimentos que possibilitem a melhoria do sistema de Gestão da Manutenção. A escassez 

de informação ao nível da gestão para a tomada de decisões ou ao nível operacional para a 

execução de tarefas acarreta prejuízos que se podem tornar críticos. De forma a poder 

responder a este paradigma torna-se imprescindível criar planos de manutenção para os 

equipamentos, bem como ferramentas que permitam facultar dados e informação concreta 

sobre a disponibilidade e fiabilidade de cada equipamento e criar meios que proporcionem 

informação padronizada para a execução de tarefas por parte da força laboral. 

1.3 Objetivos do projeto 

O presente projeto, a realizar na segunda e terceira escolha – setor Escolha/Passagem - com 

recurso à metodologia TPM, tem como principal objetivo melhorar a eficácia global dos 

equipamentos e, consequentemente aumentar a sua produtividade. Dada a falta de 

planeamento de manutenção existente, o objetivo passa também por coordenar as equipas de 

produção/manutenção, criar planos de manutenção e sistemas de confirmação para os 

mesmos. Para alcançar o objetivo principal será necessário cumprir o seguinte conjunto de 

objetivos: 

 Avaliar o desempenho atual dos equipamentos através do cálculo dos indicadores de 

performance selecionados e do OEE; 

 Garantir a base para a implementação TPM, isto é, utilizar ferramentas 5S para a 

obtenção de um processo mais lean;  

 Identificar as alterações a colocar em prática assim como as ferramentas mais 

adequadas para eliminar ou mitigar as perdas associadas ao(s) fator(es) mais crítico(s) 

com vista à melhoria do OEE. 

1.4 Método seguido no projeto  

O projeto foi planeado e executado em quatro fases:  

1. Um período de conhecimento dos processos internos da empresa no geral, desde a 

chegada da matéria-prima até à saída do produto acabado. Após este reconhecimento 

geral, seguiu-se um período de alguns dias para conhecer mais a fundo os processos do 

setor Escolha/Passagem, onde teve lugar o projeto. 

2. Análise das práticas atuais relativas à manutenção de equipamentos e todos os 

processos envolventes relacionados. Desenvolvimento de várias propostas de melhoria 

baseados nos pilares TPM e recolha de dados para posteriormente comparar com a 

situação final.  

3. Seleção das propostas de melhoria mais adequadas e aplicação das mesmas.  

4. Análise dos resultados obtidos com as melhorias aplicadas e proposta de novas 

melhorias.  

Apesar de as fases estarem apresentadas por ordem cronológica de realização, esta ordem foi 

bastante flexível, ou seja, durante a fase de aplicação de melhorias foram desenvolvidas novas 

ideias ou propostas que inicialmente não tenham sido aplicadas por não parecerem tão 

promissoras foram mais tarde reaproveitadas e postas em prática. 

1.5 Estrutura da dissertação 

A dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro, é feita uma introdução ao projeto 

desenvolvido com uma pequena explicação do tema do trabalho, das características da 

empresa onde o trabalho decorreu e qual o problema a resolver. No segundo capítulo é feita 
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uma revisão ao estado da arte com algum detalhe. Os temas relacionados com manutenção de 

equipamentos e principalmente TPM são abordados de forma a contextualizar o projeto e a 

sua relevância em termos científicos. No terceiro capítulo o problema é abordado de forma 

mais detalhada. É feita uma análise ao estado atual dos processos de manutenção da empresa 

e dos indicadores atuais. No quarto capítulo apresentam-se os resultados da análise feita 

inicialmente e as soluções de melhoria propostas tanto para reduzir os tempos de reparação 

das avarias como para standardizar os processos relacionados. Finalmente, no último capítulo 

encontram-se as conclusões retiradas com o desenvolvimento deste projeto e sugestões para 

possíveis projetos futuros de continuação de melhoria nesta área. 

1.6 Limitações 

Esta dissertação visa promover a implementação da metodologia TPM num dos setores da 

Amorim & Irmãos SA. No que diz respeito à informação existente acerca das manutenções 

corretivas efetuadas, o registo não é o mais fiável. Este fator faz com que os cálculos 

associados ao período ótimo de substituição de componentes e ao stock mínimo de 

componentes não sejam exatos. Para além disso, quanto à disposição da estrutura 

organizacional do departamento da manutenção, não foi alvo de estudo a possibilidade de 

modificações na sua estrutura, no entanto, o autor tentou definir e tornar explicitas as funções 

de cada um dos atores nas atividades de Manutenção Planeada. 

O estudo em questão sofre igualmente de uma limitação no que se refere à realidade vigente, 

uma vez que a organização se encontra no meio de uma mudança para um novo ERP, não 

existe grande recetividade no que diz respeito a alterações ao software atual. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 A Manutenção 

2.1.1 Definição de Manutenção 

A manutenção é o ramo da engenharia que tem como objetivo manter os ativos fixos da 

empresa em condições de atender plenamente às suas funções. Consiste na preservação da 

função de equipamentos, procurando obter de cada um o maior tempo de vida útil possível e 

eliminar paragens quando estiverem a operar. Os objetivos principais da manutenção são:  

 Acompanhar o desempenho elétrico e mecânico dos equipamentos envolvidos nas 

operações de fabrico ou de serviços, maximizando a sua vida útil e minimizando o 

tempo de paragem em serviço; 

 Efetuar controlos, registando anomalias e ocorrências com o equipamento, visando 

identificar o tipo e frequência dos problemas mais comuns de forma a permitir efetuar 

a correção antecipada;  

  Efetuar lubrificações, consertos e reformas nos equipamentos;  

 Selecionar dentro de uma abordagem técnica, os consumíveis a serem utilizados 

(massas, óleos, etc.), fornecendo a quantidade necessária à plena funcionalidade do 

processo.  

A manutenção pode ser definida como o conjunto das ações destinadas a assegurar as funções 

do equipamento e instalações, garantindo que estes são intervencionados nas oportunidades e 

com o alcance certo, de forma a evitar que avariem ou baixem de rendimento e, no caso de tal 

acontecer, que sejam repostas em condições de operacionalidade com a maior brevidade, tudo 

a um custo global otimizado (Higgins, 2002). 

2.1.2 Tipos de Manutenção de Equipamentos 

Analisando diversa bibliografia existente em manutenção torna-se evidente a grande 

discordância existente quanto a designações e modelos de manutenção, alguns dos quais são 

duplicações e outros são totalmente desnecessários. Qualquer tentativa para classificar os 

modelos de manutenção será sempre sujeita a críticas, isto porque não existe um consenso 

comum em relação às designações de manutenção, nem às atribuições de cada tipo de 

manutenção.  

De um modo geral, as atividades relativas à manutenção de equipamentos podem ser 

esquematizadas conforme representado na Figura 2. 
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Figura 2 – Fluxograma em árvore dos tipos de manutenção (Cabral, 2004) 

A forma mais correta de classificar a manutenção é dividi-la em Manutenção Planeada e 

Manutenção Não-Planeada (Cabral, 2004). Regra geral, qualquer que seja a política de 

manutenção adotada, é sempre mais económico planear uma atividade do que não planear. 

Isto porque, para além dos custos diretos da não-produção (devida a problemas com o 

equipamento), há que considerar os custos indiretos, de difícil contabilização, mas de graves 

consequências para a empresa, como por exemplo a perda de clientes e degradação da 

imagem da empresa. O tipo de manutenção mais antigo consiste em deixar o equipamento 

operar até à ocorrência de uma avaria para então proceder à sua reparação. Este tipo de 

manutenção é conhecido por Manutenção Corretiva. No entanto, a existência de equipamentos 

cada vez mais complexos, e a necessidade de reduzir os custos esteve na origem da 

Manutenção Planeada.  

A Manutenção Planeada tem em vista a redução do risco de ocorrência de avarias, e é 

adequada para equipamentos que exibam um comportamento regular, que permita estimar 

com algum rigor os modos de falha.  

Independentemente do tipo de classificação proposto, o objetivo a alcançar deverá ser a 

diminuição da percentagem dos trabalhos não-planeados com o mínimo custo, ou de outra 

forma, maximizar a disponibilidade do equipamento com o mínimo custo possível. 

2.1.3 Conceitos de Manutenção 

2.1.3.1 Fiabilidade 

A fiabilidade representa a probabilidade de um equipamento exercer a função requerida sob 

condições específicas e por um período de tempo pré-determinado.  

Segundo a norma 13306, a fiabilidade corresponde a:  

“Aptidão de um bem para cumprir uma função requerida sob determinadas condições, durante 

um dado intervalo de tempo. (…) O termo fiabilidade também é utilizado como medida de 

desempenho e poderá também ser definido como uma probabilidade”.  

Se se considerar o funcionamento de um equipamento, ou de um dos seus componentes, 

durante um dado período de tempo, a taxa de avarias, λ, é dada pela expressão: 

 

𝜆 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
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Assim a média dos tempos de bom funcionamento é dado pela seguinte expressão: 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
1

𝜆
 

 

O Mean Time Between Failures (MTBF) dá-nos uma medida da fiabilidade do equipamento, 

isto é, da sua aptidão para funcionar durante um determinado período de tempo em boas 

condições. 

2.1.3.2 Manutibilidade 

A Manutibilidade é uma das dimensões a ter em conta na fase da conceção de um sistema 

com o objetivo de conseguir a sua eficácia, isto é, a sua aptidão geral para cumprir uma 

determinada missão.  

Segundo a norma 13306, a manutibilidade corresponde a:  

“Aptidão de um bem, sob condições de utilização definidas, para ser mantido ou restaurado, 

de tal modo que possa cumprir uma função requerida, quando a manutenção é realizada em 

condições definidas, utilizando procedimentos e recursos prescritos.”  

A Manutibilidade traduz, assim, a capacidade de um sistema ser mantido em boas condições 

operacionais.  

Para sistemas de operação contínua, dois fatores contribuem para a proporção de tempo no 

qual o equipamento se considera no modo de falha:  

- Taxa de avarias: indica a frequência com que o bem avaria.  

- Taxa de reparação: uma vez em avaria, indica o tempo que o bem permanece nesse estado.  

A média dos tempos de reparação é dada pela expressão: 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  
∑𝑇𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
 

 

A previsão de manutibilidade, isto é, determinar a distribuição temporal ou o Mean Time to 

Repair (MTTR) para determinado modo de falha de um equipamento, é uma entrada 

necessária para os modelos de fiabilidade dos sistemas. 

2.1.3.3 Disponibilidade 

Seja qual for a política de manutenção adotada, o principal objetivo da função manutenção é 

aumentar a disponibilidade dos bens físicos e assim melhorar o desempenho destes.  

A disponibilidade pode ser definida como a aptidão de um equipamento para assegurar a 

função requerida durante um tempo especificado, e que se decompõe em três noções básicas: 

fiabilidade, manutibilidade e eficiência de suporte. Embora tendo como base comum, a 

fiabilidade e a manutibilidade são conceitos diferentes. Um equipamento pode ser muito 

fiável e ter má manutibilidade, se os tempos de reparação forem muito longos (ex. um 

computador portátil). Por outro lado, um equipamento, embora sujeito a frequentes avarias 

mas de rápida resolução é pouco fiável mas apresenta uma boa manutibilidade.  

Quanto à eficiência de suporte, podemos quantificá-la como o tempo decorrido entre o 

momento em que a manutenção é requerida até ao momento em que o técnico de manutenção 

chega ao local da reparação/substituição. A média dos tempos de espera, Mean Waiting Time, 

pode ser dada pela expressão: 

 

𝑀𝑊𝑇 =  
∑(𝑇𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜 − 𝑇𝑚ã𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
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2.2 TPM 

A Manutenção Produtiva Total, do inglês Total Productive Maintenance, normalmente 

abreviada pela sigla TPM é um conceito moderno de manutenção introduzido no Japão em 

inícios dos anos 70, que surgiu como uma alternativa a tradicional Manutenção Corretiva. 

Segundo Wireman (1998), o TPM é um dos conceitos mais mal entendidos e mal aplicados 

nas organizações modernas. Historicamente, o TPM tem sido mais frequentemente mal-

entendido do que bem entendido. É principalmente interpretado como sinónimo de 

manutenção autónoma.  

Para Nakajima (1988) o TPM é uma combinação de manutenção preventiva americana e 

conceitos japoneses de gestão da qualidade total e total envolvimento dos trabalhadores. O 

TPM é no fundo uma metodologia com a qual se pretende maximizar a eficiência do 

equipamento para toda a sua vida e ao mesmo tempo melhorar a sua longevidade.  

De acordo com The Productivity Development Team (1999), esta metodologia teve origem na 

necessidade de um fornecedor atender aos exigentes requisitos do Toyota Production System 

(TPS). Na sua aplicação o TPM é a manutenção conduzida com a participação de todos, desde 

os operadores das máquinas e do pessoal da manutenção, até ao nível superior da gestão, 

passando pelos quadros intermédios. TPM não irá funcionar sem liderança e o respetivo 

trabalho em equipa focados no objetivo comum de identificar e eliminar sistematicamente os 

maiores fatores de perda dos equipamentos. (Williamson, 2006).  

Atualmente o TPM é utilizado em várias empresas em todo o mundo para melhorar a 

capacidade dos seus equipamentos e atingir metas para a redução de desperdícios, incluindo 

restauração e manutenção de condições padrão de operação. A metodologia TPM também 

promove melhorias no sistema do equipamento, procedimentos operacionais, manutenção e 

desenvolvimento de processos para evitar problemas futuros.  

Conforme Nakajima (1989), os principais objetivos do TPM são o aumento da fiabilidade dos 

equipamentos, a eliminação das quebras e melhoria do índice de disponibilidade dos 

equipamentos. 

2.2.1 Casa TPM 

Existem diversas variações no que diz respeito a forma de apresentar e organizar os conceitos 

do TPM. A literatura apresenta uma grande variedade de designações e modelos quanto ao 

número e nome dos pilares, no entanto, todos os conceitos são muito similares. 

A Casa TPM, visível na Figura 3, torna evidentes os conceitos fundamentais para uma 

eficiente implementação, desenvolvimento e progresso do TPM. 

 

Figura 3 - Esquema representativo dos fundamentos do TPM (JIPM-Solutions co. Ltd., 2009) 
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2.2.2 Pilares TPM 

 5S 

Para a eliminação do desperdício e a obtenção de um processo standardizado, a existência 

de um ambiente de trabalho limpo e organizado é fundamental. É para isso que servem as 

ferramentas 5S assim chamada devido à primeira letra de 5 palavras japonesas (Pinto 

2008): 

o Seiri (Organização): Eliminação do que é desnecessário do local de trabalho. 

Apenas o que é indispensável para a realização das tarefas se mantém, 

pretendendo-se com isso ganhar espaço Mudança Rápida de Ferramentas em 

Linhas de Montagem 7 de trabalho, facilitar a limpeza e manutenção e preparar 

o ambiente de trabalho para a aplicação dos restantes S’s; 

o Seiton (Arrumação): Tudo é arrumado e tudo tem o seu lugar. Todas as 

ferramentas utilizadas devem ter um local de arrumação adequado e 

devidamente identificado para que possam ser encontradas e utilizadas 

rapidamente, evitando tempo desperdiçado à procura de ferramentas; 

o Seiso (Limpeza): Manutenção do local de trabalho em bom estado, limpo e 

organizado, eliminando sujidade, resíduos e tudo o que não for necessário. Esta 

limpeza estende-se às relações interpessoais no sentido de fazer um esforço 

para manter a transparência e o respeito; 

o Seiketsu (Uniformização): Uniformização dos processos e ferramentas dentro 

do local de trabalho. A utilização de cores, formas, contornos, permite um 

reconhecimento rápido e fácil de informações importantes para a realização do 

trabalho segundo os padrões definidos. A eliminação da variabilidade reduz a 

incerteza e facilita o controlo do processo; 

o Shitsuke (Disciplina): A disciplina necessária para manter a organização 

atingida com os pontos anteriores e criar um ambiente de trabalho adequado 

para todos, cumprindo os procedimentos institucionalizados. 

 

A manutenção dos benefícios obtidos com a aplicação dos procedimentos 5S é 

fundamental para que os processos mais básicos decorram naturalmente e sem 

imprevistos e para que os colaboradores se possam concentrar nos verdadeiros problemas 

que encontram no dia-a-dia. Estas medidas devem ser vistas não como uma ação pontual 

mas sim como uma maneira de pensar o trabalho que deve ser cultivada e respeitada. 

Cada colaborador deve sentir-se responsável por cumprir as medidas introduzidas pelo 

programa 5S e também por promover a melhoria contínua, estando atento e ativo para 

identificar novas oportunidades de melhoria. 

 

 Manutenção Autónoma 

Melhoria da eficiência dos equipamentos, desenvolvendo a capacidade dos operadores 

para a execução de pequenas reparações e inspeções, mantendo o processo de acordo com 

os padrões estabelecidos, antecipando-se aos potenciais problemas que possam surgir. O 

objetivo é evitar desgastes acentuados do equipamento através de uma operação correta e 

inspeção diária (Boris, 2006). 

 

 Melhoria Focalizada 

Independentemente de se tratar de uma empresa industrial, uma consultora ou mesmo 

uma entidade sem fins lucrativos, a melhoria focalizada assegurará a qualidade superior 

de produtos e serviços e a implementação de uma cultura de permanente melhoria, 

caracterizada pela insatisfação e pela constante procura de melhores resultados (Boris, 

2006) 
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 Manutenção Planeada 

Consciencialização das perdas decorrentes das falhas dos equipamentos e das mudanças 

de mentalidade das divisões de produção e manutenção, minimizando as falhas e os 

defeitos com o mínimo custo. O objetivo passa por estruturar a manutenção da empresa, a 

fim de conduzir intervenções planeadas, agendando manutenções necessárias e 

eliminando os tempos de paragem imprevistos (Boris, 2006). 

Dentro deste pilar é ainda importante referir o método utilizado para definir a periocidade 

ótima de substituição dos componentes. Antes disso, é importante referir que a 

manutenção preventiva apenas faz sentido quando se reúnem as condições (Lobo, 2013): 

o O componente apresenta uma taxa de avarias que aumenta com o tempo. 

o O custo total de manutenção preventiva é menor do que a ação corretiva.  

Para calcular o tempo ótimo de substituição preventiva é necessário considerar que se o 

componente falhar antes de um instante t, é efetuada uma manutenção corretiva e se o 

componente não falhar até esse mesmo instante, é efetuada uma manutenção preventiva. 

Por outras palavras, o componente é substituído após falha ou após um instante t, o que 

ocorrer primeiro. 

 

 

Figura 4 – Relação do custo por unidade tempo dos diferentes tipos de manutenção com o tempo 

A periocidade ótima de substituição, t, é o tempo que minimiza CPUT(t). Este pode ser 

encontrado resolvendo t de modo a que: 

 
𝜕[𝐶𝑃𝑈𝑇(𝑡)]

𝜕𝑡
= 0 

 

 Manutenção da Qualidade 

Destinado a definir as condições do equipamento que excluam defeitos de qualidade, com 

base no conceito de manutenção do equipamento em perfeitas condições para que possa 

ser mantida a qualidade dos produtos processados. Os problemas que condicionam a 

qualidade do produto final são extintos, não sendo mais tolerável que os equipamentos 

sejam responsáveis por isso (Lobo, 2013). 

 

 Treino e Formação 

Tem como objetivo desenvolver novas competências e conhecimentos para o pessoal da 

manutenção e da produção. Consiste na parte da empresa onde esta necessita de investir, 

quer na qualidade da manutenção, quer na área operacional, de forma a evitar que os 

colaboradores mexam nas máquinas sem conhecimento dos problemas da mesma. Para 

tal, aumentar as habilidades dos colaboradores para que atinjam um grau elevado de 

confiança nas tarefas que desenvolvem torna-se fundamental. (Lobo, 2013) 
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 Office TPM 

Este pilar, tem como finalidade eliminar os desperdícios das perdas geradas pelo trabalho 

de escritório. É necessário que todas as atividades organizacionais sejam eficientes 

(Cabral, 2004). 

 

 Segurança, Saúde e Ambiente 

O principal objetivo deste pilar é proporcionar um sistema que garanta “zero acidentes”, 

bem como, uma excelente preservação da saúde, bem-estar dos funcionários e do meio 

ambiente, fatores estes que motivam, inevitavelmente, perdas notórias na produção 

(Cabral 2004). 

2.2.3 A implementação do TPM 

O TPM é um método de manutenção útil e eficaz se implementado corretamente. Em primeiro 

lugar, a liderança associada à responsabilidade e à educação é um pré-requisito para uma 

implementação do TPM bem-sucedida. A preocupação principal passa pela criação de 

conhecimento sobre TPM na organização e garantir a conscientização acerca da importância 

do esforço de ambas as partes para evoluir a função da manutenção. Devem ser criadas 

equipas com funções claras e objetivas e a comunicação deve ser posta como uma das 

prioridades. O estado atual da função da manutenção e dos procedimentos de trabalho devem 

ser analisados de modo a serem definidos objetivos, como defendia Nakajima (1988), 

SMART: Specified, Measurable, Attainable, Realistic and Time-based. 

 

Figura 5 - Os 12 passos para a implementação do TPM (Nakajima, 1988) 

2.3 OEE 

A métrica OEE foi apresentada a primeira vez por Seiichi Nakajima, em 1988, no seu livro 

intitulado “Introduction to TPM: Total Productive Maintenance” e teve origem na 

metodologia TPM. O OEE tem um papel fulcral na maximização da eficácia dos 

equipamentos por se tratar de uma métrica que gera o resultado da eficácia, mas, 

essencialmente, por permitir análises mais detalhadas das perdas associadas aos equipamentos 

através do desdobramento do seu cálculo. 

Assim, a utilização do OEE permite analisar as reais condições de utilização dos 

equipamentos, indicando as áreas onde devem ser realizadas melhorias, mas também permite 
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quantificar os impactos das melhorias realizadas nos equipamentos ao longo do tempo 

(Hansen, 2001; Nakajima,1988; Stamatis, 2010). 

O OEE é um indicador que mede o desempenho dos equipamentos de forma “tridimensional” 

já que tem em consideração três fatores: 

 O tempo útil que o equipamento tem para produzir; 

 A eficiência demonstrada durante o funcionamento; 

 A qualidade dos produtos obtidos. 

Silva (2009) refere que um modo simples de interpretar o conceito OEE é através da definição 

de máquina perfeita: 

“Se durante um determinado período de tempo não existirem perdas de nenhum tipo, isto é, o 

equipamento esteve sempre apto a produzir quando necessário e produziu sempre produtos 

sem defeitos à primeira e à velocidade máxima definida, então diz-se que operou com 100% 

de eficácia global.” (Silva, 2009 – pág. 4/16). 

A maximização da eficácia dos equipamentos é alcançada através do aumento da 

disponibilidade do equipamento para produzir e da eficiência durante o seu funcionamento, 

mas também através da redução da quantidade de produtos obtidos com defeito (Nakajima, 

1988). 

Segundo Nakajima (1988), o primeiro passo para alcançar a eficácia global dos equipamentos 

passa por identificar todas as perdas relacionadas com os mesmos. Desta forma, saberemos 

quais as ações de melhoria a realizar com o intuito de eliminar as perdas identificadas para 

obter a máxima eficácia dos equipamentos (Hansen, 2001; Nakajima, 1988; Stamatis, 2010). 

O simples funcionamento dos equipamentos origina perdas de produção, as quais têm três 

origens (Nakajima, 1988): 

 Perdas causadas por paragens não planeadas; 

 Perdas resultantes pelo facto de o equipamento não operar à velocidade nominal; 

 Perdas resultantes de produto não conforme. 

A partir destas três origens, Nakajima (1988) definiu as seis grandes perdas dos 

equipamentos: 

1. Falhas/Avarias – resulta na indisponibilidade do equipamento durante um determinado 

período de tempo até que se consiga repor a condição inicial de funcionamento; 

2. Setups e afinações – associadas a mudanças de produção ou de produtos; 

3. Pequenas paragens/micro paragens – estas perdas, definidas originalmente pela 

palavra japonesa chokotei, dizem respeito a interrupções nos ciclos dos equipamentos 

provocadas por quebras intermitentes nas linhas de produção, provocando paragens e 

arranques constantes nas mesmas. Estas paragens, contrariamente às falhas/avarias, 

não necessitam de mais de 5 minutos para serem resolvidas, isto é, a sua causa ser 

encontrada e eliminada pelos operadores; 

4. Redução de velocidade – caracteriza-se pela diferença entre a velocidade teórica e a 

velocidade real. Estas perdas provocam uma redução da velocidade de trabalho dos 

equipamentos, enquanto estes se mantêm em funcionamento, encobrindo as reais 

causas do problema; 

5. Defeitos/retrabalho – produção não conforme provocada pelo mau funcionamento dos 

equipamentos; 

6. Perdas no arranque – ocorrem nos equipamentos com restrições técnicas na altura do 

arranque já que obrigam a um determinado período de tempo até à estabilização das 

condições de produção. 

Do mesmo modo que as perdas de produção relacionadas com os equipamentos têm três 

origens, o OEE é composto por três fatores representativos dessas três origens: 

disponibilidade, eficiência e qualidade (Nakajima, 1988; Silva, 2009; Stamatis, 2010). 

A Figura 6 mostra como as perdas de disponibilidade, de eficiência e de qualidade contribuem 

para reduzir a quantidade de produção conforme dos equipamentos. 
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Figura 6 - Os fatores do OEE e as perdas relacionadas com os equipamentos (The Productivity Development 

Team, 1999) 

 

A disponibilidade diz respeito à quantidade de tempo que o equipamento esteve disponível 

para produzir. Da subtração das paragens planeadas ao tempo total disponível para produção 

obtém-se o tempo planeado para produção. No entanto, durante o funcionamento do 

equipamento ocorrem perdas de disponibilidade. Subtraindo-se o tempo associado às perdas 

de disponibilidade ao tempo planeado para produção, obtém-se o tempo de produção. Este 

fator é calculado da seguinte forma: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
 

 

A eficiência está relacionada com o desempenho do equipamento relativamente ao esperado. 

O equipamento pode produzir a quantidade esperada se durante o tempo de produção 

funcionar sempre à velocidade nominal. No entanto, ocorrem perdas de eficiência que não 

permitem que o equipamento funcione à velocidade nominal e, consequentemente, a produção 

real é inferior à produção esperada. A eficiência é calculada da seguinte forma: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

A qualidade faz alusão à quantidade de produtos que cumpre as especificações de qualidade 

estabelecidas à primeira. Da produção real, a maior parte diz respeito a produção conforme. 

Mas, normalmente, alguma produção fica aquém da qualidade especificada e tem que ser 

rejeitada ou retrabalhada (perdas de qualidade). Este fator calcula-se da seguinte forma: 

 

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

 

Como se pode verificar na Figura 6, o OEE resulta da multiplicação dos três fatores descritos 

anteriormente. Antes da existência do indicador OEE apenas a disponibilidade era 

considerada na utilização dos equipamentos, não sendo consideradas outras características 
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fulcrais, o que fazia com que se sobredimensionasse a capacidade dos equipamentos 

(Ljungberg, 1998; Nakajima, 1988). Apesar de ser necessário as empresas terem a ambição de 

elevar todos os dias o OEE dos seus equipamentos, muitos autores apresentam valores de 

referência a nível mundial, ainda que não haja uniformidade entre eles (Dal et al., 2000). 

Nakajima (1988) baseando-se em resultados obtidos por empresas consideradas de excelência, 

sugere que os valores ideais para os três fatores e para o OEE são: 

 Disponibilidade – 90% 

 Eficiência – 95% 

 Qualidade – 99% 

 OEE – 85% 
Ljungberg (1998), num estudo realizado por si que englobou 25 equipamentos de uma 

empresa, obteve para o fator de eficiência um valor médio de 68%, sendo que apenas um 

equipamento alcançou o valor de 95% estabelecido por Nakajima (1988). Em relação ao fator 

de qualidade, o valor médio obtido foi de 99%, o que corresponde ao valor objetivo segundo 

Nakajima (1988). Já para o fator de disponibilidade foi obtido um valor médio de 80%, o qual 

é significativamente mais baixo que os 90% sugeridos por Nakajima (1988), o que 

impossibilita, à partida, a obtenção de um valor de OEE de 85%. Segundo Dal et al. (2000), 

torna-se difícil estabelecer um objetivo unânime para o valor do OEE, uma vez que as 

empresas operam em ambientes muito distintos. 

 

2.4 Stock de segurança 

Segundo King (2011) o stock de segurança corresponde àquele que é mantido de forma a 

evitar stockouts – já estes dependem da flutuação da procura, ineficaz previsão ou ainda de 

uma variação dos lead times dos processos produtivos. É importante referir que a 

determinação do nível de stocks de segurança não elimina todos os stockouts, apenas a 

maioria dos mesmos. 

Wisner, Tan e Leong (2014) apresentam alguns modelos para o cálculo do nível de stock de 

segurança e do reorder point. O que a seguir é apresentado corresponde ao modelo onde o 

Lead Time é constante e a procura durante o mesmo é desconhecido, mas pode ser 

aproximada através de uma distribuição normal. Devido à incerteza associada à procura e ao 

lead time a probabilidade de rutura de stocks aumenta. Logo, existe um nível de stock que 

deve ser mantido de forma a evitar esta mesma rutura (Wisner, Tan e Leong 2014). O stock de 

segurança é calculado da seguinte forma: 

 

SS = Z*σd*√LT  

Onde: 

SS: Stock de Segurança 

Z: Valor standard para determinado nível de serviço 

σd: Desvio Padrão da Procura 

LT: Lead Time 

 

Reorder point simboliza o nível de inventário a partir do qual uma ação é desencadeada para 

repor o mesmo nível (Wisner, Tan e Leong 2014). A fórmula para o seu cálculo é a seguinte: 

 

Reorder Point = dLT + Z*σd*√LT  

Onde: 

dLT: procura durante o lead time 

Z*σd*√LT: stock de segurança 
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3 Análise da Situação Inicial 

Neste capítulo é demonstrado o processo produtivo na Unidade Industrial de Lamas ao longo 

dos diversos departamentos. Em seguida, é descrita a estratégia de manutenção que vigora 

atualmente sobre os equipamentos das linhas de produção da 2ª e 3ª Escolha (setor 

Escolha/Passagem). São depois apresentados quais os indicadores de performance escolhidos 

para avaliar as atividades de manutenção e é feita uma análise ao estado inicial dos mesmos. 

Por fim, são analisadas as 6 grandes perdas associadas ao equipamento e enumeram-se os 

problemas encontrados. 

3.1 Processo produtivo na Unidade Industrial de Lamas 

O fluxograma do processo produtivo da Unidade Industrial de Lamas está representado na 

Figura 7, sendo que no Anexo A encontra-se uma descrição mais detalhada de cada uma das 

etapas constituintes deste processo. 

 

Figura 7 – Fluxograma do processo produtivo da Unidade Industrial de Lamas 

3.2 Setor Escolha/Passagem 

Na etapa do processo intitulada 2ª Escolha existem 11 linhas que são constituídas por dois 

tipos de equipamentos. No início de cada linha encontra-se a máquina eletrónica designada 

por Sistema de Verificação de Estanquicidade (SVE) e a jusante a máquina de escolha 

eletrónica com visão artificial 3D (EE3D). Primeiramente, na máquina SVE, as rolhas são 

submetidas a um teste físico-mecânico de forma a averiguar se as mesmas apresentam as 

condições necessárias para a vedação. Se as rolhas vedarem, seguem para a máquina EE3D.  

Na máquina EE3D ocorre uma leitura ótica tridimensional em que é feita a análise da 

porosidade das rolhas. Após a realização da análise, as rolhas são selecionadas em classes 
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comerciais (Flor Topo Espelho, Flor, Extra, Superior, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º), sendo também 

retiradas as rolhas defeituosas (apara) e rolhas para serem retrabalhadas. 

Na etapa intitulada 3ª Escolha, uma vez que as rolhas são testadas préviamente quanto à sua 

capacidade de estanquicidade , existem apenas máquinas de escolha eletrónica ao longo de 14 

linhas de produção. O setor da Escolha/Passagem trabalha durante 24 horas por dia, sendo que 

os únicos momentos de paragem do equipamento ocorrem aquando a sua manutenção. 

3.2.1 Descrição das atividades de Manutenção 

Ainda que por vezes desvalorizadas, as atividades de manutenção dos equipamentos 

apresentam-se como uma peça fulcral para atingir os níveis de produtividade desejados. 

Embora este seja um dos mais importantes setores da Unidade Industrial de Lamas, existe 

apenas uma equipa de manutenção responsável por responder a todos os pedidos de 

intervenção da mesma. Portanto, assim que ocorre uma avaria, ou quando é detetada qualquer 

anomalia no equipamento, os responsáveis pelo mesmo fornecem a informação ao 

encarregado do setor que, por sua vez, emite um pedido de intervenção. Este pedido de 

intervenção é diretamente enviado para a Manutenção e é analisado pelo controlador (pessoa 

responsável pela gestão dos pedidos de intervenção), que o atribui a um dos elementos da 

equipa da manutenção. O pedido é atribuído ao técnico mais adequado, conforme a sua 

especialização e disponibilidade. Assim que o técnico da manutenção retorna à oficina, vê o 

pedido de intervenção que lhe foi atribuído e desloca-se ao respetivo local para verificar quais 

os sintomas e de que maneira pode resolver o problema. Após a resolução do problema, o 

técnico retorna à oficina e guarda o pedido de intervenção resolvido para futuro registo. 

O procedimento descrito anteriormente diz respeito às atividades de manutenção corretiva. 

Quanto às atividades de manutenção preventiva relativas aos equipamentos do setor 

Escolha/Passagem, estas estão reservadas aos técnicos da produção. É de ressalvar que as 

mesmas não possuem qualquer tipo de planeamento, controlo ou verificação. 

3.2.2 Indicadores de Performance 

De modo a conseguir avaliar não só apenas o desempenho dos técnicos de manutenção, mas 

do processo em si, foram selecionados alguns indicadores de performance (relacionados com 

a forma como o tempo é gasto na resolução de avarias) a ser medidos. Estes indicadores 

tornam-se cruciais para a identificação de perdas e desperdícios relativos ao processo de 

manutenção e formam uma excelente base de comparação para um momento futuro. Para esta 

análise, apenas foram consideradas avarias que provocaram a paragem da máquina, sendo que 

os pedidos de intervenção referentes a problemas que não influenciaram a cadência de 

produção foram descartados. 

 

Figura 8 – Esquema representativo dos indicadores de performance utilizados 

A análise dos indicadores referentes ao cenário inicial foi feita com base em dados dos 

últimos dois anos, sendo que se identificaram 230 ocorrências (PI’s) relativas às 11 máquinas 

SVE e 157 ocorrências relativas às 25 máquinas EE3D. 
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Tabela 1 – Valores, em horas, dos indicadores de performance nos últimos dois anos 

SVE EE3D Escolha/Passagem (SVE+EE3D) 

MTTR MWT MTBF MTTR MWT MTBF MTTR MWT MTBF 

3.80 2.71 574.71 2.86 1.98 1923.26 3.42 2.41 1121.79 

 

Como pode ser verificado na Tabela 1, a máquina SVE apresenta-se claramente como a 

máquina cuja resolução de problemas é mais demorada, sendo que o seu tempo de reparação 

médio excede o da máquina EE3D em quase uma hora. Para além de ser a máquina cujas 

avarias são mais demoradas a ser resolvidas, o tempo médio entre falhas permite concluir que 

é a máquina que apresenta também uma frequência de avarias superior (durante o mesmo 

período de tempo). Ainda que existam menos máquinas deste tipo, a máquina SVE é um 

equipamento mais recente e, portanto, em constante desenvolvimento/melhoria. Isto torna o 

equipamento não só mais vulnerável a falhas como também a falta de informação acerca do 

mesmo e de como tratar certas avarias faz com que as suas reparações sejam mais demoradas. 

Tendo definido os indicadores de performance, o próximo passo passa por avaliar os pedidos 

de intervenção de modo a identificar onde ocorrem as perdas mais significativas e onde 

existem oportunidades de melhoria. Para realizar essa avaliação foi necessário um extenso 

tratamento de dados uma vez que tanto os pedidos de intervenção como a recolha e tratamento 

da informação dos mesmos não tem sido feita da melhor forma até ao momento. 

3.2.3 As 6 grandes perdas  

Nakajima (1988) defendia que, para maximizar a relação da relação custo/benefício, deveriam 

ser eliminadas as 6 grandes perdas apontadas pelo TPM que, tal como descrito no capítulo 2, 

são: 

 Perda por falha/avaria 

Começando pela máquina SVE, é possível observar na Figura 9 a existência de dois tipos 

de falhas que, em conjunto, perfazem quase metade do tempo total gasto em manutenções 

neste equipamento. Isto significa que caso as causas destes problemas sejam identificadas 

e/ou o tempo de resolução dos mesmos for diminuído, os resultados traduzem-se em 

ganhos significativos. Em anexo, é possível verificar a relação entre estas mesmas avarias 

em termos do número de pedidos de intervenção realizados e também do número de horas 

gastas nelas nos últimos dois anos (Figura 27 do Anexo B). 

 

Figura 9 - Tempo gasto em manutenção 
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Relativamente à máquina EE3D, analisando o diagrama de pareto do tempo despendido 

em manutenções (presente na Figura 27 do Anexo C) as conclusões retiradas não são tão 

claras. Ao contrário da máquina SVE, a máquina de escolha eletrónica não possui tipos de 

avaria predominantes evidentes, sendo que a avaria com mais ocorrências durante os 

últimos dois anos tem um tempo médio de reparação de duas horas (Figura 29 do Anexo 

D), ao contrário do que é verificado na máquina SVE, cujas avarias anteriormente 

identificadas – que são também umas das mais frequentes - possuem tempos médios de 

reparação de sete e oito horas (Figura 28 do Anexo B). Esta análise permite concluir que o 

equipamento da máquina SVE vai ser o principal foco de atenção, uma vez que as avarias 

mais frequentes são também as que consomem mais tempo aos técnicos da manutenção. 

 Setups e afinações 

No que toca a setups e afinações, ambas as máquinas possuem mecanismos de rápida 

troca, sem que seja necessário despender de muito tempo para realizar o setup ou fazer 

qualquer tipo de afinação. A máquina SVE possui uma régua ajustável que é rapidamente 

colocada à medida da rolha, sendo que este é o único setup a ser realizado, demonstrado 

na Figura 10. 

 

Figura 10 – Régua amovível da calha da máquina SVE 

Quanto à máquina de escolha eletrónica, o processo de setup passa por trocar os 

espaçadores que mantêm as rolhas na posição ideal para ser lida pela câmara. Cada calibre 

possui um espaçador (demonstrado na Figura 11), sendo portanto um processo de setup 

também simples e rápido, sem apresentar qualquer tipo de problema. 

 

Figura 11 – Espaçador de calibre 45 da máquina EE3D 
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 Micro paragens (Chokotei) 

Geralmente não constitui uma quebra, pois trata-se de uma interrupção momentânea, 

ainda assim, a máquina SVE apresentava um grande problema associado às micro 

paragens. A apara, ao posicionar-se numa cavidade da SVE (imagem à esquerda da Figura 

12) faz com que a rolha que cai nessa cavidade não fique colocada corretamente, 

permanecendo ligeiramente elevada e encravada (imagem central da Figura 12) o que 

impede que as rolhas seguintes fluam livremente ao longo da calha. Posteriormente, as 

rolhas começam a acumular na calha, causando um encravamento (imagem à direita da 

Figura 12). Como é possível verificar na Figura 30 do Anexo E, cerca de 50% das micro 

paragens da máquina SVE são devido a um problema na calha das cavidades.  

 

Figura 12 – Exemplo de encravamento na calha da SVE devido a apara 

 Redução de velocidade 

 Perdas no arranque 

Sendo estes equipamentos que trabalham 24h por dia, os fatores anteriormente 

apresentados não se revelaram significantes no que toca à identificação das grandes perdas 

associadas ao equipamento, ainda que por vezes existam perdas associadas a uma 

diminuição da velocidade (ex: cilindro com fuga trabalha com uma cadência inferior à 

normal enquanto não é substituído). 

 Defeitos/Retrabalho 

A empresa possui uma amostra padrão das diferentes classes de rolha, ainda assim, certas 

encomendas são entregues sem passar nos controlos visuais existentes uma vez que o 

custo de reprocessamento por vezes é muito superior ao custo de uma possível reclamação 

por parte do cliente. A escolha das rolhas está dependente do equipamento da máquina 

EE3D e portanto tornou-se pertinente a realização de um estudo, paralelo à 

implementação do TPM, que visa compreender o motivo e reduzir o número dos lotes 

rejeitados (e derrogados) quer devido à classe, quer aos defeitos – os dois motivos pelos 

quais um lote pode ser rejeitado/derrogado.  

3.3 Problemas encontrados 

Dado o baixo nível de maturidade apresentado pela empresa relativo ao TPM, é normal que 

alguns dos problemas encontrados sejam devido a uma falta de método, organização e 

preparação, não só por parte dos técnicos de manutenção, mas como também dos operários 

responsáveis pelas máquinas. Neste subcapítulo estão identificados alguns dos problemas 

associados a esta falta de maturidade. 
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3.3.1 Falta de tipologias de avarias standard 

Desde as primeiras observações foi notório que a falta de organização e de informação era um 

dos maiores problemas que levava à demora injustificada do processo de manutenção dos 

equipamentos. O problema geral ramifica-se para dar origem a vários problemas mais 

específicos que se agravam ao longo do tempo e que, não sendo atacados, criam uma situação 

de entropia geral. O facto de não haver qualquer tipo de sinergia entre a manutenção e a 

produção, sendo que por vezes o pedido de intervenção era feito de forma quase arbitrária e 

com uma descrição bastante vaga (como “reparar máquina”), fazia com que os técnicos 

tivessem o seu trabalho dificultado. Eram realizadas deslocações desnecessárias, uma vez que 

os técnicos tinham de se deslocar ao local da avaria para perceber qual o problema, voltar à 

oficina para coletar as ferramentas e as peças de substituição necessárias e regressar ao local 

da avaria. Estas deslocações, em caso de avaria que provoque a paragem da produção, 

representam um desperdício que acaba por se tornar bastante caro para a empresa.  

Ainda dentro do problema associado a desperdícios por falta de método, o pedido de 

intervenção era de tal maneira mal preenchido que por vezes o técnico chegava ao local da 

máquina indicada e não existia qualquer anomalia – isto, porque não era aquela a máquina 

avariada. A situação descrita é comprovada pela Figura 13. A máquina SVE número 19, 

sendo a máquina predefinida aquando a criação de um pedido de intervenção associado a este 

equipamento, quer por falta de informação, quer por falta de método, era a máquina escolhida 

(ainda que não fosse aquela a máquina avariada). A correção do pedido também não era 

realizada por parte dos técnicos de manutenção, pelo que os registos apresentam uma grande 

discrepância da realidade no que toca a quais as máquinas afetadas por cada avaria. 

 

Figura 13 – Registo dos últimos dois anos das avarias das máquinas SVE 

3.3.2 Falta de normalização de processos  

A variabilidade do processo era enorme, sendo este um dos pontos que foi primeiramente 

identificado. Durante o acompanhamento das manutenções, foi percetível que uma avaria era 

tratada de forma diferente consoante o técnico que a abordava. Foi ainda presenciada a 

utilização de abordagens diferentes para avarias semelhantes. Ou seja, não só as avarias eram 

tratadas de maneiras diferentes entre técnicos, como cada técnico tratava cada avaria sem 

seguir qualquer tipo de método. Esta falta de normalização no trabalho faz com que os 

problemas se tornem de difícil resolução e dificulta a criação e implementação de soluções de 

melhoria uma vez que nem todos agem da mesma maneira. Sem standards a implementação 
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do TPM torna-se muito difícil, uma vez que estes fazem parte das suas fundações e têm como 

objetivo promover e assegurar a melhoria contínua (tal como demonstra a Figura 14).  

 

Figura 14 - Papel da standardização na melhoria de processos 

3.3.3 Planeamento da manutenção desajustado 

O planeamento da manutenção tem como objetivo principal garantir maior confiabilidade, 

manutibilidade e consequentemente maior disponibilidade ao equipamento. O planeamento 

deve ser direcionado e elaborado tendo sempre em conta a criticidade dos processos e dos 

equipamentos, dando mais relevância aos equipamentos dos processos realmente críticos e 

economizando os esforços para os menos críticos. Sendo este um processo crítico para o bom 

fluxo da unidade fabril, as máquinas SVE e EE3D deveriam não só usufruir de uma 

manutenção periódica (manutenção preventiva) como também de uma manutenção 

espontânea por parte dos operários (manutenção autónoma). As atividades de manutenção 

preventiva não seguiam qualquer tipo de critério e só eram realizados quando as máquinas se 

encontravam em mau estado, não havendo qualquer tipo de planeamento. Quanto às 

atividades de manutenção autónoma, não só não seguiam um standard como também não 

havia qualquer controlo/verificação sobre as mesmas, à semelhança do que se passava com a 

manutenção preventiva.  

3.3.4 Sistema de confirmação de tarefas inexistente 

A falta de um sistema que permita o controlo das atividades de manutenção faz com que se 

verifiquem desperdícios na medida em que não há certezas sobre o que é ou não feito. 

As atividades de manutenção promovem um aumento do ciclo de vida dos componentes e, 

quando não realizadas, a tendência passa por um funcionamento deficiente dos equipamentos, 

um desgaste mais rápido dos seus componentes e uma diminuição considerável na sua 

eficiência. É necessário portanto controlar se estas atividades estão a ser realizadas ou não 

uma vez que se revelam bastante importantes para a organização. 

A metodologia TPM procura ir de encontro a uma filosofia de transparência no trabalho, de 

modo a acabar com as atividades que não acrescentam valor à organização e promover uma 

política de envolvimento das pessoas em que todos sabem qual o trabalho a desenvolver e 

qual o trabalho desenvolvido pelos outros.  
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4 Apresentação das melhorias propostas e dos resultados obtidos 

Neste capítulo é descrito o modo como os problemas identificados foram abordados e são 

apresentados os resultados das melhorias implementadas. Dada a natureza dos problemas 

encontrados, as soluções implementadas foram divididas em duas fases: uma primeira onde 

são abordadas questões essencialmente relacionadas com a organização e standardização de 

processos e uma outra dedicada à metodologia TPM (aplicada ao processo de manutenção no 

setor Escolha/Passagem). 

Estas duas fases foram consideradas necessárias porque foram detetados problemas que, 

embora não estivessem diretamente relacionados com o método TPM, eram de maior urgência 

pois tratavam-se de problemas relativos àquilo que é a base para qualquer processo lean. A 

sua resolução é o primeiro passo para que depois se possa aplicar o método TMP com uma 

fundação sólida e assim obter os melhores resultados e acima de tudo manter esses mesmos 

resultados ao longo do tempo. 

Para além destas intervenções foi também desenvolvida uma ferramenta informática de apoio 

ao controlador das atividades de manutenção que lhe permite controlar os indicadores de 

modo a conseguir encontrar o motivo de certas discrepâncias e retirar conclusões de modo a 

melhorar continuamente. 

4.1 Criação da árvore de componentes 

Dada a falta de informação que existia em relação aos componentes dos equipamentos do 

setor Escolha/Passagem, nomeadamente a máquina SVE (principalmente) e a máquina EE3D, 

uma das primeiras ações que foi tomada passou pela criação de um documento com todos os 

componentes e subcomponentes dos equipamentos. A criação deste ficheiro teve como 

objetivo preparar a empresa para um trabalho que deverá de ser feito futuramente em todos os 

equipamentos da unidade industrial com a entrada do novo ERP (SAP), ou seja, o registo de 

toda a informação relativa aos equipamentos numa base de dados global. A árvore de 

componentes dos equipamentos apresenta-se também como uma ajuda na verificação de quais 

os componentes já registados no sistema atual e quais os que estão por registar. Esta 

informação torna-se crucial na medida em que podem ser definidos níveis de stock mínimos 

de componentes críticos de modo a que a paragem das máquinas devido à falta de 

componentes para substituição seja uma situação cada vez menos ocorrente. A decomposição 

das árvores por zonas da máquina foi essencial para a criação dos tipos de avaria, uma vez 

que se torna mais fácil para os operários responsáveis pelas mesmas identificarem as 

anomalias por zonas. Esta medida procura portanto que, ao realizarem os pedidos de 

intervenção, os responsáveis pelas máquinas sejam capazes de identificar a zona da anomalia 

para uma mais rápida intervenção por parte da manutenção. Após uma extensa recolha de 

dados, foi criado o ficheiro demonstrado pelas Figuras 33 e 34 do Anexo F. 
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4.2 Criação de normas de manutenção corretiva 

Após o levantamento dos componentes das máquinas, o passo seguinte passa por começar a 

incutir nos trabalhadores os fundamentos da metodologia TPM. Para isso, é impreterível a 

criação de standards e métodos de trabalho de forma a eliminar a variabilidade nos processos 

de manutenção (corretiva), especialmente nos equipamentos mais recentes do setor (máquinas 

SVE). As normas criadas visam não só terminar com as deslocações desnecessárias por parte 

dos técnicos da manutenção (na medida em que cada norma possui os componentes de 

substituição e as ferramentas necessárias para a correta manutenção do equipamento, como é 

possível verificar na Figura 15) como também normalizar as ações dos técnicos da 

manutenção perante as avarias mais recorrentes.  

 

Figura 15 – Exemplo de uma norma de manutenção corretiva 

Esta forma de proceder não só possibilita a redução de erros como cria oportunidades de 

melhoria uma vez que todos os agentes envolvidos no processo agem da mesma forma. Para a 

criação destas normas, foram acompanhados os procedimentos dos técnicos perante as várias 

avarias, tendo sido feitas simulações em grupo para perceber qual a forma mais eficaz e quais 

as ferramentas mais adequadas a utilizar em cada situação. Deste modo, através de uma 

correta formulação do pedido de intervenção, os técnicos da manutenção podem agora 

preparar-se previamente e, assim que chegam ao local da avaria, estão prontos a corrigir a 

anomalia sem qualquer tempo desperdiçado. Foram criadas normas para os tipos de avaria 

que se consideram mais relevantes, sendo que as mesmas podem ser consultadas nas Figuras 

35 a 44 do Anexo G. 

Esta metodologia apenas é possível com o treinamento dos operários responsáveis pelo 

equipamento, uma vez que são estes que indicam a descrição do pedido de intervenção. Para 

uma mais fácil transição, foi criada uma ficha com a vista explodida do equipamento, visível 

na Figura 16, em que é possível encontrar os diferentes tipos de avaria de modo a facilitar o 

processo de identificação por parte dos operários.  
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Figura 16 – Ficha de apoio à solicitação de pedidos de intervenção relativos à máquina SVE 

4.3 Projeto TPM 

Após a introdução de alguma organização e standardização no processo de manutenção, ou 

seja, a base para a construção da “casa TPM”, decidiu-se aplicar verdadeiramente a 

metodologia TPM. Os pilares que foram abordados foram o pilar da Manutenção Autónoma, 

Melhoria Focalizada, Manutenção Preventiva, Manutenção da Qualidade e intrínseco em 

todos estes, o pilar do Treino e Educação. 

4.3.1 Criação de um plano (e de normas) de manutenção autónoma 

O objetivo principal no que toca à preparação da estrutura para a manutenção autónoma passa 

por incutir aos operários das máquinas a mentalidade “da minha máquina, cuido eu”, ou seja, 

estimular o senso de responsabilidade das pessoas pela manutenção dos equipamentos 

fazendo com que cada operário adquira as habilidades e as técnicas necessárias para tal. 

Sendo que apenas havia uma diretriz das operações de limpeza a serem realizadas, sem 

qualquer tipo de controlo ou verificação, foi necessário realizar programas de treino e de 

educação de forma gradual e constante para que as dificuldades associadas ao processo 

fossem compreendidas e superadas. 

Numa fase inicial foi observada a política de limpeza atualmente estabelecida, cuja grande 

parte do processo era realizado com o recurso a uma pistola de pressão de ar. Sendo esta uma 

unidade de produção de rolhas naturais, o pó apresenta-se como um dos principais motivos de 

sujidade e deterioração do equipamento pelo que a utilização da pressão de ar não só é 

desaconselhável por motivos de saúde, como também pela eficácia de limpeza. 

Identificados os pontos problemáticos, foram formuladas normas de manutenção autónoma 

(representadas nas Figuras 45, 46 e 47 do Anexo H) com o apoio dos operários das máquinas. 

Estas visam a utilização mais frequente do aspirador com o objetivo de reduzir a quantidade 

de pó acumulado, melhorando assim as condições de trabalho e possibilitando um incremento 

no ciclo de vida dos componentes das máquinas. Ainda que na norma construída estejam 

apenas presentes os procedimentos a seguir para a limpeza dos equipamentos, os operários 

receberam formação para realizarem diariamente pequenas inspeções ao equipamento. Isto faz 

com que haja uma maior possibilidade de manter a performance desejada do equipamento e 

ao mesmo tempo proporciona a identificação (e correção) de pequenas falhas. 
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4.3.2 Melhorias focalizadas no equipamento 

As melhorias apresentadas têm como fonte de origem as grandes perdas associadas ao 

equipamento, identificadas ao longo de todo o projeto, sendo que grande parte destas 

melhorias apenas foram sugeridas devido ao acompanhamento constante do trabalho dos 

técnicos de manutenção e à compreensão das suas dificuldades.  

Começando pelas perdas associadas a avarias, era notória a demora da reparação do tapete de 

saída da máquina SVE, com um tempo médio de reparação de oito horas (tal como é possível 

verificar na Figura 28 do Anexo B). Este tempo de reparação é justificado pela falta de 

informação acerca dos componentes desta máquina (que não estavam ainda inseridos no 

sistema da empresa, causando rutura de stocks) mas também pelo difícil acesso, remoção e 

troca do tapete. A necessidade de desacoplar o motor do tapete manualmente para que este 

seja levado para a oficina fazia com que os técnicos perdessem imenso tempo não só na 

remoção como na instalação do tapete. A melhoria sugerida vem de encontro a isto mesmo, 

sendo que foi sugerida a aplicação de uma ficha no cabo do motor do tapete que permite aos 

técnicos simplesmente desacoplar a ficha, ao contrário do antigo e longo processo de remoção 

manual do motor. A melhoria mencionada é visível na Figura 17. 

 

Figura 17 – Tapete de saída da máquina SVE (antes e depois) 

A próxima melhoria apresentada vem no seguimento das grandes perdas associadas às micro 

paragens. O tapete superior era alvo de constantes encravamentos devido à falta de fluidez das 

rolhas, quer por excesso de rolhas nas calhas, quer pela existência de apara nas cavidades. 

Para contornar o problema, foi construída uma caleira de saída (demonstrada na Figura 18) no 

seguimento do tapete que permite, sempre que haja rolhas a mais no tapete, que estas sejam 

escoadas para não “entupirem” as calhas do tapete e deste modo evitar o encravamento e a 

paragem da máquina.  
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Figura 18 – Caleira de saída do tapete superior 

Por último, vem uma melhoria relativa a um dos componentes principais da máquina EE3D: 

as suas câmaras. Tendo em conta que o estado da lente da câmara está diretamente 

relacionado com a performance da máquina, uma vez que se trata de uma máquina de escolha 

de rolhas, a boa condição da lente é um requisito fundamental. No ambiente em que as 

máquinas trabalham, é normal as lentes acumularem pó, o que por vezes se traduz numa má 

leitura da rolha e consequente má escolha da sua classe. Para combater este efeito, foi pedido 

aos operários responsáveis pelas máquinas para terem atenção a este fator e sempre que a 

lente se encontrasse suja, limparem com um pano com um pouco de álcool. Esta medida 

funcionaria caso os operários estivessem constantemente atentos ao estado das lentes e 

tivessem bastante cuidado a fazer a sua limpeza, visto que câmara pode mover-se e acabar por 

descalibrar a máquina. Para combater este efeito, foi instalado um sistema de ar comprimido 

que juntamente com um autómato programável, faz com que um sopro de ar seja lançado em 

direção à lente a cada trinta minutos. O sistema é apresentado na Figura 19.  
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Figura 19 – Câmaras da máquina EE3D (antes e depois) 

O sistema instalado provou ser bastante efetivo, sendo que o número de lotes derrogados e 

rejeitados por classe visual reduziu drasticamente a partir do momento da implementação, tal 

como é percetível na Figura 20. 

 

Figura 20 – Número de lotes rejeitados e derrogados (por classe visual, defeito e ambos) 
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4.3.3 Criação de um plano (e de normas) de manutenção preventiva 

Estabelecido o plano de manutenção autónoma para os equipamentos, o passo seguinte passa 

por estruturar o departamento da Manutenção (juntamente com os técnicos da produção) para 

a gestão de medidas relacionadas com a manutenção programada, ou seja, planeamento da 

manutenção, condução de melhorias e aumento da eficiência do trabalho de manutenção. 

Tendo em conta que o departamento da Manutenção é responsável não só pela Unidade 

Industrial de Lamas, mas também por outras unidades envolventes dentro da mesma zona, as 

atividades de manutenção planeada relativas às máquinas SVE e EE3D foram inteiramente 

atribuídas aos técnicos da produção. Desta maneira, é possível uma colaboração mais flexível 

e os problemas encontrados podem ser discutidos de forma a soluciona-los. 

As atividades de manutenção programada, para além de serem realizadas sem qualquer 

periocidade definida, eram seguidas através de uma lista que enumerava os pontos principais 

a serem verificados, claramente uma instrução incompleta e sem qualquer indicação 

específica relativamente ao tempo da operação. Esta lista era, na verdade, também o método 

de verificação das atividades de manutenção planeada. Após a realização da manutenção nas 

máquinas, os técnicos voltavam ao escritório e preenchiam tantas folhas quantas máquinas 

tinhas realizado manutenção. O problema deste método assenta na falta de fluidez do processo 

e possibilidade de erro, sendo que o técnico tem de decorar todas as máquinas às quais 

realizou manutenção. 

Em primeiro lugar, as atividades de manutenção programada foram seguidas e, com a ajuda 

de ambas as partes (técnicos de manutenção e técnicos de produção) foram criadas normas 

completas (Figuras 46 a 52 do Anexo I), com indicações de intervalos de tempo e de 

inspeções que devem ser feitas a componentes considerados críticos para o bom 

funcionamento das máquinas. 

Depois, para contornar a situação associada à falta de confirmação das atividades, foi sugerido 

um sistema de confirmação de atividades programadas bastante simples, intuitivo e que 

permite não só um melhor planeamento como também uma melhor comunicação entre todos 

os envolvidos neste processo. O sistema consiste num quadro anual das atividades de 

manutenção programada (demonstrado na Figura 21). 

 

Figura 21 – Quadro de planeamento e verificação das atividades de manutenção programada 
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Este quadro será aplicado junto das máquinas SVE e EE3D e nele será possível não só planear 

como verificar e controlar as atividades de manutenção programada de todos os equipamentos 

do setor. O quadro é uma ferramenta poderosa de gestão visual, sendo que no mesmo será 

ainda possível planear melhorias consoante a disponibilidade das máquinas. Os técnicos vão 

ter a oportunidade de se reunir junto do quadro, discutir problemas e programar manutenções 

enquanto, ao mesmo tempo, promovem os valores do TPM: envolvimento de todos e 

transparência no trabalho. 

Quanto à periocidade das manutenções programadas, foram calculadas utilizando a folha de 

cálculo fornecida pelo Professor Armando Leitão e usando o método descrito no capítulo 2, 

que envolve a distribuição de Weibull e entra com os custos de manutenção corretiva e os 

custos de manutenção preventiva com o objetivo de definir a periocidade ótima de 

substituição de um componente. Foi criado um modelo (Figura 55 e 56 do Anexo J) e foi feita 

uma análise de sensibilidade, no entanto, dada a má fiabilidade dos dados utilizados, foi 

escolhida uma periocidade ótima de 4 semanas com a ajuda do gestor da manutenção 

responsável pelo setor. 

4.3.4 Criação de um teste de controlo de qualidade 

Para manter os padrões de qualidade exigidos pela empresa, os produtos devem estar ao nível 

das exigências do cliente. De modo a garantir e assegurar um nível de qualidade excecional, 

foi criado um teste de fiabilidade e repetibilidade para as máquinas SVE (Figura 57 e 58 do 

Anexo K) que consiste em garantir que o teste de estanquicidade das rolhas está a decorrer 

sem qualquer tipo de problemas. Este teste é realizado pelos operários responsáveis pelas 

máquinas que, para além da manutenção autónoma dos equipamentos, são responsáveis pela 

troca das membranas da máquina SVE, sendo este um componente fulcral para o teste de 

estanquicidade das rolhas. A empresa estipulou que as membranas devem ser trocadas duas 

vezes por semana, no entanto a escassez de qualquer tipo de sistema de verificação fazia com 

que fosse impossível garantir tanto a troca das membranas como a limpeza das máquinas.  

Para tal, foi criada uma tabela de verificação (demonstrada na Figura 22) que permite não só a 

rápida perceção acerca das atividades de manutenção de primeiro nível, como também se a 

troca das membranas está a ser realizada e ainda quais os valores dos testes de fiabilidade e 

repetibilidade que são realizados diariamente. Toda a informação presente na tabela é 

registada no final da semana por um dos técnicos de produção. Esta tabela está também 

presente na Figura 59 do Anexo L para uma análise mais percetível. 

 

Figura 22 – Tabela de verificação das atividades de manutenção autónoma, troca de ventosas e teste de 

fiabilidade e repetibilidade 
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4.3.5 Treino e educação dos operários 

Antes de começar a implementar qualquer tipo de medidas de alteração do procedimento de 

manutenção, considerou-se que o primeiro passo a dar e o mais importante deveria ser a 

sensibilização dos intervenientes do processo para as vantagens que poderiam resultar do 

sucesso do projeto TPM. Salientou-se a importância de encarar cada momento de paragem da 

linha de produção como um momento em que se perde valor e a urgência que deve ser tida 

para que ela volte a trabalhar. Todos os técnicos demonstraram compreender a importância do 

assunto e mostraram-se motivados e dispostos a colaborar, atitude que mantiveram ao longo 

de toda a duração do projeto. A ajuda de quem está no terreno todos os dias a lidar com os 

problemas que estão a ser estudados é preciosa e foi, aliás, graças a sugestões deles que 

nasceram várias das ideias de melhoria. Todas as ideias foram desenvolvidas tendo em conta 

o seu feedback para garantir que seriam aplicáveis e que trariam o maior benefício possível. 

4.4 Criação de uma ferramenta de indicadores de manutenção 

Os indicadores de manutenção são grandezas que têm como finalidade dar uma indicação 

sobre o estado da manutenção. Através da análise destes indicadores o planeador pode tentar 

encontrar as razões que estão na base de possíveis discrepâncias e melhorar o que for passível 

de ser melhorado. Pretende-se com a utilização e a análise de determinado indicador que este 

possibilite: 

 Ajudar a tomar decisões de gestão; 

 Fazer comparações da atividade em diferentes janelas de tempo; 

 Avaliar e quantificar os benefícios de uma política de manutenção; 

 Identificar equipamentos críticos para o circuito produtivo; 

 Ajudar a identificar problemas e oportunidades de melhoria. 

 Para a sua utilização a facilidade de cálculo através da informação gerada diariamente 

torna-se um fator de extrema importância no que diz respeito ao seu interesse prático. 

Na Figura 23 é apresentada a interface para o utilizador da aplicação criada. É dada a 

possibilidade ao utilizador de pesquisar por qualquer tipo de campo, filtrar a pesquisa por 

intervalo temporal e ainda visualizar todas as normas criadas. É também possível verificar a 

qualquer momento da pesquisa o TOP dos equipamentos mais críticos quanto ao número de 

pedidos de intervenção. 

 

Figura 23 – Ferramenta de controlo dos indicadores de manutenção 
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4.5 Construção de um posto de manutenção avançado 

A sugestão da construção de um posto de manutenção avançado vem como uma resposta à 

crescente solicitação de manutenções no setor de Escolha/Passagem. Sendo este um dos 

setores mais importantes da unidade industrial em estudo, faz todo o sentido que exista um 

posto de manutenção avançado com os componentes identificados como críticos em stock, 

para uma resposta rápida e eficaz. Este posto de manutenção avançado iria acabar também por 

colmatar as falhas que por vezes existiam entre a manutenção e a produção, sendo que iria ter 

um stock próprio e a sua própria análise de fiabilidade de componentes. Não só uma resposta 

mais rápida como também resoluções mais rápidas é o que se espera da criação deste posto de 

manutenção. 

 

Figura 24 – Construção do posto de manutenção avançado (antes e depois) 
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4.6 Resultados obtidos 

Os resultados obtidos com a implementação da metodologia TPM são bastante 

impressionantes, embora se trate de uma metodologia cujos resultados só começam a ser 

percetíveis a médio/longo prazo, neste caso, dada a falta de maturidade da empresa associada 

ao TPM, obtivemos resultados a curto prazo bastante positivos. Observando os indicadores de 

performance no final do projeto (Tabela 2), podemos concluir que houve uma redução de uma 

hora no tempo médio de reparação dos equipamentos e de quase uma hora no tempo médio de 

espera. Resultados impressionantes que foram conseguidos através de uma normalização dos 

processos e da criação de uma metodologia de tratamento dos pedidos de intervenção focada 

na organização e preparação prévia. 

Tabela 2 - Valores, em horas, dos indicadores de performance nos últimos quatro meses 

SVE EE3D Escolha/Passagem (SVE+EE3D) 

MTTR MWT MTBF MTTR MWT MTBF MTTR MWT MTBF 

2.39 1.47 850.54 2.48 1.77 4197.52 2.42 1.57 1907.48 

É de salientar que a amostra inicial, em termos de número de pedidos de intervenção 

(relativos a dois anos), era de 441 PI’s. O número de pedidos de intervenção tem vindo a 

aumentar a cada ano que passa devido à constante melhoria no processo de registo e 

tratamento de dados. Fazendo uma análise conservadora, considerando que este ano iriam 

haver 200 pedidos de intervenção, uma melhoria de 1h no tempo médio de reparação das 

anomalias do setor traduzir-se-ia num ganho de 200 horas no final do ano. Sendo que cada 

hora ganha é menos uma hora de produção extra (e as horas extras estão avaliadas com um 

custo de cerca de 10€/hora) os ganhos associados apenas à análise dos indicadores seriam de 

2.000€.  

No entanto, existem outros ganhos não mensuráveis associados à melhoria do nível de serviço 

e à otimização do fluxo da fábrica. Quanto ao rendimento operacional global, medida de 

avaliação da implementação do TPM, podemos observar na Figura 23 que os resultados foram 

bastante positivos, uma vez que o objetivo proposto seria um nível mínimo de 80% e após a 

implementação das melhorias propostas foi possível atingir um nível superior a 85%. Apenas 

em uma das semanas não foi atingido o nível desejado. 

 

Figura 25 – Valores do OEE do setor Escolha/Passagem 

Durante a semana em que se deu a quebra verificada, uma das linhas de produção esteve 

quase parada devido a problemas relacionados com a calibração das câmaras, sendo que esse 

foi um dos motivos principais que levou à criação de uma norma para a calibração das 

câmaras (Figuras 60 a 63 do Anexo M). 
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Comparando ainda a relação entre as horas despendidas em manutenção corretiva e 

manutenção planeada no início e no fim do projeto, é visível na Figura 24 a melhoria dessa 

mesma relação. Sendo que o objetivo seria ultrapassar os 75% podemos afirmar que o 

objetivo foi atingido com bastante sucesso. 

 

Figura 26 – Relação entre o total de horas despendidas em manutenção corretiva e em manutenção preventiva 

(antes e depois) 

Tabela 3 – Top Avarias 

Top Avarias MTTR 
Medidas 

Tomadas 

Tempo 

Reparação 
Ganho 

Tapete Saída 8h 

Colocação de um 

tapete em stock 

pronto a ser 

substituído 

Criação norma de 

manutenção 

corretiva 

1h ↓87,5% 

Elevador de 

Saída 

(Tapete Girafa) 

7h 

Inspeções mais 

frequentes devido 

à norma de 

manutenção 

preventiva EE3D 

Criação norma de 

manutenção 

corretiva 

50 min ↓88% 

Para finalizar, e de modo a abordar as avarias que se tinham identificado no início do projeto 

como uma das grandes perdas associadas ao equipamento, para além das melhorias que foram 

implementadas nas máquinas, foram tomadas duas medidas de modo a reduzir o impacto 

destes modos de falha. Quanto ao tapete de saída, foi sugerida a compra de um tapete extra de 

modo a estar em stock pronto a ser utilizado. Para além da facilidade de remoção agora 

existente, o tapete danificado poderia ser reparado apenas após a instalação do tapete em 

stock. Isto fará com que a máquina entre em produção mais rapidamente e facilita o processo 

de manutenção. Quanto ao elevador de saída, foi identificado o modo de falha mais frequente 

(tela) e foram implementadas medidas de inspeção nas normas de manutenção preventiva para 

evitar a ocorrência de stock outs deste componente. Assim que o técnico verifica que a tela 

tem um ou mais perfis partidos, solicita a verificação da tela em stock para uma possível 

manutenção programada. Estas medidas, embora simples, trazem grandes ganhos para a 

empresa e são conseguidas com baixo investimento, apostando nas pessoas e num 

envolvimento cada vez maior delas no processo. 

Após 

intervenção 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

Partindo de uma situação inicial em que o grau de maturidade da empresa relativamente ao 

TPM estava numa fase inicial, em que os processos de manutenção eram processos com 

bastante espaço para melhoria e várias dificuldades a nível de organização e standardização, o 

desafio proposto passava por conseguir um aumento significativo na disponibilidade dos 

equipamentos do setor Escolha/Passagem e desenvolver um plano de manutenção autónomo e 

um plano de manutenção preventiva para o equipamento. 

A utilização de ferramentas lean como os 5S, gestão visual e standardização como forma de 

reduzir a entropia e estabilizar um processo que era altamente variável foi indispensável para 

numa primeira etapa definir uma “base” sólida como ponto de partida para a introdução de 

melhorias. 

Esta experiência prática de aplicação da metodologia TPM permitiu perceber que este método 

está fortemente ligado com as pessoas da organização e promove a eliminação total de perdas 

e desperdícios, melhorando a qualidade e a produtividade da mesma. 

As melhorias implementadas tiveram um impacto positivo no processo e os objetivos foram 

cumpridos. A redução de 1h no tempo médio de reparação das avarias é significativa mas, 

devido à baixa fiabilidade dos dados utilizados, é tão ou mais importante realçar a redução na 

variabilidade do processo e o sucesso das melhorias que tinham como objetivo a eliminação 

de perdas e desperdícios. 

A ferramenta informática será certamente bastante útil para perceber de que maneira é que os 

indicadores se estão a alterar e o porquê de tal alteração. Trata-se de um trabalho que requer 

continuidade mas que é indispensável tanto para apoio do controlador como para ajuda do 

gestor a conseguir perceber o resultado de certas ações. 

As medidas implementadas representam apenas um pequeno avanço se tivermos em 

consideração as possibilidades que estão ainda por ser exploradas. A entrada do novo ERP no 

fim do ano deve ser vista como uma oportunidade de melhoria e este projeto deve ser tido em 

conta como um projeto piloto para o trabalho que vem pela frente. A procura pela melhoria 

deve ser uma constante e não se restringir à duração de um projeto. Se for adotada uma 

mentalidade de interajuda, envolvimento das pessoas, se forem criados grupos de trabalho 

com objetivos definidos, motivados e com vontade de melhorar, não só serão mantidas as 

melhorias que existem atualmente como certamente haverão muitas outras a ser projetadas e 

aplicadas no futuro. 

Finalmente importa salientar que o bom ambiente no local de trabalho, a confiança nos 

colaboradores e a cooperação entre todos são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto 

e isso é ainda mais claro num projeto deste tipo que requer envolvimento por parte de todos e 

uma mudança de perspetiva relativamente à forma como o trabalho é feito. Uma força de 

trabalho motivada é uma ferramenta poderosa e neste projeto em particular essa foi uma 

grande vantagem pois foi desse envolvimento que nasceram várias das ideias de melhoria 

implementadas e propostas. Essa dinâmica deve ser mantida e seguramente continuará a trazer 

benefícios quer para a empresa quer para todos os seus colaboradores. 



Implementação TPM numa Unidade Industrial de Rolhas Naturais 

40 

Referências  

Higgins, Lindley e R. Keith Mobley (2002), “Maintenance engineering handbook”, 6ª edição, 

McGraw-Hill, New York. 

Cabral, J. (2004), “Organização e Gestão da Manutenção – dos conceitos à prática…”, Lidel. 

European Standard NP EN 13306, versão Portuguesa - Terminologia da Manutenção, 2007. 

Wireman, Terry (1998), “Developing Performance Indicators for Managing Maintenance”, 

Industrial Press Inc.,U.S. 

Nakajima, Seiichi (1988), “Introduction to TPM: Total Productive Maintenance”, Hardcover. 

The Productivity Development Team (1999), “OEE for operators”, Shopfloor Series. 

Williamson, R. (2006), “Total Productive Maintenance: What It Is and What It Is Not”, 

último acesso: Setembro 2017, 

http://www.swspitcrew.com/articles/TPM%20What%20Is%20It%200606.pdf. 

Nakajima, Seiichi (1989), “Introduction to TPM”, Cambridge, Mass.: Productivity Press. 

JIPM-Solutions co. Ltd. “What is TPM”, http://www.tpm.jipms.jp/tpm/index.html. 

Pinto, J. (2009), “Pensamento Lean: a Filosofia das Organizações Vencedoras”, 5ª edição, 

Lidel - Edições Técnicas, Lda., Lisboa. 

Boris, S. (2006), “Total Productive Maintenance”, McGray Hill. 

Lobo, B. (2013), Acetatos de apoio à cadeira de Gestão da Manutenção, FEUP 

Hansen, R. (2001), “Overall Equipment Effectiveness: A Powerful Production/Maintenance 

Tool for Increased Profits”, New York: Industrial Press, Inc. 

Stamatis, D. (2010), “The OEE Primer: Understanding Overall Equipment Effectiveness, 

Reliability,and Maintainability”, New York: Productivity Press. 

Silva, J. (2009), “OEE - A forma de medir a eficácia dos equipamentos”, último acesso: 

Setembro 2017, http://pt.scribd.com/doc/15122575/OEE-A-FORMA-DE-MEDIR-

AEFICACIA-DOSEQUIPAMENTOS. 

Ljungberg, Õ. (1998), “Measurement of overall equipment effectiveness as a basis for TPM 

activities”, International Journal of Operations & Production Management, 18(5), 495–507. 

Dal, B., Tugwell, P., & Greatbanks, R. (2000), “Overall Equipment Effectiveness as a 

measure of operational improvement – A practical analysis”, International Journal of 

Operations & Production Management, 20(12), 1488–1502. 

King, Peter L. (2011), "Crack the Code: Understanding safety stock and mastering its equations", 

APICS Magazine. 

Wisner J.D., Tan K.C., and Leong G.K. (2014), “Principles of Supply Chain Management: A 

Balanced Approach”, Cengage Learning. 

http://www.swspitcrew.com/articles/TPM%20What%20Is%20It%200606.pdf
http://www.tpm.jipms.jp/tpm/index.html
http://pt.scribd.com/doc/15122575/OEE-A-FORMA-DE-MEDIR-AEFICACIA-DOSEQUIPAMENTOS
http://pt.scribd.com/doc/15122575/OEE-A-FORMA-DE-MEDIR-AEFICACIA-DOSEQUIPAMENTOS


Implementação TPM numa Unidade Industrial de Rolhas Naturais 

41 

ANEXO A: Etapas do processo produtivo na UI de Lamas 

 

 Receção de Matéria-Prima – a matéria-prima usada para o fabrico das rolhas naturais 

são as pranchas de cortiça. As pranchas de cortiça são rececionadas no estaleiro sendo 

depois encaminhadas para a vaporização; 
 

 Vaporização – nesta etapa do processo produtivo conjuga-se vapor húmido e seco em 

diferentes ciclos com o objetivo de eliminar as impurezas e tornar as pranchas de 

cortiça maleáveis para poderem ser trabalhadas nas etapas seguintes do processo 

produtivo. Note-se que, esta etapa, também permite reduzir o nível de TCA, composto 

químico responsável pelos odores e sabores desagradáveis nos vinhos; 

 

 Escolha de Matéria-Prima – nesta etapa, as paletes com pranchas de cortiça já 

vaporizadas, são escolhidas consoante a sua qualidade e orientação para o produto 

final com o intuito de rentabilizar ao máximo a cortiça. Neste setor, uma palete de 

cortiça com um determinado calibre e classe é sujeita a uma escolha, efetuada por 

recursos humanos qualificados, dando origem a várias paletes com pranchas de cortiça 

de calibres e classes distintas, as quais irão originar rolhas com calibre e qualidade 

diferentes. É de salientar que, nesta etapa, também são retiradas as pranchas 

defeituosas que iriam originar rolhas não conformes; 

 

 Rabaneação – nesta etapa, as pranchas de cortiça são rabaneadas com o recurso a 

equipamentos denominados rabaneadeiras, dando origem a traços de cortiça que são 

cortados com uma ligeira folga para não comprometer o comprimento pretendido para 

a rolha; 

 

 Brocagem – esta etapa é responsável pela extração das rolhas dos traços de cortiça. É 

nesta etapa que se define o diâmetro das rolhas e, à semelhança da etapa anterior, as 

rolhas são extraídas com uma ligeira folga. Para realizar esta operação, existem quatro 

tipos de brocas com funcionalidades distintas: broca a pedal, broca semiautomática, 

robot e automática. Na broca a pedal o operador coloca o tubo da broca em 

funcionamento através do movimento da sua perna. Desta forma, o operador controla 

totalmente a operação, o que permite extrair as rolhas nas partes do traço de maior 

qualidade. Assim, esta operação procura garantir a qualidade das rolhas produzidas em 

detrimento da quantidade. Na broca semiautomática, o operador não tem qualquer 

controlo sobre o movimento da broca. Nesta operação, o movimento da broca é 

realizado de forma automática e o operador tem controlo no movimento do traço, o 

que lhe permite extrair rolhas das partes do traço que apresentam melhor qualidade, 

evitando a obtenção de rolhas defeituosas. A brocagem por robot consiste numa linha 

automatizada que contém dois robots. Cada robot está responsável por abastecer duas 

brocas automáticas, o que dispensa qualquer intervenção humana. Esta operação prima 
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assim pela quantidade produzida. Por fim, a brocagem automática é semelhante à 

brocagem por robot, residindo a única diferença no abastecimento à broca, o qual é 

realizado por um operador. Nesta operação, o objetivo passa por produzir em grandes 

quantidades. Resumidamente, as brocas a pedal e semiautomáticas primam pela 

qualidade das rolhas, enquanto que a brocagem por robot e automática tem como 

objetivo a produção de rolhas em grandes quantidades;  

 

 Deslenhar – nesta etapa, todas as rolhas extraídas dos traços através da brocagem por 

robot e automática são introduzidas num equipamento que retira as rolhas defeituosas 

do processo produtivo. Realça-se que as rolhas extraídas dos traços pelas brocas a 

pedal e semiautomáticas não são sujeitas a esta operação uma vez que os defeitos 

existentes são reduzidos já que existe um controlo visual pelos operadores aquando da 

extração da rolha; 

 

 Estufa Pré-Secagem – todas as rolhas de cortiça necessitam de estabilizar durante um 

determinado período de tempo devidamente controlado numa estufa com o intuito de 

reduzir a sua humidade. A relevância desta etapa deve-se à humidade da rolha ser um 

critério importante relativamente ao controlo de processo e qualidade do produto. Se 

uma rolha exceder os limites de especificidade da humidade, o seu calibre 

(comprimento x diâmetro) pode ser comprometido; 

 

 Acabamentos Mecânicos – depois das rolhas estabilizarem na estufa, são submetidas a 

acabamentos mecânicos. Cada linha de acabamentos mecânicos é constituída por dois 

tipos de equipamentos: a ponçadeira e a topejadeira. Na ponçadeira, as rolhas são 

polidas conforme o diâmetro desejado. Posteriormente, as rolhas seguem para a 

topejadeira, a qual é responsável por acertar os topos das rolhas para que fiquem com 

o comprimento pretendido; 

 

 1ª Escolha – até esta fase do processo produtivo, todas as rolhas são classificadas 

como raça, não sendo diferenciada a sua qualidade (classe). Nesta etapa, as rolhas são 

sujeitas à primeira escolha do processo produtivo com recurso a máquinas de escolha 

eletrónica, sendo selecionadas em quatro classes industriais: AA, A, B e C. As rolhas 

classificadas como AA são as de melhor qualidade, enquanto que as rolhas 

classificadas como C são as que apresentam menor qualidade;  

 

 2ª Escolha - após a primeira escolha em que as rolhas são selecionadas de acordo com 

a sua classe industrial, realiza-se a segunda escolha. Na segunda escolha, as rolhas são 

selecionadas em classes comerciais com recurso a máquinas de escolha eletrónica. 

Existem dez classes comerciais: Flor Topo Espelho, Flor, Extra, Superior, 1º, 2º, 3º, 

4º, 5º e 6º. À semelhança da primeira escolha, as rolhas classificadas como Flor Topo 

Espelho são as de melhor qualidade enquanto que as rolhas classificadas como 6º são 

as que apresentam menor qualidade. Nesta operação são também retiradas rolhas 

defeituosas (bicho, defeito corpo e defeito topo), as quais não prosseguem para as 

etapas seguintes do processo produtivo de uma rolha natural; 

 

 1ª Lavação (lavação base) – nesta etapa, as rolhas sofrem uma lavagem com base 

aquosa e com coloração. Esta operação é realizada com o intuito de retirar o pó de 

cortiça e de conferir uma tonalidade às rolhas. Existem quatro tipos de lavação base: 

Clean 0, Nova 101, Pré-light e Clean 2000; 
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 Estufa – após a lavação base, realiza-se a secagem e a descontaminação das rolhas 

numa estufa. Nesta etapa, as rolhas são sujeitas a diferentes temperaturas e humidades 

relativas, com o intuito de secá-las e de extrair algum nível de TCA que ainda 

contenham; 

 

 2ª Lavação (revestimento) – após a passagem pela estufa e um determinado tempo de 

estabilização, as rolhas são submetidas a uma segunda lavação (revestimento). 

Existem três tipos de revestimentos, os quais diferem na coloração pretendida para as 

rolhas: Clean C, Light (o mais aplicado) e Nature; 

 

 3ª Escolha – depois de as rolhas estarem devidamente limpas, com valores de TCA 

muito reduzidos e dentro dos limites de especificação de humidade, é necessário 

efetuar uma terceira escolha, a qual é realizada por máquinas de escolha eletrónica. 

Esta etapa tem como intuito retirar do processo produtivo as rolhas que não pertencem 

à classe indicada na ordem de fabrico e retirar rolhas com defeitos que não foram 

detetados nas etapas de escolha anteriores; 

 

 Embalagem – nesta etapa, realiza-se o embalamento das rolhas em sacos segundo as 

encomendas existentes. É de salientar que, antes do embalamento, as rolhas são 

colocadas numa máquina de contar para que o número de rolhas seja exatamente o 

solicitado pelo cliente; 

 

 Expedição – finalmente, os sacos são dispostos em paletes, as quais são expedidas, 

seguindo o seu caminho até ao cliente final. 
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ANEXO B: Análise das avarias da máquina SVE 
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Figura 27 – Total de horas gastas em manutenção corretiva nos últimos dois anos 
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Figura 28 – Média de horas gastas em manutenção corretiva nos últimos dois anos 
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ANEXO C: Diagrama de Pareto EE3D 

 

Figura 29 – Diagrama de Pareto do número de horas gastas em manutenção corretiva nos últimos dois anos 
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ANEXO D: Análise das avarias da máquina EE3D 
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Figura 30 - Total de horas gastas em manutenção corretiva nos últimos dois anos 
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Figura 31 - Média de horas gastas em manutenção corretiva nos últimos dois anos 
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ANEXO E: Micro Paragens 
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Figura 32 – Número de micro paragens por linha no ano 2017 
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ANEXO F: Árvore de componentes 
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Figura 33 – Árvore de componentes da máquina SVE 

Unidade de Negócio Empresa Unidade industrial Área Secção Processo Equipamento Componente Sub componente Sub sub componentes DESCRIÇÃO

A Rolhas

A.1 Amorim & Irmãos, S.A.

A.1.1 Lamas

A.1.1.1 Produção de Rolhas Naturais

23E 2ª e 3ª Escolha

V/NV Veda/ Não Veda

SVE Máquina SVE

SVE-01 Estrutura Base

SVE-01-01 Quadro elétrico

SVE-01-02 Base da máquina

SVE-01-02 Base do alimentador rotativo

SVE-02 Divisor

SVE-02-01 Prato divisor

SVE-02-02 Detetor de posição do prato divisor

SVE-03 Prato de Cavidades

SVE-03-01 Prato rotativo

SVE-03-02 Cavidades de rolhas

SVE-04 Introdução de Rolhas

SVE-04-01 Alinhamento de Rolhas

SVE-04-01-01 Cilindro alimentação 25x50

SVE-04-01-02 Suporte cilindro alimentação

SVE-04-01-03 Empurrador de rolhas

SVE-04-01-04 Sensor de rolhas em posição de empurrar

SVE-04-01-05 Suporte sensor

SVE-04-01-06 Tubo entrada

SVE-04-01-07 Apoio tubo entrada

SVE-04-01-08 Placa introdução esquerda

SVE-04-01-09 Placa introdução direita

SVE-04-01-10 Placa introdução centro

SVE-04-01-11 Régua 45

SVE-04-01-12 Topo régua alimentação

SVE-04-01-13 Sensor de alinhamento de rolhas cheio

SVE-04-01-14 Tubo saída

SVE-04-02 Introdução de Rolhas nas Cavidades

SVE-04-02-01 Bloco eletroválvulas

SVE-04-02-02 Base dispensador

SVE-04-02-03 Cilindro 20x50

SVE-04-02-04 Guia H 32x100

SVE-04-02-05 Suporte traseiro extratores

SVE-04-02-06 Suporte frente extratores

SVE-04-02-07 Extrator 14x22x7x200

SVE-04-02-08 Guia extratores

SVE-04-02-09 Espaçador dispensador de rolhas

SVE-05 Tapete Superior

SVE-05-01 Motor 2IK6GN

SVE-05-02 Lateral tapete

SVE-05-03 Rolo livre

SVE-05-04 Veio rolo livre

SVE-05-05 Rolamento 61900-2RS1

SVE-05-06 Fecho tapete superior

SVE-05-07 Batente fecho tapete superior

SVE-05-08 Correia termoplástica

SVE-05-09 Lateral tapete rótula

SVE-05-10 Veio rolo tração

SVE-05-11 Rótula tapete superior

SVE-05-12 14 XL 037 F

SVE-05-13 26 XL 037 F

SVE-05-14 Correia HTD 100 XL 037

SVE-06 Alimentador de Entrada

SVE-06-01 Lateral tapete

SVE-06-02 Rolo livre

SVE-06-03 Veio rolo livre

SVE-06-04 Rolamento 61900-2RS1

SVE-06-05 Veio rolo tração

SVE-06-06 Correia termoplástica

SVE-06-07 Motor 2IK6GN

SVE-06-08 Lateral tapete motor

SVE-06-09 Apoio tapete

SVE-06-10 14 XL 037 F

SVE-06-11 26 XL 037 F

SVE-06-12 Correia HTD 100 XL 037

SVE-06-13 Ligação tapete entrada

SVE-06-14 S5 Datasensor M18

SVE-06-15 Suporte sensor M18

SVE-07 Teste Estanquicidade

SVE-07-01 Borracha 24

SVE-07-02 Sensor de pressão

SVE-07-03 Cilindro 40x25

SVE-07-04 Suporte cilindros teste

SVE-07-05 Eletroválvula 5/2

SVE-07-06 Válvula pneumática

SVE-07-07 Batente teste

SVE-07-08 Suporte duplo

SVE-07-09 Suporte cilindros ventosa

SVE-08 Extração de Rolhas

SVE-08-01 Cilindro 12x50

SVE-08-02 Suporte extratores

SVE-08-03 Batente extrator

SVE-08-04 Sensor cilindro

SVE-09 Tapete de Saída

SVE-09-01 Falange motor

SVE-09-02 Motor 

SVE-09-03 Rolo livre

SVE-09-04 Rolo tração primário

SVE-09-05 Rolo tração secundário

SVE-09-06 Rolamento

SVE-09-07 Falange tapete

SVE-09-08 Tapete 560

SVE-09-09 Tapete 660

SVE-09-10 Blindagem rodas tapete

SVE-09-11 Suporte lateral tapete

SVE-09-12 Chapa meio

SVE-10 Elevadores de Saída

SVE-10-01 Esticador motor 

SVE-10-02 Esticador tapete

SVE-10-03 Rolo livre

SVE-10-04 Tampa inferior tapete

SVE-10-05 Tampa superior tapete

SVE-10-06 Suporte tapete

SVE-10-07 Lateral cabeça tapete

SVE-10-08 Inferior cabeça tapete

SVE-10-09 Superior cabeça tapete

SVE-10-10 Lat aparadeira tapete

SVE-10-11 Lat inferior aparadeira tapete

SVE-10-12 Lat aberta aparadeira tapete

SVE-10-13 Apolo superior tapete

SVE-10-14 Suporte superior tapete

SVE-11 Limitador de Distância

SVE-11-01 Base limitador distância

SVE-11-02 Cilindro 20x100

SVE-11-03 Suporte cilindro limitador distância

SVE-11-04 Guia limitador distãncia

SVE-11-05 Batente limitador distância

SVE-11-06 Veio guia limitador distância

SVE-11-07 Compensador cilindro

SVE-11-08 Ponteira compensador

SVE-11-09 Casquilho A 12

SVE-12 Caleira Saída

SVE-12-01 Calção

SVE-12-02 Borboleta

SVE-12-03 Cilindro 12x50

SVE-12-04 Apoio cilindro calção

SVE-12-05 Tampa caleira

SVE-12-06 Casquilho tipo B 6x10x14x2x6

SVE-12-07 Anilha Calção

SVE-12-08 Suporte Calção

SVE-12-09 Rótula M6

SVE-13 Alimentador Rotativo

SVE-13-01 Motor

SVE-13-02 Suporte alimentador

SVE-13-03 Base alimentador

SVE-13-04 Anel alimentador

SVE-13-05 Prato alimentador

SVE-13-06 Saída alimentador

SVE-13-07 Topo calha saída alimentador

SVE-13-08 Falange motor alimentador

SVE-13-09 Veio alimentador

SVE-13-10 Alheta

SVE-13-11 Aparadeira alimentador

SVE-13-12 Suporte molas alimentador
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Figura 34 – Árvore de componentes da máquina EE3D 
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ANEXO G: Normas de manutenção corretiva da máquina SVE 
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Figura 35 – Norma de manutenção corretiva do tapete superior 
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Figura 36 – Continuação da norma de manutenção corretiva do tapete superior 
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Figura 37 – Norma de manutenção corretiva do cilindro de alimentação 
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Figura 38 – Continuação da norma de manutenção corretiva do cilindro de alimentação 
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Figura 39 – Norma de manutenção corretiva do tapete de saída 
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Figura 40 – Continuação da norma de manutenção corretiva do tapete de saída 
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Figura 41 - Norma de manutenção corretiva da extração de rolhas 
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Figura 42 - Continuação da norma de manutenção corretiva da extração de rolhas 
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Figura 43 - Norma de manutenção corretiva do elevador de saída  
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Figura 44 - Continuação da norma de manutenção corretiva do elevador de saída 
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ANEXO H: Normas de manutenção autónoma 
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Figura 45 – Norma de manutenção autónoma da máquina SVE 
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Figura 46 - Norma de manutenção autónoma da máquina EE3D 
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Figura 47 – Continuação da norma de manutenção autónoma da máquina EE3D 
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ANEXO I: Normas de manutenção preventiva 
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Figura 48 - Norma de manutenção programada da máquina SVE 
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Figura 49 - Continuação da norma de manutenção programada da máquina SVE 
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Figura 50 - Continuação da norma de manutenção programada da máquina SVE 
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Figura 51 - Norma de manutenção programada da máquina EE3D 
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Figura 52 – Continuação da norma de manutenção programada da máquina EE3D 
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Figura 53 - Continuação da norma de manutenção programada da máquina EE3D 
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Figura 54 - Continuação da norma de manutenção programada da máquina EE3D 
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ANEXO J: Periocidade manutenção preventiva 

 

Figura 55 – Periocidade de substituição ótima dos componentes da máquina SVE 

  

SVE - Periodicidade Manutenção Preventiva

Ação Incidência Critério Material

Verificar o estado da tela Substituir tela 2 perfis consecutivos partidos Tela 4 semanas

Verificar a condição do motoredutor
Substituir motor e/ou 

redutor

Estado do motoredutor não permite o 

correto funcionamento do elevador
Motor Redutor  9 semanas

Verificar o estado dos veios e dos 

rolamentos

Substituir veios e/ou 

rolamentos

Desgaste dos componentes impede o 

bom funcionameno do equipamento

Veios 

Rolamentos
6 semanas

Verificar o estado das telas Substituir tela
Tela 550    Tela 

560
2,5 semanas

Verificar a condição do motoredutor
Substituir motor e/ou 

redutor

Estado do motoredutor não permite o 

correto funcionamento do tapete
Motor/Redutor  45 semanas

Verificar o estado dos veios e dos 

rolamentos

Substituir veios e/ou 

rolamentos

Desgaste dos componentes impede o 

bom funcionameno do equipamento

Veios 

Rolamentos
19 semanas

C
ili

n
d
ro

 d
e
 

A
lim

e
n
ta

ç
ã
o

Verificar o estado do cilindro Substituir cilindro
Cilindro não está em funcionamento 

pleno
Cilindro 25x50

Verificar o estado dos veios e dos 

rolamentos

Substituir rolamentos 

e/ou veios

Desgaste dos componentes impede a 

boa utilização do equipamento

Veios 

Rolamentos
4 semanas

Verificar o estado/tensão da correia 

termoplástica

Substituir/ Reparar 

correia termoplástica

Não está a ser criada tensão 

suficiente

Correia 

Termoplástica
5 semanas

Verificacar o estado do sensor de 

deteção de rolhas

Substituir/ Afinar 

sensor

Sensor não está a desempenhar a 

função pretendida
Sensor

Verificar a condição do motoredutor
Substituir motor e/ou 

redutor

Estado do motoredutor não permite o 

correto funcionamento do alimentador 

centrífugo

Motor/Redutor  

Verificar o funcionamento do 

alimentador centrífugo

Afinar prato/ vibrador 

e/ou colar fita de teflon
Mau funcionamento

E
le

v
a
d
o
re

s
 d

e
 S

a
íd

a

Periodicidade

6 semanas
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te
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e
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7 semanas

9,5 semanas
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 S
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4 semanas
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C
e
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7 semanas
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Figura 56 - Periocidade de substituição ótima dos componentes da máquina EE3D 

 

  

  

Escolha Eletrónica - Periodicidade Manutenção Preventiva
(Vilarinho)

Ação Incidência Critério Material

C
ili

n
d
ro

Verificar o estado do 

cilindro 

Substituir 

cilindro

Cilindro não está em 

funcionamento pleno
Cilindro 25x50

Verificacar o estado 

do sensor de 

deteção de rolhas

Substituir/ 

Afinar sensor

Sensor não está a 

desempenhar a função 

pretendida

Sensor

Verificar a condição 

do motoredutor

Substituir motor 

e/ou redutor

Estado do motoredutor não 

permite o correto 

funcionamento do 

alimentador centrífugo

Motor/Redutor  

Verificar o 

funcionamento do 

alimentador 

centrífugo

Afinar prato/ 

vibrador e/ou 

colar fita de 

teflon

Mau funcionamento

L
e
d Verificar o estado do 

led
Reparar led Led deixou de funcionar Led

C
â
m

a
ra

s

Verificar a leitura das 

câmaras

Calibração das 

câmaras
Leitura incorreta da rolha

Kit de 

calibração

C
o
rr

e
ia

s

Verificar o estado 

das correias

Substituir 

correias

Correias não permitem a 

boa rotação dos rolos e, 

consequentemente, a boa 

leitura da rolha

Correia 49 semanas

9 semanas

Periodicidade

20 semanas

A
lim

e
n
ta

d
o
r 

C
e
n
tr

íf
u
g
o

8 semanas

3 semanas
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ANEXO K: Norma dos testes de fiabilidade e repetibilidade 
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Figura 57 – Norma dos testes de fiabilidade e repetibilidade 
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Figura 58 – Continuação da norma dos testes de fiabilidade e repetibilidade 
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ANEXO L: Tabela de verificação das atividades de manutenção 
autónoma, troca de ventosas e testes de fiabilidade e repetibilidade 
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Figura 59 – Tabela de verificação das atividades de manutenção autónoma, troca de ventosas e testes de 

fiabilidade e repetibilidade 
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ANEXO M: Norma de calibração das câmaras da máquina EE3D 
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Figura 60 – Norma de calibração das câmaras da máquina EE3D 
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Figura 61 – Continuação da norma de calibração das câmaras da máquina EE3D 
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Figura 62 - Continuação da norma de calibração das câmaras da máquina EE3D 
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Figura 63 - Continuação da norma de calibração das câmaras da máquina EE3D 

 


