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Resumo 

 

O presente documento reflete um estudo sobre a eficiência de execução de ensaios a 

equipamentos desenvolvidos na empresa Consoveyo, S.A., visando a identificação de métodos 

de sistematização do processo. O problema existente nestes ensaios é a não definição do que 

deve ser realizado internamente nas instalações da empresa. Esta falta de definição leva a que 

essa decisão seja tomada por parte do responsável do teste, o que provoca atrasos no projeto, 

devido à incoerência da realização do teste por elementos diferentes, que se deve a 

metodologias e opções distintas. 

Para solucionar o problema, iniciou-se uma análise do processo, com o objetivo de 

verificar melhorias e metodologias a implementar. Realizaram-se inquéritos aos responsaveis 

pelos testes para averiguar etapas essenciais e o que os diversos executantes tinham em comum 

no seu procedimento de teste. Procurou-se assim explicitar todas as etapas realizadas e 

introduzir novos passos que tornassem o processo mais completo e eficiente. 

Optou-se por desenvolver um procedimento operacional normalizado (standard 

operating procedure) que englobasse todas as etapas de execução dos ensaios e que permitisse 

a sua realização completa. Foi ainda incluida, no SOP, uma lista de falhas/ erros para acelerar 

a sua identificação e posterior resolução. 

De forma a avaliar o impacto com a implementação do SOP, realizou-se um inquérito 

de avaliação aos responsaveis pela execução do teste e conclui-se que a realização dos testes, 

tendo como guia o SOP, diminui o tempo de execução do mesmo e a frequência de ocorrência 

de falhas/erros. A implementação do SOP permite ainda que a integração de novos 

colaboradores seja mais rápida pois permite que o mesmo seja independente na sua execução. 

 

Palavras chave: SOP, definição de ensaio, erros/falhas, transelevador, procedimento  
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Development of Standard Operating Procedure for factory 
testing of automatic warehouses 

Abstract 

 

The present document reflects a study on the efficiency of execution of tests to 

equipment developed by the company Consoveyo, S.A., aiming the identification of methods 

of systematization of the process. The problem in these trials is the lack of definition of what 

should be done internally at the company premises. This lack of definition leads to decisions 

being made by the test leader which causes delays of the project, due to the inconsistency of 

the test performed by different elements, which is due to different methodologies and options. 

To solve the problem, the current process was analysed, to verify improvements and 

methodologies to be implemented. Inquiries were made to those responsible for the tests to 

ascertain essential steps and what the various performers had in common in their testing 

procedure. These approach tried to justify all the steps carried out, and to introduce new steps 

that would make the process more efficient. 

It was decided to develop a standard operation procedure (SOP) that encompasses all 

the stages of execution of the tests and that allows its complete accomplishment. A list of errors 

was also included in the SOP to speed up the identification and resolution. 

In order to evaluate the impact of the introduction of SOP’s, a survey was carried out to 

evaluate the impact of those who were responsible for the test, and it was concluded that 

carrying out the tests with a guide to SOP’s reduces the execution time and frequency 

occurrence of failures / errors. The implementation of SOP also allows the integration of new 

employees to be faster because it allows them to be independent in its execution. 

 

Keywords: SOP, test definition, errors / failures, stacker crane, procedure 
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1 Introdução  

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

O presente trabalho foi realizado no âmbito da unidade curricular de código de identificação 

EM0086, designada por Dissertação, integrada no plano de estudos oficial do ciclo de estudos ao qual 

é pertencente o discente e em parceria com os departamentos de engenharia e operações da empresa 

Consoveyo S.A., cujo tema é Desenvolvimento de Standard Operating Procedure (SOP) para os 

testes em fábrica. 

A crescente demanda por automatização de processos e minimização de tempos leva as 

empresas a investir em armazéns automáticos para que possam gerir o fluxo de produtos fácil e 

rapidamente. À Consoveyo é solicitada a projeção e desenvolvimento de todos os equipamentos 

segundo os requisitos exigidos pelo cliente e ainda é responsável pela sua correta e rápida 

implementação na obra final.  

De forma a evitar atrasos e outros problemas, os equipamentos são testados internamente por 

elementos do departamento de automação, em conjunto com colaboradores da fábrica. A realização 

destes testes é parte integrante do pré-comissionamento dos produtos desenvolvidos e permite que os 

equipamentos sejam implementados com maior certeza e segurança. Apesar disso, existe o problema 

de má definição das etapas a executar durante os testes, tornando-os assim incompletos e pouco 

concretos. 

Esta incerteza na realização dos ensaios leva a que muitos problemas sejam detetados apenas 

em obra, o que leva a que estes sejam lá resolvidos. 

Desta forma, este projeto surge da necessidade da Consoveyo em adotar uma metodologia 

correta dos testes a realizar em fábrica e que os mesmos sejam completos e padronizados de forma a 

diminuir o tempo despendido na implementação dos equipamentos no cliente, reduzindo ou mesmo 

eliminando todos os problemas que possam surgir nesta fase. 

Com esta metodologia, a empresa tem como objetivo obter uma validação dos seus 

equipamentos fidedigna e validar a sua qualidade. Este procedimento permite obter uma maior 

confiança nos produtos expedidos assim como aumenta a fiabilidade da empresa perante os seus 

clientes. 

A criação de SOP’s ajuda os responsáveis pelos testes de fábrica a realizarem os mesmos de 

forma eficiente e completa, levando a que não haja diferenças na sua execução, independentemente 

de quem for o colaborador a executar esta atividade. Esta ação permite também que novos 

colaboradores se integrem mais fácil e rapidamente no sistema de testes, sendo por isso uma mais 

valia, tanto para a empresa como para os colaboradores. 
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1.2 Apresentação da Empresa Consoveyo, S.A. 

A Consoveyo é líder mundial, especialista em sistemas automáticos de transporte e 

armazenamento de materiais. Enquanto empresa dedicada ao fornecimento de sistemas integrados, 

concebe e constrói soluções “chave na mão” para aplicações intralogísticas dos clientes, tais como 

armazéns automáticos, sistemas de manuseamento e transporte interno e sistemas de preparação de 

encomendas. É responsável pelo fornecimento de produtos, com uma vasta gama de equipamentos, e 

ainda por prestação de serviços ao longo de todo o ciclo de vida útil do sistema (Consoveyo, S.A., 

2018). 

A Consoveyo integra a área de negócio de sistemas logísticos do grupo internacional de 

tecnologia Korber.  Este grupo adquiriu a Consoveyo (anteriormente designada por Efacec Handling 

Solutions) em 2015. Antes desta aquisição a empresa pertencia ao grupo Efacec, o maior grupo 

português na área de eletromecânica e eletrónica (Consoveyo, S.A., 2018). 

1.2.1 Visão 

A Consoveyo tem como visão ser líder mundial especialista em sistemas automáticos de 

transporte e armazenamento de materiais, em fornecimento de sistemas integrados, de produtos e 

prestação de serviços (Consoveyo, S.A., 2018).  

1.2.2 Missão 

A sua missão consiste em desenvolver soluções automáticas para aplicações intralogísticas 

atuais, eficientes, rápidas e economicamente viáveis. A empresa zela por (Consoveyo, S.A., 2018): 

• Construir uma forte e longa parceria com os clientes investindo em inovação 

para fornecer soluções e serviços especializados de alta qualidade que atendem as 

necessidades de negócios dos clientes. 

• Atrair e desenvolver especialistas altamente qualificados de todo o mundo para 

fazer crescer a equipa, proporcionando aos colaboradores um ambiente de trabalho seguro, 

justo e inspirador que possibilite o seu desenvolvimento profissional. 

Desta forma, pretende assegurar um crescimento sustentável da empresa, em benefício das 

partes interessadas e dos seus ambientes sociais e económicos (Consoveyo, S.A., 2018). 

1.2.3 Valores 

A empresa apresenta ainda 4 valores absolutos: foco no cliente, colaboração, compromisso e 

clareza (Consoveyo, S.A., 2018). 

• Foco no cliente, a empresa esforça-se por resolver proactivamente as preocupações e 

necessidades dos clientes. 
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• Colaboração, de forma a ter mais êxito quando trabalham em conjunto para um 

objetivo comum. 

• Compromisso, consiste em ir mais além pelos clientes, equipa, fornecedores e 

parceiros. 

• Clareza, forma transparente e clara na comunicação e nas aspirações da empresa. 

1.3 Método seguido no projeto  

Este trabalho decorreu ao longo de 30 semanas, começando a 5 de fevereiro de 2018 e 

concluiu-se a 3 de setembro de 2018, nas instalações da empresa Consoveyo, S.A.. 

No início da presente dissertação, começou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica sobre 

os equipamentos desenvolvidos pela Consoveyo S.A. e sobre como escrever standard operation 

procedure, durante 4 semanas.  

Seguidamente, tornou-se relevante ter contacto com o método de produção e familiarização 

com os equipamentos, tendo isso despendido 3 semanas acompanhar os responsáveis pelos mesmos.  

Posteriormente, foi iniciado o processo de acompanhamento e análise dos testes realizados 

aos equipamentos, sendo feito um levantamento de requisitos e realizados inquéritos, sendo que esta 

fase decorreu ao longo de 8 semanas. 

Após a recolha da informação dos inquéritos, começou-se por descrever o processo numa lista 

de tarefas durante 1 semana. 

De seguida, distribuiu-se exemplares provisórios do SOP aos colaboradores responsáveis 

pelos testes, para que o usassem como guia durante 6 semanas. 

Durante 3 semanas foram realizados ajustes no SOP, introduziu-se a lista de erros e 

realizaram-se inquéritos para avaliar a utilidade do SOP no processo e obter feedback dos diversos 

colaboradores. 

As últimas 5 semanas foram inteiramente dedicadas à escrita deste documento. 

1.4 Estrutura da dissertação 

O presente relatório é composto por 6 capítulos. No capítulo 1 faz-se um breve enquadramento 

desde projeto na empresa acolhedora, assim como a sua apresentação, objetivos e metodologia 

seguida. No capítulo 2 apresenta-se o contexto e o estado de arte. No capítulo 3 apresenta-se a 

descrição do problema. No capítulo 4 apresenta-se a solução proposta com todas as justificações 

devidas. O capítulo 5 apresenta os resultados finais obtidos e a discussão dos mesmos com auxílio a 

inquéritos. Por fim, no capítulo 6 apresentam-se as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 Contexto e Estado de Arte 

2.1 SOP (Standard Operating Procedure) 

2.1.1  O que é um SOP? 

Um SOP é um conjunto de instruções para uma determinada operação que descreve as 

atividades necessárias para a conclusão de determinada tarefa, indo de acordo com as 

regulamentações do setor e com os próprios padrões a administrar pela empresa. Num ambiente de 

produção, o exemplo mais representativo da implementação de um SOP é a sequência dos 

procedimentos da linha de produção usados para fabricar produtos ou mesmo para formar os 

colaboradores (Akyar, 2012). 

Um SOP define a metodologia de trabalho em todos os negócios onde existem padrões de 

qualidade, sendo estes baseados em políticas, procedimentos e padrões necessários nas operações e 

administração de uma empresa para garantir o seu sucesso (EPA, 2007). 

Estes podem criar (Brampton Small Business Enterprise Centre, 2018): 

• Eficiência e, portanto, rentabilidade; 

• Consistência e confiabilidade na produção e serviço; 

• Menor probabilidade de erro; 

• Uma forma de resolver problemas entre colaboradores; 

• Um ambiente saudável e seguro; 

• Proteção dos colaboradores em áreas de responsabilidade e questões pessoais; 

• Um método de como resolver problemas – e a remoção de emoção da solução 

do problema- permitindo o foco necessário na resolução dos problemas; 

• Uma primeira linha de defesa contra qualquer inspeção, seja por um órgão 

regulador, um parceiro ou um cliente. 

Desenvolver um SOP é sistematizar todos os processos e documentá-los.  

Cada empresa tem um mercado único, cada empreendedor tem o seu próprio estilo de 

liderança e cada setor tem as suas próprias práticas recomendadas. Duas empresas não terão um 

conjunto de SOP’s idênticas. De seguida observa-se uma lista de alguns setores de atividade onde a 

aplicação de SOP’s é mais comum (Brampton Small Business Enterprise Centre, 2018). 

• Produção e operações: 

o Etapas da linha de produção; 
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o Manutenção de equipamentos e procedimentos de inspeção; 

o Formação de novos colaboradores. 

• Finanças e administração: 

o Contas a receber – faturação e processo de cobrança; 

o Processo de pagamentos – maximizar o cash-flow enquanto responde 

a todos os prazos de pagamento. 

• Marketing, vendas e atendimento ao cliente: 

o Aprovação de comunicações externas – comunicação de imprensa, 

social media, anúncios, etc; 

o Preparação de cotações de vendas; 

o Processo de entrega de serviços, incluindo tempos de resposta; 

o Garantia, reembolsos/politicas de devolução; 

o Reconhecimento/resolução de reclamações, comentários de clientes e 

sugestões. 

2.1.2 Formatação 

Para escrever um SOP é importante seguir alguns passos, começando por escolher o formato 

mais adequado. Normalmente, existem vários SOP’s nas empresas e é importante escrever o novo 

SOP de acordo com a preferência da empresa. 

Caso seja o primeiro SOP desenvolvido na empresa opta-se pelo modelo mais adequado 

(wikiHow, 2018). 

i. SOP em listagem passo-a-passo simples: Esta formatação é indicada para 

procedimentos de rotina que são curtos, com poucos resultados possíveis, e são razoavelmente 

diretos. Apesar das documentações e das instruções de segurança exigidas, pode-se organizar 

uma lista de itens, com frases simples e diretas. 

ii. SOP em listagem hierárquica de passos: Este formato é indicado para procedimentos 

longos, normalmente com mais de dez passos, e que envolve algumas decisões a serem 

tomadas, esclarecimentos e terminologias. É geralmente uma lista de passos principais, com 

sub-itens, ordenados especificamente. 

iii. SOP em fluxograma: Se o procedimento é semelhante a um mapa com um número 

quase infinito de possibilidades e complexo, a melhor opção é este tipo de formatação 

tornando mais fácil a interpretação. 
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Após a escolha do formato é essencial considerar o leitor, ou seja, a quem o SOP se destina. 

Existem 3 fatores que devem ser levados em consideração (wikiHow, 2018). 

i. Conhecimento prévio do leitor – A linguagem utilizada deve estar de acordo o 

conhecimento do leitor. 

ii. Capacidades linguísticas – Devem ser incluídas imagens e diagramas comentados. 

iii. Tamanho do público – Se utilizado por diversas pessoas com distintas funções, deve 

ser claro a quem se destina cada etapa do SOP. 

Tendo estes primeiros passos em consideração e além do propósito básico e das informações 

relevantes como, data, autor, número de identificação, etc, o SOP pode conter apenas uma lista de 

passos do género checklist, caso não sejam necessários detalhes e esclarecimentos (wikiHow, 2018). 

Em suma, é importante manter em mente o objetivo do SOP, o número de utilizações, e as 

razões pela quais o SOP é relevante para o sucesso. Como por exemplo: 

• Assegurar o cumprimento de padrões de controlo; 

• Otimizar a gestão da produção; 

• Garantir que o procedimento não tenha impactos negativos no ambiente; 

• Garantir segurança, 

• Assegurar que tudo flua de acordo com o planeamento; 

• Prevenir falhas na manufatura; 

• Ser utilizado como documento de formação. 

2.1.3 Estrutura 

Para escrever um SOP, é essencial analisar o material necessário, em geral os SOP’s técnicos 

contêm 4 elementos para além do procedimento propriamente dito (wikiHow, 2018): 

i. Página de título, onde está indicado o título do procedimento, o número de 

identificação do SOP, a data de edição ou revisão, o nome da empresa/departamento/setor 

onde o SOP se aplica e as assinaturas dos responsáveis para criação e aprovação do 

documento. 

ii. Índice, sendo este apenas necessário se o SOP em questão for longo. 

iii. Controlo de qualidade, um procedimento deve ser validado de forma a que o seu leitor 

possa ter a certeza que obteve os resultados esperados. 

iv. Referências, listagem de toda a documentação citada ou significante. 
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Relativamente ao procedimento em si, deve-se mencionar os seguintes tópicos (wikiHow, 

2018): 

• Âmbito e aplicabilidade; 

• Metodologia e procedimento; 

• Esclarecimentos sobre terminologias; 

• Avisos de saúde e segurança; 

• Equipamentos e suprimentos; 

• Precauções e interferências. 

Apesar de todos os elementos referidos anteriormente serem relevantes, o mais importante na 

escrita de um SOP é a própria forma de escrever. É aconselhado uma escrita concisa e de fácil leitura, 

simples e direta. As atividades devem ser referidas na voz ativa e as frases devem começar com 

imperativos. As partes mais longas do procedimento devem ser sintetizadas em diagramas e 

fluxogramas (Akyar, 2012). 

Para além de corretamente escrito, o SOP deve corresponder à realidade de execução da 

operação, assim sendo, é importante ter conhecimento sobre a execução da tarefa. Desta forma, é 

relevante consultar os responsáveis pela realização da operação para uma correta redação do SOP 

(EPA, 2007). 

Para o controlo de documentação, cada página deve conter uma notação com o título curto ou 

número de identificação, um número de revisão, data e numeração da página. 

2.1.4 Validação 

Para garantir o sucesso e precisão do SOP é importante fazer revisões ao procedimento. É 

importante pedir a vários elementos com conhecimento completo do processo e com conhecimento 

limitado para que seja possível avaliar o alcance do procedimento desenvolvido. Assim é possível 

obter um feedback mais alargado e encontrar ações de melhoria a implementar (Akyar, 2012). 

Por último, é essencial que o SOP tenha a aprovação da equipa de controlo de qualidade de 

forma a garantir a normalização e aceitação do mesmo por parte da empresa (Valtanen & Perälä, 

2017). 
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2.2 Armazéns Automáticos 

2.2.1 Definição 

Os armazéns automáticos são sistemas automáticos desenhados para receber material, 

preparar pedidos de material, embalar, expedir e fazer a gestão e administração dos processos 

efetuados (Barbosa, 2017). 

Estes sistemas apresentam caraterísticas como flexibilidade, disponibilidade, fiabilidade e 

segurança, o que por sua vez trazem vantagens nas operações de armazenamentos pois permitem 

automatizar operações e integrar o controlo automático dessas mesmas operações no controlo global 

do sistema. Permitem ainda, automatizar o controlo de ‘stocks’, reduzir os custos, aumentar a 

produtividade e a capacidade de armazenamento, devido ao melhor aproveitamento de espaço 

(Barbosa, 2017). 

São sistemas de grandes dimensões como se pode ver na Figura 1. 

 

Figura 1: Armazém automático da Coca-Cola Malasya (HSS Handling & Storage Solutions, 2017). 

2.2.2 Constituição 

Estes sistemas apresentam diversos constituintes. Começam pela estrutura metálica com 

posições de armazenamento fixas (alvéolos ou estantes), dispostas em linha e colunas formando alas 

ou corredores (Barbosa, 2017). Um exemplo de umas dessas alas é visível na Figura 2. 
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Figura 2: Estantes e alas dos armazéns (MGSTORAGE Estruturas & Marketing, UNIP., Lda., 2018). 

Todo o armazenamento nas estantes é executado por máquinas de acesso às posições 

chamados transelevadores ou ‘stacker-cranes’ que apresentam dimensões e configurações variadas 

como ilustra a Figura 3 (Barbosa, 2017). 

 

Figura 3: Configurações e dimensões dos transelevadores (Pinto, 2008). 

Os transelevadores são carregados na cabeceira da ala dos armazéns normalmente por 

transportadores, sendo chamadas zonas de posicionamento de carga/descarga. Um exemplo dessa 

zona é ilustrado na Figura 4 (Barbosa, 2017). 
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Figura 4: Zona de carga/ descarga (Adaptado de Jungheinrich, 2018). 

 Toda a carga destinada para o armazém automático não é diretamente lá colocada. Para isso 

são utilizados módulos de armazenamento normalizados como paletes e contentores/caixas (Barbosa, 

2017). A Figura 5 apresenta exemplos desse tipo de módulos. 

 

Figura 5: Módulos de armazenamento (contentor/ palete) (Adaptado de MECALUX - logismarket, 2018 e de PALSER, 

2018). 

2.2.3  Transelevadores ou STACKER-CRANES 

Os transelevadores são responsáveis pela movimentação dos produtos em stock sendo os seus 

movimentos lineares verticais e horizontais e são considerados como o corpo principal dos armazéns 

automáticos (Barbosa, 2017).  

Estes apresentam inúmeras estruturas sendo a mais comum ilustrada na Figura 6. 
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Figura 6: Constituição do transelevador (Adaptado de Saad, 2015). 

Como é possível visualizar na Figura 6, os transelevadores apresentam normalmente uma ou 

duas colunas, suportadas por uma estrutura de base e uma de topo, caso seja de duas colunas. Para o 

transporte dos respetivos produtos existe uma plataforma que é elevada por cabo de aço acionado 

pelo motor de elevação. No processo de posicionamento da carga, na estante, existem diversos 

mecanismos sendo o mais comum a utilização de garfos. Todo o processo de controlo está 

implementado na cabine de bordo. 

2.2.4 Aplicabilidade 

Para aplicação destes tipos de sistemas é desejável a existência de determinadas caraterísticas 

como por exemplo mercados mais favoráveis, condições operacionais e localização (Pinto, 2008). 

Mercados mais favoráveis (Pinto, 2008): 

• Produção discreta; 

• Centros de maquinagem; 

• Indústria pesada; 

• Produção e montagem de produtos eletrónicos; 

• Centros de armazenamento e distribuição. 

Condições operacionais mais favoráveis (Pinto, 2008): 

• Regime de três ou dois turnos; 

• Níveis de inventário critico; 

• Flexibilidade de produção; 
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• Armazenamento comum de materiais, produtos e ferramentas; 

• Movimentações entre 10 a 35 por hora. 

Localização mais favorável (Pinto, 2008): 

• Onde a construção de edifícios em altura, não estiver limitada; 

• Onde o preço/m2 do terreno for elevado; 

• Disponibilidade de pessoal técnico treinado; 

• Valor elevado de materiais ou de produtos em curso de fabrico. 

2.2.5 Sistemas de controlo e gestão dos armazéns 

Estes tipos de sistemas automáticos são controlados e geridos por software, que para o efeito 

são utilizados WCS (Warehouse Control System) e WMS (Warehouse Management System) 

respetivamente, como é o caso da Consoveyo S.A.. 

O WCS é um software para o controlo do fluxo de material do armazém ou centro de 

distribuição. Coordena subsistemas de manuseio de materiais, como transportadores, transelevadores, 

elevadores e shuttle cars. Em cada momento de decisão, o WCS determina o fluxo mais eficiente e 

transmite as diretivas necessárias aos controladores dos equipamentos (Rouse, 2018).  

Este género de sistemas é ilustrado na Figura 7. 

 

Figura 7: Systore Warehouse Control System (System Logistics, 2018). 

O WMS é um software que permite às organizações controlar e administrar as operações do 

armazém ou centro de distribuição, a partir do momento em que os materiais entram, até ao momento 

em que saem. Isso inclui a gestão de stocks, processo de recolha e gestão de auditorias (Rouse, 

"Warehouse Control System (WCS)", 2010). Um exemplo deste sistema encontra-se representado na 

Figura 8. 
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Figura 8: Oracle Retail Warehouse Management System (Oracle, 2018). 

2.3 Redes de Comunicação Industriais 

2.3.1 Visão geral 

As redes de comunicação industriais são redes digitais, em série, bidirecionais e multiponto, 

capazes de ligar dispositivos de campo, como sensores e atuadores, e os controlos, como 

controladores PID, PLC’s e computadores. Estas permitem modularidade do projeto, facilidade de 

manutenção e instalação e apresentam facilitismos na alimentação da instrumentação de campo, na 

comunicação de dados em unidades mais interessantes, em vez de sinais de corrente, na programação 

e configuração remota dos equipamentos, na verificação de erros, na adaptação dos dispositivos a 

diferentes fases operacionais dos processos ou a avarias em equipamentos, na flexibilidade da 

distribuição do controlo e dialogo a níveis superiores e a assegurar soluções normalizadas e 

consensuais (Magalhães, 2017).  

2.3.2 Pirâmide de automação industrial e Modelo OSI 

Na Figura 9, é visível a utilização de redes de campo para estabelecer a ligação entre os 

diversos níveis da pirâmide de automação. 
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Figura 9: Pirâmide de automação industrial (Antunes, 2017). 

OSI ou open systems intercommunication é um modelo que divide em 7 patamares os 

problemas e questões de comunicação. Cada patamar ou camada trata do seu respetivo problema com 

as suas funções, recebendo o que tem de tratar da camada anterior e enviando o seu resultado para a 

seguinte. Os 7 patamares são (Magalhães, 2017): 

1. Físico: controla a transmissão série de bits sobre o meio físico. 

2. Ligação Lógica: controla o acesso ao meio, o fluxo de informação e a deteção e correção 

de erros. Trata de tramas e de conjuntos de bits. Pode-se dividir em dois subgrupos de MAC (controlo 

de acesso ao meio) que gere o meio de comunicação e de LLC (controlo de ligação lógica) que 

assegura fiabilidade ao meio físico. 

3. Rede: controla o encaminhamento de dados quando estes têm de passar de uma rede para 

outra. 

4. Transporte: isola os níveis de 1 a 3 dos de 5 a 7. Recebe mensagens de nível 5 e divide-as 

em pacotes para nível 3 ou o contrário. 

5. Sessão: estabelece, gere e termina o diálogo entre utilizadores em determinados contextos. 

6. Apresentação: modificação da codificação de dados para compatibilização das aplicações. 

7. Aplicação: proporciona às aplicações o acesso a serviços de redes. 

Todos os níveis são observáveis na Figura 10. 
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Figura 10: Os 7 patamares OSI (Open Source Interconnection) (Sousa, 2012). 

Uma rede de campo é uma rede de comunicação baseada nos 7 patamares OSI. Isso implica 

que cada rede de campo é mais adequada para determinado patamar que outra. Assim sendo é 

importante realizar uma análise e comparação das diferentes soluções existentes e ainda uma 

avaliação de mercado (Alholt & Wang, 2013). 

2.3.3 Análise e comparação de redes de campo 

As redes de campo são tipicamente difíceis de comparar devido à sua alta complexidade, 

muitas soluções são possíveis para cada patamar por isso é relevante começar por uma análise as suas 

áreas de aplicação e caraterísticas (Alholt & Wang, 2013). 

As grandes áreas alvo que requerem aplicação destas redes são essencialmente a automação 

predial, a indústria automotiva e a automação de processos e indústria (Alholt & Wang, 2013). Na 

Tabela 1, é observável as caraterísticas básicas de 19 redes, como as áreas de aplicação (Application 

Target), segurança (Safety), serviço de comunicação em tempo real (Real-time) e o patamar OSI (OSI 

Layer). 

Tabela 1:Caraterísticas gerais básicas das redes de campo (Alholt & Wang, 2013). 

GENERAL 

FIELDBUS/ 

ATTRIBUTES 

Application 

Target 
Safety Real Time OSI Layers 

ETHERCAT 
Process 

Automation 
SIL 3 Hard 1,2,7 

ETHERNET/IP 
Process 

Automation 
SIL 3 Soft 7 

PROFINET 
Process 

Automation 
SIL 3 Hard 1,2,3,4,7 

DEVICENET 
Process 

Automation 
SIL 3 Hard 1,2,7 

ZIGBEE 
Building 

Automation 
 None 1,3,7, MAC 
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GENERAL 

FIELDBUS/ 

ATTRIBUTES 

Application 

Target 
Safety Real Time OSI Layers 

BACNET 
Building 

Automation 
SIL 3 Hard/ Soft 1,2,3,7 

KNX 
Building 

Automation 
SIL 3 Hard/ Soft 1,2,3,4,7 

MODBUS 

RTU/ASCII 

Building 

Automation 
  1,2,7 

MODBUS PLUS 
Building 

Automation 
   

CANOPEN Automotive SIL 3 Hard 1,2,7 

J1939 Automotive SIL 2  1,2,3,4,7 

FLEXRAY Automotive SIL 4 Hard 1,2 

LINBUS Automotive  Soft 1,2,7 

PROFIBUS DP 

(HIGHT SPEED 

BUS) 

Industrial 

Automation 
SIL 3 Hard 1,2,7 

PROFIBUS PA 

(LOW SPEED 

BUS) 

Process 

Automation 
SIL 3   

FOUNDATION 

FIELDBUS (H1: 

LOW SPEED) 

Process 

Automation 
SIL 3 Soft 1,2,7 

FOUNDATION 

FIELDBUS 

(HSE) 

Process 

Automation 
SIL 3 Hard 1,2,3,4,7 

ETHERNET 

POWER LINK 

Industrial 

Automation 
SIL 3 Hard 2,7 

WORLDFIP 
Process 

Automation 
SIL 3 Soft 1,2,7 

SIL (Safety Integrity Level) ou Nível de Integridade de Segurança aplica-se a todo o sistema 

de rede de campo. Existem 4 SIL definidos baseados no IEC 61508. Este possui 4 níveis, desde o SIL 

1 até o SIL 4. O SIL 4 é o que fornece o nível mais alto de redução de risco, sendo o mais confiável. 

Em contrapartida, o SIL 1 é o mais baixo (Alholt & Wang, 2013). 

O termo Real-time sugere um sistema que fornece um serviço de comunicação com restrição 

de tempo e um protocolo capaz de gerir essas restrições. Este sistema é dividido em Hard e Soft. Um 

sistema Hard garante a execução das tarefas críticas a tempo, enquanto que um sistema Soft uma 

tarefa critica tem prioridade sobre as restantes e mantem essa prioridade até que seja concluída (Alholt 

& Wang, 2013). 
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Na Tabela 2 é apresentado as carateristicas físicas das 19 redes, tais como, o máximo número 

de dispositivos (Max. no. of nodes), a máxima distancia (Max. Distance) e a topologia da rede 

(Topology). 

Tabela 2: Caraterísticas físicas das redes de campo (Alholt & Wang, 2013). 

PHYSICAL CHARACTERISTICS 

FIELDBUS/ 

ATTRIBUTES 
Max no. of nodes Max Distance Topology 

ETHERCAT 65536 
100m (CAT 5) 100 

km (Fiber optic) 

Linear, ring, tree, star, 

or daisy-chain 

ETHERNET/IP Almost unlimited 2000m Star, bus 

PROFINET 255 100m (copper cable) Star, linear, tree, ring 

DEVICENET 64 

500m (baud rate 

dependent) 6 km with 

repeaters 

Linear (Trunkline/ 

dropline) 

ZIGBEE 65540 (pro)  Star, peer to peer, mesh 

BACNET 255 1200m (at low speed) 
Star, Bus distributed 

star 

KNX 
256/ segment, (57600 

for complete system) 
700 m Tree, line, star 

MODBUS 

RTU/ASCII 
250 nodes per segment 350m Line, star tree 

MODBUS PLUS 
64/ segment with 

bridge capabilities 
500m/ segment Linear 

CANOPEN 127 
25-1000m (baud rate 

dependent) 

Linear (Trunkline/ 

dropline) 

J1939 
30 (J1939/ 11) 

10 (J1939/15) 
40m Linear 

FLEXRAY 

22 nodes (bus), 

22/ 64 nodes 

(star), 64 nodes 

(hybrid) 

24m Bus, star, hybrid 

LINBUS 
17 (1 master+16 

slaves) 
40m 

Daisy-chain or Bus 

with shunt 

PROFIBUS DP 

(HIGHT SPEED 

BUS) 

126 (per network), 32 

(per segment) 

100m between 

segments 
Star, bus, ring 

PROFIBUS PA 

(LOW SPEED BUS) 
32 (per segment) 

24km (fiber) 

baud rate and media 

dependent 

Bus, tree, point to point 

FOUNDATION 

FIELDBUS (H1: 

LOW SPEED) 

240/ segment, 

65,000 segments 
1900m Tree, daisy chain, star 

FOUNDATION 

FIELDBUS (HSE) 
Almost unlimited 

100m at 100Mbit/s, 

2000m at 100Mbits/s 

(fiber) 

Bus, star, tree, ring, 

mesh 

ETHERNET 

POWER LINK 
240 1500m 

Star, tree, ring, or daisy 

chain 

WORLDFIP 256 40km Bus 

O número máximo de dispositivos limita a escala do sistema e a distância máxima, referente 

à distância entre dispositivos, depende da largura de banda, sendo que são geralmente possíveis 

maiores distâncias, mas a velocidades mais baixas (Alholt & Wang, 2013). 

A topologia significa a disposição dos diversos elementos, podendo ser do tipo estrela (star), 

arvore (tree), anel (ring), etc. 
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Na Tabela 3, é visível os mecanismos de comunicação das 19 redes, como as caraterísticas 

elétricas (Electrical Characteristics), método de comunicação (Communication method), transmissão 

(Transmission), largura de banda (Bandwidth), verificação do erro (Error Checking) e o tempo de 

ciclo (Network Imposed Delay). 

Tabela 3: Mecanismos de comunicação das redes de campo (Alholt & Wang, 2013). 

COMMUNICATION MECHANISM 

FIELDBUS/ 

ATTRIBUTES 

Electrical 

Characteristics 

Communication 

methods 

Transmission Bandwidth Error 

Checking 

Network 

Imposed 

Delay 

ETHERCAT RS-232 

RS-422 

RS-485 

Master-Slave Full-Duplex 100Mbit/s 32 bit 

CRC 

≤100µs 

ETHERNET/IP RS-422 

RS-485 

Master-Slave Full-Duplex 10Mbit/s,100Mbit/s 32 bit 

CRC 

<10000 

µs 

PROFINET RS-232 

RS-485 

Master-Slave Full-Duplex 100Mbit/s 16 bit 

CRC 

<250 µs 

DEVICENET RS-232 

RS-485 

Master-Slave Full/ Half-

Duplex 

0,5 Mbit/s (500 

Kbit/s) 

CRC <2000 

µs 

ZIGBEE RS-232 

RS-485 

Transmitter-

Reciver 

Half-Duplex 0,24 Mbit/s (250 

Kbit/s) 

16 bit 

CRC 

 

BACNET RS-232 

RS-485 

Master-

Slave/Token-

passing 

Full/ Half-

Duplex 

Ethernet (10 to 100 

Mbit/s) 

ARCNET (0.256 to 

10 Mbit/s) 

MS/TP (9.6 to 78.4 

Kbit/s 

LonTalk2 (4.8 to 

1250 Kbit/s) 

8 bit CRC <10000 

µs 

KNX RS-232 

RS-485 

Peer-To-Peer Half-Duplex Ethernet (10/100 

Mbit/s), Twisted 

Pair (9600 bit/s) 

  

MODBUS 

RTU/ASCII 

RS-232 

RS-422 

RS-485 

Master-Slave Half-Duplex 300 bit/s – 38.4 

Kbit/s 

  

MODBUS 

PLUS 

 Token-passing Half-Duplex 1 Mbit/s 16 bit 

CRC 

 

CANOPEN RS-232 

RS-485 

Producer-

Customer 

Half-Duplex 1 Mbit/s CRC ≤1000 

µs 

J1939 RS-232 Tramitter-

Reciver 

Half-Duplex 0.24 Mbit/s (250 

Kbit/s) 

16 bit 

CRC 

 

FLEXRAY RS-485 Autonomous, 

Master-Slave 

Full/ Half-

Duplex 

2 Channels: 5 

Mbit/s, 10 Mbit/s 

11 or 24 

bit CRC 

 

LINBUS RS-232 

RS-485 

Master-Slave Half-Duplex 20 Kbit/s (20000 

bit/s) 

2bit 

checksum 

 

PROFIBUS DP 

(HIGHT 

SPEED BUS) 

RS-232 

RS-485 

Master-Slave, 

Peer-To-Peer 

Half-Duplex 12 Mbit/s HD4 CRC <2000 

µs 
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COMMUNICATION MECHANISM 

FIELDBUS/ 

ATTRIBUTES 

Electrical 

Characteristics 

Communication 

methods 

Transmission Bandwidth Error 

Checking 

Network 

Imposed 

Delay 

PROFIBUS PA 

(LOW SPEED 

BUS) 

   0.03 Mbit/s (31.25 

Kbit/s) 

 <100000 

µs 

FOUNDATION 

FIELDBUS 

(H1: LOW 

SPEED) 

RS-485 Master-Slave, 

Publisher-

Subscriber 

Half-Duplex 0.03 Mbit/s (31.25 

Kbit/s) 

16 bit CRC  

FOUNDATION 

FIELDBUS 

(HSE) 

  Full-Duplex 100 Mbit/s, 1Gbit/s CRC <200 µs 

ETHERNET 

POWER LINK 
RS-232 Master-Slave Half-Duplex 100 Mbit/s 32 bit CRC 

<20000 

µs 

WORLDFIP RS-485 Master-Slave Full-Duplex 2.5 Mbit/s 

16 bit 

CRC, data 

“freshness” 

indicator 

 

O termo caraterísticas elétricas defini o protocolo de comunicação compatível com a rede de 

campo, RS-232, 422 e/ou 485. O método de comunicação usado pelo cliente e o servidor para troca 

de informações. Um dos mais usados é o Master-Slave em que só o master solicita informação e o 

slave limita-se a responder. A transmissão pode ser de dois tipos. Full-duplex, em que a comunicação 

é realizada nos dois sentidos em simultâneo e Half-duplex em que a comunicação também é nos dois 

sentidos, mas só uma de cada vez. A largura de banda é a taxa de transferência dos dados. Redes de 

campo com maior largura de banda permitem transferir grandes quantidade de informação. A 

verificação de erros é usada para verificar alterações acidentais nos dados e a velocidade da rede de 

campo é normalmente referida como tempo de ciclo (Magalhães, 2017). 

2.3.4 Avaliação de mercado 

Após a avaliação das caraterísticas das diversas redes de campo é importante averiguar o 

impacto que elas têm no mercado atual. Assim sendo, a Figura 11 apresenta o resultado das redes de 

campo mais usadas em termos de novas instalações durante o ano de 2018. 
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Figura 11: Utilização de redes de campo em novas instalações no ano de 2018 (Carlsson, 2018). 

Como é possível verificar as redes de campo com mais impacto no mercado são a EtherNet/IP, 

PROFINET e PROFIBUS DP. É relevante salientar que as fieldbus correspondem as redes de campos 

mais tradicionais enquanto que as Industrial Ethernet são redes de campo baseadas em Ethernet.  

As redes de campo também apresentam variações em termos geográficos, sendo que na 

Europa e Médio Oriente, o PROFINET e EtherNet/IP são líderes e o PROFIBUS tem também grande 

aplicação. Outras redes populares são o EtherCAT, Modbus-TCP e Ethernet POWERLINK. No 

Estados Unidos o mercado é dominado pelas redes CIP, mas apresentam uma clara tendência para 

EtherNet/IP (Carlsson, 2018).  

É importante avaliar também as tendências do mercado ao longo dos anos. Na Figura 12 é 

observável a evolução da utilização das redes de campos tradicionais (fieldbus), as redes de campo 

baseadas em Ethernet (Industrial Ethernet) e ainda a utilização de sistemas wireless. 
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Figura 12: Evolução de mercado no número de novas instalações de redes de campo tradicionais (fieldbus), baseadas 

em Ethernet (Industrial Ethernet) e wireless (Carlsson, 2018). 

Ao longo dos anos tem existido uma crescente utilização das redes de campo baseadas em 

Ethernet em detrimento das tradicionais, apesar disso só este ano é que as redes de campo as mesmas 

superaram as tradicionais. 

2.3.5 PROFIBUS 

Sistema característico pelo seu cabo roxo, com base em master-slave e RS-485, com 

velocidades até 12 Mbps, suporta até 32 nós. Pode ter mais do que um mestre, por token-bus, e eles 

comunicam com os slaves em dois modos, SRD – envio e pedido de dados com reconhecimento, para 

comunicar individualmente com os slaves - e SDN - envio de dados sem reconhecimento em modo 

multicast para sincronização (Magalhães, 2017). 

É o fieldbus mais bem-sucedido do mundo, com 58,4 milhões de dispositivos instalados até 

ao final de 2017, com 11,5 milhões deles nas indústrias de processo (PROFIBUS & PROFINET 

Internacional, 2017a). Na Figura 13 é ilustrada a evolução ao longo dos anos do número de 

dispositivos utilizados. 
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Figura 13: Evolução do número de dispositivos PROFIBUS utilizados ao longo dos anos (PROFIBUS & PROFINET 

Internacional, 2017a). 

Utilizando um protocolo de comunicação único, padronizado e independente de aplicação, o 

PROFIBUS suporta soluções fieldbus tanto na automação de fábrica e de processo, como no controle 

de movimento e tarefas relacionadas com a segurança (PROFIBUS & PROFINET Internacional, 

2017a). 

O PROFIBUS é padronizado na IEC 61158. A base foi estabelecida para interoperabilidade e 

compatibilidade. Além disso, o perfil PROFIBUS PA permite o bom funcionamento cooperativo dos 

dispositivos de processo no barramento. A versão atual do PROFIBUS PA V3.02 inclui muitas 

funções, que facilitam ainda mais o manuseio de dispositivos de campo, como no caso de troca de 

dispositivo (PROFIBUS & PROFINET Internacional, 2017a). 

Quando um dispositivo de campo é trocado, o novo dispositivo assume automaticamente o 

papel do antecessor, portanto, uma troca de dispositivo pode ser executada facilmente e sem 

interrupção da operação do sistema. Esta adaptação automática também é possível com dispositivos 

de diferentes gerações. Isso significa que a padronização oferece mais flexibilidade e não limita a 

escolha do fornecedor (PROFIBUS & PROFINET Internacional, 2017a).  

Mesmo a substituição de dispositivos, mais tarde, é absolutamente possível e novos 

dispositivos PROFIBUS são sempre compatíveis com versões anteriores (PROFIBUS & PROFINET 

Internacional, 2017a). 

Na Figura 14 é observado os benefícios do PROFIBUS em diversos campos de utilização. 
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Figura 14: Benefícios do PROFIBUS nos diferentes campos de utilização (PROFIBUS & PROFINET Internacional, 

2017b). 

2.3.6 PROFINET 

O PROFINET tornou-se o padrão Ethernet Industrial de topo no mercado. Esta tecnologia 

globalmente estabelecida e orientada para o futuro é suportada por muitos fornecedores de produtos, 

garantindo assim a disponibilidade a longo prazo e a proteção do investimento. O número de 

dispositivos PROFINET em uso no mercado aumentou acima da média nos últimos anos: 20,9 

milhões de dispositivos foram instalados pela empresa no final de 2017, e o número continua a 

crescer. A Figura 15 ilustra a evolução de dispositivos usados ao longo dos anos (PROFIBUS & 

PROFINET Internacional, 2017c). 

 

Figura 15: Evolução do número de dispositivos PROFINET utilizados ao longo dos anos (PROFIBUS & PROFINET 

Internacional, 2017c). 

O PROFINET usa a mesma Ethernet dos escritórios e departamentos de IT. No entanto, os 

recursos foram aprimorados para atender às condições muito mais difíceis encontradas nas aplicações 

industriais. Se a aplicação envolve automação de fábrica, automação de processo ou unidades (com 
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ou sem segurança funcional), o PROFINET é a primeira escolha para toda a gama. Como tecnologia 

que é padrão na indústria automotiva, amplamente difundida na construção de máquinas e 

comprovada nos setores como alimentação, embalagens e logística, a PROFINET encontrou o seu 

caminho em todas as áreas de aplicação (PROFIBUS & PROFINET Internacional, 2017c). Na Figura 

16 é observável a gama de utilização da PROFINET. 

 

Figura 16: Campos de aplicação PROFINET (PROFIBUS & PROFINET Internacional, 2017c). 

Com a sua comunicação integrada baseada em Ethernet, o PROFINET satisfaz uma ampla 

gama de requisitos, desde a atribuição de parâmetros com uso intenso de dados até a transmissão 

síncrona de sinais de I / O. A comunicação ocorre sobre o mesmo cabo em todas as aplicações, desde 

tarefas de controle simples até aplicações de controle de movimento de alta exigência. A comunicação 

baseada em TCP / IP numa rede PROFINET, por exemplo, para diagnósticos da sala de controle ou 

via Internet em cenários de manutenção remota, é sempre possível em paralelo, como ilustrado na 

Figura 17 (PROFIBUS & PROFINET Internacional, 2017d). 

 

Figura 17: Cenário de aplicação do PROFINET em paralelo (PROFIBUS & PROFINET Internacional, 2017d). 

A comprovada tecnologia de segurança PROFIsafe do PROFIBUS também está disponível 

para o PROFINET IO. A comunicação padrão e relacionada à segurança em um único cabo abre 
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novas possibilidades de funções de segurança, sendo que a Figura 18 exibe essa segurança funcional 

(PROFIBUS & PROFINET Internacional, 2017d). 

 

Figura 18: Cenário de aplicação do PROFINET em segurança funcionais (PROFIBUS & PROFINET Internacional, 

2017d). 
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3 Contextualização do problema 

A crescente demanda por automatização de processos e minimização de tempos leva as 

empresas a investir em armazéns automáticos para que possam gerir o fluxo de produtos fácil e 

rapidamente. Como foi referido anteriormente, à Consoveyo é solicitada a projeção e 

desenvolvimento de todos os equipamentos segundo os requisitos exigidos pelo cliente e ainda é 

responsável pela sua correta e rápida implementação na obra final. A Figura 19 apresenta uma visão 

geral do funcionamento da empresa. 

 

 

 

 

Figura 19: Fluxograma do funcionamento geral da empresa. 

Conforme observado na Figura 19, pode-se verificar que são realizados testes para verificação 

da conformidade dos equipamentos antes da sua expedição. No entanto, estes testes a realizar não 

estão documentados, não existindo uma metodologia específica para os realizar. Existe apenas um 

documento que tem por denominação (PIE – Plano de Inspeção e Ensaio), o qual deve ser preenchido 

aquando da execução destes testes. Este facto leva a uma falta de coerência na realização dos ensaios, 

uma vez que cada colaborador tem o seu próprio método de ensaio. Em consequência, muitos 

problemas são apenas detetados em obra, o que poderia ser evitado. 

Dessa forma, este projeto surge numa necessidade da Consoveyo em adotar uma metodologia 

correta e concisa dos testes a realizar em fábrica. 

Pretende-se que estes sejam completos e padronizados de forma a detetar todos os problemas 

que possam existir antes da fase de expedição e desta forma, diminuir o tempo despendido na 

implementação dos equipamentos no cliente, reduzindo ou mesmo eliminando todos os problemas 

que possam surgir nesta fase. Nesse sentido surge a necessidade da criação de um SOP. 

Com a criação de um procedimento (SOP), a empresa tem como objetivo obter uma validação 

dos seus equipamentos fidedigna e validar a sua qualidade. Este procedimento permite obter uma 

maior confiança nos produtos expedidos assim como aumenta a fiabilidade da empresa perante os 

seus clientes. 

A criação de um SOP ajuda os responsáveis por testes de fábrica a realizarem os mesmos de 

forma eficiente e completa, levando a que não haja diferenças na sua execução, independentemente 

de quem for o colaborador a executar esta atividade. Esta ação permite também que novos 
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colaboradores se integrem mais fácil e rapidamente no sistema de testes, sendo por isso uma mais 

valia, tanto para a empresa, como para os colaboradores. 

Na empresa são testados vários equipamentos, nomeadamente: transelevadores, shuttle cars, 

elevadores, transportadores, RGV’s e AGV’s. 

No entanto, foi necessário selecionar o teste sobre o qual se iria trabalhar neste projeto. 

Optou-se pelo estudo aprofundado das diversas etapas a realizar na inspeção dos 

transelevadores, pelo facto de serem os equipamentos mais complexos desenvolvidos na empresa e 

ainda serem os mais demorados na sua construção, teste e implementação.  

Além do mais, a correta implementação de um processo sistematizado de teste neste tipo de 

equipamento pode ser facilmente replicada para os restantes. 

3.1 Descrição do problema 

Os transelevadores são equipamentos que podem atingir os 40 metros de altura e percorrem 

alas com comprimentos na ordem dos 150 metros, atingindo velocidades de 4m/s. Devido às suas 

dimensões e volume necessários para o seu funcionamento, os testes realizados em fábrica são 

limitados. Apesar disso, é possível testar diversos componentes e mecanismos antes do equipamento 

ser enviado para o cliente, que permitem garantir a fiabilidade do mesmo. 

O grande problema encontrado reside na não definição das etapas que devem ser incluídas 

durante a sua execução do teste, não existindo uma metodologia específica para os realizar, o que 

implica que a decisão sobre quais etapas se devem realizar no teste aos transelevadores recaia sobre 

o responsável que vai executar o teste. 

Este tipo de metodologia faz com que haja uma falta de coerência na realização dos ensaios, 

dado que cada indivíduo, dependendo do seu conhecimento e sensibilidade, tem o seu próprio método 

de o fazer. Isto faz com que surjam mais problemas aquando da implementação do equipamento no 

cliente, o que poderia ser evitado se o teste fosse executado corretamente. Outro problema que pode 

surgir é o facto de que durante a implementação do equipamento, o colaborador responsável, não sabe 

quais os testes que já foram executados, aumentando este tempo. 

Este problema era muitas vezes contornado ao entregar a tarefa de teste ao mesmo colaborador 

que seria responsável pela sua implementação em obra. Isso fazia com que o próprio soubesse que 

testes realizou em fábrica e quais necessitaria de realizar no cliente. No entanto, neste caso, existe 

sempre um problema: a falha humana, pois uma vez que este teste não está documentado não é 

possível afirmar que todos os passos da sua execução tenham sido relembrados, e portanto, 

executados pelo colaborador. 



Desenvolvimento de Standard Operating Procedure para os testes em fábrica de armazéns automáticos 

 

29 

 Mesmo assim, esta última situação retratada (ser o mesmo colaborador a realizar os testes em 

fábrica e no cliente) trazia um novo problema, pois nem sempre o responsável pela implementação 

em obra tinha disponibilidade para a realização dos testes em fábrica. 

Existiam três abordagens possíveis:  

a. Esperar pela disponibilidade do colaborador que fará a implementação em obra para a 

realização do ensaio em fábrica, sendo que isso atrasaria a entrega do equipamento; 

b. Enviar o equipamento por testar e este ser testado no cliente, o que isso atrasaria a 

implementação em obra, uma vez que nesta situação e em caso de deteção de falhas 

no cliente, não existem os recursos necessários para a sua resolução, sendo que é 

necessário solicitar o envio dos recursos por parte da fábrica; 

c. Realização do teste por outro colaborador, sendo que nesta situação o equipamento 

poderia chegar ao cliente final a tempo, levantando a dúvida ao responsável pela 

implementação de quais etapas já teriam sido realizadas.  

Desta forma, o objetivo deste projeto centra-se na necessidade da Consoveyo em sistematizar 

o processo de testes aos transelevadores. 

3.2 Procedimento de teste e documentação utilizada (PIE’s) 

O procedimento de testes da Consoveyo baseia-se no conhecimento próprio de cada indivíduo 

executante da tarefa. 

Esta metodologia adotada pela empresa depende inteiramente do executante da tarefa, o que 

significa que não existia uma uniformização deste processo. Havia, no entanto, um documento 

obrigatório para este preencher, denominado PIE (Plano de Inspeção e Ensaio). O PIE é documento 

em formato Excel que é utilizado como guia para a realização dos testes e ainda como documento de 

garantia e validação dos mesmos. 

Com este documento existia uma obrigatoriedade da realização de alguns ensaios, para o 

correto preenchimento do PIE. No entanto, todos os outros testes que eram necessários realizar 

dependiam do conhecimento próprio de cada colaborador, como já referido anteriormente, 

concluindo-se que este documento se encontra incompleto. 

Fazendo uma análise deste documento, foi possível verificar que este se mostrou útil em 

algumas etapas do processo de teste, nomeadamente na inspeção visual e na verificação das corretas 

ligações de todos os componentes segundo o esquema elétrico do equipamento.  

Numa ação mais avançada do ensaio, verificou-se que o PIE apenas solicita uma validação de 

conformidade do estado final da tarefa, não sendo referido o método para tal avaliação. Além do mais, 
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o PIE não contempla etapas preventivas que poderiam evitar problemas durante os ensaios e não 

apresentam sugestões de solução de problemas, assim como a verificação da cadeia de segurança. 

Em suma, conclui-se que este documento não contempla referências a etapas obrigatórias, o 

que faria com que muitos dos problemas que são detetados posteriormente, poderiam ter sido 

resolvidos durante a execução desta tarefa. 

De seguida analisou-se o método de trabalho de cada indivíduo de forma a agrupar os 

diferentes passos que cada um executa, tendo-se reunido as seguintes etapas: 

i. Verificar se os componentes presentes no equipamento correspondem aos descritos na 

lista de materiais presente no esquema elétrico; 

ii. Verificar se os dispositivos estão corretamente colocados e apertados; 

iii. Verificar se as ligações estão de acordo com o esquema elétrico; 

iv. Calibrar todos os dispositivos segundo o esquema; 

v. Alimentar o quadro elétrico com corrente; 

vi. Ligar dispositivos de corte um a um, consecutivamente; 

vii. Verificar se os dispositivos estão corretamente alimentados; 

viii. Visualizar se os dispositivos de campo se encontram em comunicação; 

ix. Configurar IP’s dos diversos dispositivos; 

x. Parametrizar os variadores de frequência; 

xi. Descarregar o programa de teste para o PLC; 

xii. Realizar o teste funcional do equipamento; 

Estes pontos anteriormente descritos são comuns à maioria dos colaboradores responsáveis e 

com competências para a realização de ensaios aos transelevadores, sendo que existem outros passos 

que são executados por alguns elementos e por outros não. Existem ainda etapas que por alguns 

colaboradores são realizadas no cliente final e por outros internamente. 

Esta situação de desconformidade na realização dos testes leva a que iguais equipamentos 

sejam testados de forma diferente, consoante a sensibilidade do colaborador, e que possam surgir 

problemas diversificados. 

Uma vez que estes equipamentos são comercializados por todo o mundo, obriga a que a 

empresa tenha uma grande disponibilidade em libertar elementos para resolver os problemas em obra, 

ou seja, depois deste ser implementado no cliente. Com isto aumentam os custos do equipamento, 

assim como os custos gerais para a empresa. 
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Com a realização de um procedimento em que todas as etapas dos testes estão identificadas, 

este tipo de acontecimentos iria diminuir, pois a probabilidade de erro seria menor, o que levaria à 

diminuição dos problemas em obra e consequente diminuição de custos para a empresa.  

3.2.1 Inquéritos de avaliação de procedimento 

De forma a avaliar o processo atual de execução de testes na empresa Consoveyo, decidiu 

elaborar-se um inquérito aos colaboradores executantes desta tarefa para saber a sua opinião sobre 

alguns aspetos. No Anexo A, encontra-se o inquérito de avaliação. 

Este inquérito foi respondido por elementos internos da fábrica que realizam ou já realizaram 

esta tarefa (testes aos transelevadores), pelo menos uma vez. Este é constituído por 7 perguntas de 

escolha múltipla e 2 perguntas abertas relacionadas com as falhas e erros do processo. 

Iniciou-se o inquérito com uma abordagem ao grau de exigência do ensaio. Na Figura 20, 

podem observar-se os resultados. 

 

Figura 20: Resultado do inquérito à questão “Qual o nível de exigência dos testes?”. 

Como é visível na Figura 20, mais de metade considerou que os testes são de uma exigência 

média, sendo que 3 consideram que estes apresentam uma dificuldade baixa e apenas 1 considera 

dificuldade alta.  

Após uma análise ao método de trabalho de cada inquerido, concluiu-se que os que 

consideram que este é de exigência baixa realizavam-no de uma forma muito superficial, não 

executando as etapas consideradas essenciais e seguindo apenas o formato do PIE, e em contrapartida, 

o colaborador que considerou que o teste é de exigência elevada executa-o de uma forma mais 

complexa e completa. 
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A razão pela qual a maioria considera que o teste é de exigência média deve-se ao facto de 

realizarem as etapas que consideram essenciais, mas simples e pouco complexas. 

Considerou-se que o tempo de execução seria um aspeto relevante de ser analisado. Desta 

forma foi solicitado aos inqueridos que referissem o tempo despendido na execução da tarefa. O 

gráfico da Figura 21, corresponde às respostas obtidas. 

 

Figura 21: Resultado do inquérito à questão “Qual o tempo médio de execução de teste?”. 

Relativamente ao tempo de execução, há uma maioria absoluta. 8 pessoas consideram que o 

procedimento demora entre 3 e 5 dias e apenas 1 considera que demora entre 1 e 2 dias. 

O tempo executado em cada teste tem uma caráter único e pessoal, pois cada elemento conforme a 

sua experiência e sensibilidade, pode realizar o teste num maior ou menor período de tempo, tendo 

também em conta que nesta fase ainda se está a verificar o tempo de execução usando a sua própria 

metodologia. 

O número de pessoas necessárias para a execução do teste também se considerou relevante. 

No gráfico da Figura 22, podem observar-se os resultados ao número de executantes necessários. 



Desenvolvimento de Standard Operating Procedure para os testes em fábrica de armazéns automáticos 

 

33 

 

Figura 22: Resultado do inquérito à questão “Quantas pessoas são necessárias para a execução do teste?”. 

Neste caso, as respostas dividem-se, sendo que 4 pessoas consideram que uma pessoa é 

suficiente para realizar o teste e 5 pessoas consideram que são necessárias 2 pessoas para a realização 

do mesmo.  

Relativamente às que responderam que uma pessoa é suficiente, verificou-se que as mesmas 

procediam a um ensaio com etapas mais simples e que na verificação dos inputs e outputs, esta era 

feita através do computador, ou seja, ao atuarem um determinado sinal visualizam se o seu estado 

passa para verdadeiro no programa. 

Em contrapartida, os que consideram que são necessárias 2 pessoas para a sua execução 

realizam o teste de forma mais completa e que o número de colaboradores é relevante para cumprir 

os tempos de expedição do equipamento. 

Como documento relevante na execução dos testes, O PIE contempla diversa informação 

relativa ao ensaio. Assim sendo, solicitou-se aos inqueridos que avaliassem o PIE preenchido durante 

a execução dos testes, sendo que na Figura 23 podemos observar o resultado obtido. 
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Figura 23: Resultado do inquérito à questão “Como avalia os PIE’s?”. 

Na opinião de 6 pessoas os PIE’s são pouco completos, 1 afirma ser suficiente e 2 acham-no 

completo. 

Os colaboradores acham os PIE’s completos e/ ou suficientes por desconhecimento e falta de 

sensibilidade para a distinção de etapas essenciais. Os colaboradores que afirmam que estes são pouco 

completos, são aqueles que, por iniciativa própria, incluem outras etapas durante a sua execução. 

Tendo os testes um carater único e pessoal, a sua execução fica influenciada por cada 

colaborador. Em consequência, na altura de realização dos ensaios aos equipamentos, o responsável 

pode ter 3 abordagens:  

i. Realizar o teste de forma a completar o PIE’s, ou seja, executar os testes necessários 

de forma a preenchê-lo corretamente. 

ii. Executar a tarefa o mais rápido possível para expedição do equipamento. 

iii. Realizar o teste da forma mais correta e completa possível. Para realizar o teste de uma 

forma completa, o colaborador tem de executar os testes que o PIE engloba e ainda 

adicionar outros. 

O gráfico da Figura 24, explicita a opinião dos diversos colaboradores relativos a este tema 

levantado. 
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Figura 24: Resultado do inquérito à questão “Na execução do teste, qual é a abordagem mais importante?”. 

Como se pode observar através da Figura 24, a execução correta do teste é a abordagem mais 

relevante na opinião dos inqueridos. 

O preenchimento do PIE não contemplam as diversas etapas para a execução correta e 

completa do teste, apenas serve como registo de validação de alguns parâmetros. A rápida execução 

da tarefa prende-se com o facto de haver muita pressão para uma execução rápida desta validação por 

parte da empresa, devido à necessidade urgente de expedir os equipamentos. Desta forma, considera-

se que a execução correta do teste é o mais relevante, pois pode evitar a deteção de posteriores 

problemas durante a ação de implementação na obra. 

Verificando que os colaboradores têm abordagens diferentes durante a realização do ensaio, 

foi abordada a possibilidade de englobar num só procedimento todas as abordagens anteriores (O 

preenchimento do PIE, a rápida execução da tarefa e a execução correta do teste), sendo que o 

resultado encontra-se no gráfico da Figura 25. 
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Figura 25: Resultado do inquérito à questão “É possível englobar as três abordagens anteriores na mesma operação?”. 

Na opinião da maioria dos inqueridos, existe a possibilidade de agrupar as três abordagens 

durante o procedimento. Apenas um do inqueridos pensa o contrário. 

Com base nesta opinião, questionou-se a possibilidade de se redigir uma metodologia de 

ensaio para o teste destes equipamentos. 

Essa metodologia teria em conta os aspetos positivos e negativos abordados anteriormente. 

Finalizou-se o inquérito avaliando a possibilidade de introduzir um procedimento padrão na 

realização dos ensaios, obtendo-se os resultados que podem ser observados na Figura 26. 

 

Figura 26: Resultado do inquérito à questão “Seria interessante a introdução de um procedimento padrão (SOP)?”. 

Na opinião dos inqueridos, é interessante o desenvolvimento de um método padrão de teste, 

pois é partilhada a opinião de que um método padronizado e bem definido poderia ser aplicado 
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aquando do teste aos equipamentos, dado que, conforme já se referiu anteriormente, um procedimento 

de testes traria muitas vantagens ao processo, tais como: 

• Definição de um tempo constante de teste: deixaria de haver colaboradores que 

demoram 1-2 dias e outros que demoram entre 3-5 dias na realização dos testes, uma 

vez que todos teriam de realizar as mesmas etapas e apenas ia depender da rapidez, 

conhecimento e de imprevistos que o colaborador tinha ao realizar esta ação; 

• Padronização: ao estabelecer uma metodologia, obriga o colaborador a testar o que 

está estipulado, ou seja, deixa de ser da sua responsabilidade qualquer problema que 

possa surgir posteriormente que não se relacione com as etapas estabelecidas; 

• Uniformização de problemas: os problemas que irão ser encontrados em obra, devem 

apenas estar relacionados com a montagem em obra e não implicar nenhum dos 

ensaios realizados em fábrica, o que significa que os responsáveis pela implementação 

do equipamento no cliente conseguirão resolvê-los com os recursos que têm no 

momento evitando uma deslocação de um dos colaboradores e/ou envio de material 

necessário da empresa; 

• Diminuição de custos: com a diminuição de problemas em obra, não irá haver 

necessidade de permanência de um colaborador da empresa por períodos longos, o que 

origina uma diminuição de custos, ou visto de outro ponto, um aumento do lucro do 

respetivo equipamento. 

3.2.2 Problemas detetados 

Nesta fase do projeto, foi solicitado aos inqueridos que identificassem problemas durante e 

após o processo de teste, encontrando-se os resultados descritos em baixo. 

Relativamente aos problemas ocorridos durante o processo de teste, os mais comuns descritos 

pelos inqueridos são: 

• Identificação incorreta das ligações e ausência de identificação; 

• Erros de ligação do circuito e erros de esquema elétrico; 

• Dispositivos mal alimentados; 

• Endereços de comunicação mal atribuídos; 

• Perdas de tensão; 

• Problemas nas redes PROFINET e PROFIBUS; 

• Ligação incorreta dos motores; 
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• Parametrização incorreta dos drives. 

Após a realização dos testes e resolução dos problemas anteriores, foram encontrados, na 

maioria dos casos, problemas no cliente, tais como: 

• Esquecimento de verificação de etapas; 

• Configuração incorreta dos drives e motores; 

• Não configuração de câmaras e do sistema de pesagem; 

• Falta de dispositivos na cadeia de emergência; 

• Falta de verificação de sensores; 

• Conjunto com mau funcionamento devido a falta de afinações. 

Estes são alguns exemplos mais comuns das adversidades recorrentes na execução dos testes, 

sendo que existem outras mais pontuais que devem também ser tidas em consideração.  
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4 Desenvolvimento de Standard Operating Procedure (SOP) 

Numa era de procura pela inovação e eficiência, as empresas necessitam de desenvolver 

métodos de trabalho que melhorem as operações ao nível da rapidez, quantidade e qualidade. À 

procura de responder às exigências do mercado, a tecnologia cresce no sentido de otimizar e 

automatizar processos produtivos. No conceito de automação está adjacente um processo repetitivo e 

que permite a sua definição sem grandes variações. Por norma, esses processos podem ser descritos 

através de um SOP, ainda que outros processos com certas variações também o possam ser.  

4.1 Aplicabilidade de um SOP na resolução do problema 

Como descrito no capítulo anterior, os testes realizados em ambiente fabril seguem, por 

norma, uma lista de operações que depende do conhecimento e sensibilidade do colaborador, sendo 

que esta pode ser mais ou menos completa. Apesar da existência de um documento orientador (PIE), 

este documento não apresenta todas as caraterísticas relevantes para o ensaio, considerando-se por 

isso incompleto. 

Tratando-se de um processo recorrente no quotidiano da empresa, os testes realizados 

apresentam todas as caraterísticas para poderem ser descritos num standard operations procedure 

(SOP).  

Tendo isto em conta, avaliou-se a exequibilidade de desenvolver um SOP como forma de 

guiar atuais responsáveis pelo processo de testes e ainda futuros elementos da equipa, de forma a 

otimizar este processo e principalmente, padronizá-lo para que não haja dependência da ação humana. 

Por último ao analisar os inquéritos relativos ao procedimento e aos problemas detetados, 

conclui-se que um SOP seria a estrutura mais adequada para descrever este processo de testes e que 

seria interessante a inclusão de uma lista de erros que permitissem uma resolução rápida e eficiente 

das adversidades detetadas no dia-a-dia. 

4.2 Descrição do SOP 

Para o desenvolvimento deste SOP, presente no Anexo C, selecionou-se o tipo e estrutura 

mais adequada e procedeu-se ao seu desenvolvimento. 

4.2.1 Tipo de SOP 

Apesar deste SOP ser relativamente extenso (com 20 etapas), optou-se por um SOP em 

checklist passo-a-passo simples, pois não exige tomadas de decisão, esclarecimento e terminologias. 

Ainda assim, posteriormente, vai ser explicitado o procedimento desenvolvido com o auxílio de um 

fluxograma, sendo que este não se encontra incluído no SOP. 
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Para uma melhor perceção das tarefas, a maioria dos passos são acompanhados com imagens 

ilustrativas, como observado na Figura 27. 

 

Figura 27: Exemplo de ilustração de uma etapa do procedimento. 

4.2.2 Estrutura 

Ao iniciar a estruturação de um SOP é importante definir um cabeçalho com a informação 

relativa ao procedimento. A Figura 28 ilustra o cabeçalho do SOP desenvolvido neste projeto. 

 

Figura 28: Cabeçalho do SOP 

Como observado na Figura 28, o cabeçalho contém informação, como por exemplo, o 

departamento onde este foi desenvolvido (Operations Factory), o responsável pela criação do SOP 

(Gil Mota), o nome do SOP (STK_Testing_pt), a revisão (1), a data de implementação (01-07-2018), 

a data de revisão/atualização, e por último o responsável pela aprovação (Daniel Teixeira). 

É igualmente importante, ter a identificação da empresa, a página atual e o número total de 

páginas. 

Após a definição do cabeçalho é relevante definir uma estrutura para o SOP, assim sendo 

optou-se por apresentar o mesmo em 8 capítulos, sendo os seguintes: 

1. Objetivo: Como o próprio nome indica, é onde é definido o propósito de utilização do 

SOP. 
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2. Destinatário: Capítulo no qual é descrito a quem se destina o SOP. 

3. Pré-requisitos: Apresenta a lista de competências que o responsável pelo ensaio deve 

ter para a realização da tarefa. 

4. Responsabilidades: Define quem fica encarregue da supervisão de todo o ensaio. 

5. Procedimento: Capítulo onde o procedimento em si é descrito, sendo também o 

capítulo mais relevante e extenso. 

6. Referências: Todas a referências de outros documentos realizados ao longo do SOP 

são referenciados aqui. 

7. Lista de erros e soluções: Este capítulo não é normalmente usado, mas para este caso 

achou-se pertinente a implementação deste capítulo para descrição dos problemas mais 

comuns e apresentação de possíveis soluções.  

8. Definições: Todos os conceitos, terminologias e siglas são apresentadas neste capítulo. 

4.2.3 Desenvolvimento do Procedimento 

No processo de testes o responsável segue um ciclo de etapas. A sequência operacional do 

ensaio está representada no fluxograma de Figura 29. De salientar, que foram introduzidas duas siglas 

no fluxograma, VLE (Verificar a lista de erros) e PRL (Procura solução, resolver e adicionar à lista 

de erros) de forma a que a descrição das etapas não se torne muito extensa. 
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Figura 29: Fluxograma que ilustra as diferentes etapas do procedimento. 
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Tendo em consideração as 20 etapas apresentadas na Figura 29 verifica-se que o responsável 

pelo teste, inicia o processo com uma inspeção visual das referências, etiquetas e posicionamentos, 

assim como averigua os apertos dos dispositivos (1). Em caso de não conformidade é alertado o 

eletricista responsável pela montagem do quadro e dos diversos dispositivos para que seja verificado 

o problema, sendo feita, posteriormente, nova verificação.  

Prossegue-se com a verificação das ligações do circuito de potência (2), sendo que o circuito 

de comando é verificado já com o equipamento ligado, pois as suas falhas são detetadas por 

dispositivos com funcionamento incorreto. Ainda na verificação do circuito de potência, caso haja 

falhas, essas são corrigidas na hora pelo responsável de teste no caso de serem elétricas.  

Segue-se a verificação das ligações dos diversos motores (3), sendo verificadas as ligações de 

potência e de comando do motor, para que o motor tenha um funcionamento desejável. Em caso de 

erros, o responsável deve fazer as alterações necessárias. 

De seguida, calibram-se os dispositivos (4), como o termostato e os dispositivos de corte, 

seguindo-se a verificação das ligações das redes de comunicação (5). Em caso de não conformidade 

é alertado o eletricista responsável. Nesta fase são definidos os endereços e registados no MAC 

Address. 

Após toda a análise de circuito, alimenta-se o transelevador (6), ligando posteriormente todos 

os dispositivos, progressivamente (7). Numa situação de falha/erro, o responsável deve verificar a 

lista de erros presente na SOP (VLE) e averiguar se é uma causa descrita na lista de problemas. Em 

caso afirmativo deve resolver o problema segundo a solução apresentada, caso contrário deve 

procurar a melhor solução, resolvê-la e adicionar a solução e o problema à lista de erros. 

Após todos os dispositivos estarem ligados corretamente é importante registar os valores das 

tensões nos locais solicitados pelo PIE (8), seguindo-se a verificação de cadeia de segurança (9). Para 

isso aplica-se 24V no início do circuito de emergência e verifica-se se essa tensão chega a todos os 

pontos do circuito. No caso de falha ou erro proceder novamente a consulta da lista de falhas, verificar 

existência da solução e resolver e caso contrário encontrar solução e acrescentar à lista. 

Terminando a parte elétrica e esta validada, segue-se a parametrização dos drives (10), 

configurar o sistema de pesagem e câmaras de vigilância (11), criar o programa de teste a partir de 

um pré-existente (12) e configurar a rede de comunicação (13). Na situação de erros na configuração 

averiguar novamente na lista erros a solução e não havendo procurar solução, resolver e adicionar à 

lista. 

Com a configuração da rede terminada, descarrega-se o programa para o PLC (14), verificam-

se Inputs (15), e corrigem-se erros no caso de não conformidade, e procede-se ao teste funcional do 



Desenvolvimento de Standard Operating Procedure para os testes em fábrica 

 

44 

transelevador (16). Se o funcionamento não for o desejado deve proceder-se a verificação da solução 

na lista de erros, caso contrário encontrar solução, resolver e acrescentar à lista. 

Por último, verifica-se o correto funcionamento das balanças (17), corrigindo possíveis 

problemas recorrendo à lista de erros ou então encontra solução, resolver e adicionar erro e solução à 

lista de erros. 

Para dar o ensaio como terminado deve imprimir-se a etiqueta de referência com o número de 

série do quadro (18), preencher o resto do PIE (19) e validar o teste com o technical manager (20). 

4.2.4 Novas etapas implementadas 

Com a realização deste projeto houve intervenção tanto na melhoria de ideias e métodos já 

existentes como na criação de métodos novos de forma a tornar o procedimento o mais completo 

possível.  

Com este trabalho procurou-se encontrar uma resposta e melhorar certas etapas do teste, tais 

como a configuração dos motores, configuração do sistema de pesagem e configuração das câmaras 

de vigilância. 

De uma forma geral, o problema recai no fato dos responsáveis não terem um procedimento 

de teste padronizado e bem definido, existindo falta de um documento com essa aplicabilidade. 

Durante o desenvolvimento deste projeto concluiu-se que era necessário englobar algumas etapas 

importantes, tais como: 

i. Configuração dos motores dos garfos. Os motores necessitam de ter uma configuração 

específica para ter em consideração tempos e rampas de aceleração, além de ser 

necessário definir um protocolo de comunicação, normalmente a interface RS-485; 

ii. Parametrização dos variadores de frequência para o funcionamento dos motores de 

acordo com o pretendido. 

iii. Configuração de sistemas de pesagem e camaras de vigilância, implementando-as no 

SOP e apresentando a razão da sua execução para que esta informação não seja 

esquecida e estas etapas sejam sempre realizadas. 

iv. Verificação prévia da alimentação dos motores e do freio, que anteriormente só era 

verificada caso existisse falha durante o teste funcional, o que por vezes provocava 

danos no equipamento. Procede-se a verificação prévia das fichas de ligação da rede 

de comunicação em cada dispositivo. 
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A configuração dos motores é definida a frequência máxima regulando um potenciómetro 

existente na tampa do motor. Deve ser definido no valor 10 para o motor ter a capacidade de funcionar 

à frequência máxima como ilustra a Figura 30.  

 

Figura 30: Configuração da frequência máxima de funcionamento do motor (SEW Eurodrive, 2009). 

A frequência mínima de funcionamento é definida no interior da tampa do motor, sendo este 

regulado pelo potenciómetro de cor verde. Nesta situação é usual estabelecer o potenciómetro a 0. Na 

Figura 31 podemos observar os valores de frequência mínima possíveis de serem definidos. 

 

Figura 31: Configuração da frequência mínima de funcionamento do motor (SEW Eurodrive, 2009). 

No potenciómetro de cor branca existente no interior da tampa é possível definir os tempos 

de rampa de aceleração. Neste caso é necessário ter em consideração os parâmetros de funcionamento 

do motor, principalmente a velocidade de funcionamento.  

É usual estabelecer o valor de 5 para um tempo de rampa de 1 segunda baseado numa 

velocidade de 1500 rpm. A Figura 32 ilustra os diferentes tempos de rampa para cada configuração. 

 

Figura 32: Configuração do tempo de rampa (SEW Eurodrive, 2009). 
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No interior da tampa existem dois DIP switches, S1 e S2 como ilustrado na Figura 33. 

 

Figura 33: Interior da tampa do motor (SEW Eurodrive, 2009). 

O DIP switch S1 é definido o 1 a “on” para estabelecer o código binário para o endereço da 

comunicação RS-485 como visível na Figura 34. 

 

Figura 34: Configuração do DIP switch para definição do endereço de comunicação (SEW Eurodrive, 2009). 

Por último, o DIP switch S2 é o 8 definido a “on” para o estabelecer o código binário para 

funções adicionais como ilustrado na Figura 35. 

 

Figura 35: Configuração do DIP switch de funções adicionais do motor (SEW Eurodrive, 2009). 
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Para a configuração do sistema de pesagem, é necessário ter em consideração 4 pontos: 

i. Definir o sistema como “on”; 

ii. Tensão de alimentação do sistema; 

iii. Sensibilidade da célula de carga; 

iv. Aplicar filtro. 

Na sua configuração é necessário seguir as instruções existentes no equipamento visíveis na 

Figura 36. 

 

Figura 36: Instruções de configuração do sistema de pesagem. 

No local onde indica “sensor wires” (Figura 36, a) é o modo de colocação do sistema em “on” 

sendo para isso necessário colocar as patilhas deslocadas de forma a ter dois fios de fora, ou seja, ter 

apenas 4 fios como ilustra a Figura 37. 

 

Figura 37: Configuração “on/off” do sistema de pesagem. 
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Onde indica “sensor supply” (Figura 36, b) é definida a tensão de funcionamento do sistema, 

tendo o mesmo de ser estabelecido como 5 V como observável na Figura 38. 

 

Figura 38: Configuração da tensão de alimentação do sistema de pesagem. 

Ainda é indicado “Load cell sensitivity” e “filter” (Figura 36, c), estes servem para definir a 

sensibilidade da célula de carga e estabelecer o filtro ao sistema. A sensibilidade da célula de carga 

deve ser estabelecida em 3 e o filtro em “on” como ilustra a Figura 39. 

 

Figura 39: Configuração da sensibilidade da célula de carga e aplicação do filtro no sistema de pesagem. 

Para a configuração do sistema de vigilância é necessário definir o IP do computador na 

mesma gama que as câmaras de vigilância, sendo que o IP das câmaras é definido pelo fornecedor. 

Por exemplo, se o IP da câmara for 192.168.1.64, o IP do computador deverá ser 192.168.1.150, 

sendo que o que varia é o último número, neste caso o 64 para 150. 

Após essa definição é necessário averiguar o correto funcionamento das câmaras ligando o 

computador ao mesmo switch que estas, através de um cabo ethernet. No internet browser colocar o 

IP da câmara. No fim, verificar se a câmaras transmitem a imagem devida. 

Com as etapas implementadas é possível obter um SOP completo, rastreando a maior parte 

dos problemas. 

Para facilitar a resolução de problemas, criou-se uma lista de falhas e problemas mais comuns 

verificados durante a execução do teste, tendo-se concluído que esta foi uma mais valia para o 

processo, como vamos abordar no capítulo que se segue. 
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4.3 Lista de falhas e problemas mais comuns 

Ao analisar o método de teste foi notório a recorrência de certos problemas e falhas. Com a 

experiência do trabalho, os responsáveis pela execução do ensaio vão tendo mais sensibilidade para 

estas falhas e, normalmente, conseguem resolvê-las rapidamente porque já aconteceram erros 

semelhantes na realização de outros testes. Há casos em também existe uma solução direta. 

Seguem-se alguns exemplos de erros com maior probabilidade de ocorrerem: 

i. Incorreta ligação do circuito; 

ii. Ausência de alimentação de certos dispositivos, tais como, motores, encoders, etc; 

iii. Perda de tensão ao longo do circuito; 

iv. Incorreta configuração de motores e variadores de frequência; 

v. Falhas na comunicação entre dispositivos; 

vi. Incorreta atribuição dos IP’s, endereços e nomes dos dispositivos. 

Mesmo não fazendo parte da estrutura normal de um SOP, pensou-se na possibilidade de 

incluir uma lista de falhas, que pudesse ser atualizada ao longo das atualizações do próprio SOP e 

com isso, enumerar o máximo de informação relativa aos problemas encontrados, com uma solução 

agregada. 

A implementação de uma lista de falhas e problemas mais comuns, ajuda na resolução dos 

problemas com maior rapidez e eficiência, otimizando o tempo de processo. A existência desta lista 

ajuda a que esses problemas sejam prevenidos, uma vez que o responsável pode executar uma 

avaliação preventiva e ir ao encontro das falhas mesmo antes de ocorrerem. 

A cada projeto é construído um certo número de transelevadores todos iguais, assim não basta 

realizar os testes a um equipamento sendo necessário verificar todos um a um. 

O fato de os erros serem recorrentes em equipamentos iguais permite que a partir da deteção 

do problema na primeira máquina, as restantes podem ser corrigidas antes de se iniciarem os testes. 

Tendo isso em conta, a introdução da lista de erros tem um papel preponderante no auxílio da 

resolução das falhas. Na Tabela 4 é apresentado a lista de erros. 
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Tabela 4: Lista de erros e falhas mais comuns. 

ERRO/FALHA CAUSA SOLUÇÃO 

1-ERROS DE LIGAÇÃO Erros de esquema Retificar o esquema 

Ligações incorretas Retificar as ligações 

2-AUSÊNCIA DE 

ALIMENTAÇÃO 

Polaridades trocadas Colocar corretamente as 

polaridades 

Fios a morder os isolamentos Remover e voltar a colocar as 

ligações no local de ausência 

de alimentação 

Defeito na fonte de 

alimentação 

Trocar dispositivo 

Erros de ligação Erro 1 

Baixa área de condução Reforçar as linhas de 

alimentação 

3-FALTA DE 

COMUNICAÇÃO 

Erros na atribuição dos 

endereços e IP’s 

Verificar e retificar todos os 

endereços e IP’s 

Ausência de alimentação de 

dispositivos 

Erro 2 

Erros no nome atribuído ao 

dispositivo 

Verificar e retificar os nomes 

atribuídos aos dispositivos. 

Erros de ligação entre 

dispositivos 

Fazer o rastreamento desde o 

início do circuito de 

comunicação, ligando só o 

primeiro dispositivo e 

verificar se existe 

comunicação. Ligar 

progressivamente os restantes 

dispositivos até obter 

comunicação por parte de 

todos os dispositivos. 

Más ligações na lagarta Verificar as ligações da 

lagarta e colocá-las segundo o 

esquema. 

INPUTS E OUTPUTS 

INCORRETOS 

Ligação incorreta as cartas de 

comunicação 

Erro 1 

Má atribuição no programa Procurar função Inputs e/ou 

Outputs e verificar correta 

atribuição 

FUNCIONAMENTO 

INCORRETO OU NÃO 

FUNCIONAMENTO DOS 

MOTORES 

Erros na configuração dos 

parâmetros dos inversores de 

frequência 

Voltar a parametrizar os 

inversores de frequência 

usando SOP 

Drives_parametrization_pt 

Caso de dois motores de 

translação a mover em 

sentidos opostos, troca das 

ligações um relativamente ao 

outro 

Corrigir ligações dos motores 

de forma a girarem no mesmo 

sentido 

Ausência de alimentação dos 

motores 

Erro 2 
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5  Análise de resultados 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a implementação do 

SOP no processo, sendo avaliadas as melhorias implementadas, relativamente ao processo 

anteriormente utilizado. 

5.1 Inquéritos de avaliação do SOP 

Para uma melhor avaliação do SOP, realizou-se um inquérito aos responsáveis pelos ensaios 

aos transelevadores, encontrando-se o mesmo no Anexo B. Este inquérito tem como objetivo 

comparar o método anteriormente utilizado com o SOP desenvolvido, avaliando a opinião dos 

colaboradores e analisar qual o impacto na eficiência da operação. 

Este inquérito foi respondido por elementos que tenham realizados testes aos transelevadores 

com o auxílio do SOP, pelo menos uma vez. Este é constituído por 9 perguntas de escolha múltipla e 

3 perguntas abertas, relacionadas com as melhorias implementadas, existência de etapas em falta e 

com o impacto da introdução da lista de falhas/erros. 

Com intuito de averiguar as mudanças no grau de dificuldade do ensaio trazidas pelo SOP, 

questionou-se os inqueridos sobre a complexidade do mesmo. No gráfico da Figura 40, podemos 

observar os resultados obtidos. 

 

Figura 40: Resultado do inquérito à questão “Qual o nível de exigência do SOP?”. 

Relativamente à exigência desta metodologia, a maioria dos inqueridos é da opinião que o 

SOP apresenta uma alta complexidade, nomeadamente 5 pessoas, sendo que esta evolução 

relativamente ao obtido no primeiro inquérito advém da falta de realização de um certo número de 

tarefas, que com a implementação do SOP passou a ser de caracter obrigatório, tornando o processo 

menos superficial, e consequentemente mais completo. 
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Curiosamente, o colaborador que inicialmente referia que os ensaios tinham um grau de 

exigência elevado, é o colaborador que partilha a opinião de que a complexidade do SOP é baixa, 

justificando que já realizava a maioria das ações de teste presentes no novo documento. 

Assim como no grau de exigência de teste também foi avaliado o impacto do SOP no tempo 

de execução da tarefa. No gráfico da Figura 41, são apresentados os resultados relativos ao tempo 

médio de execução. 

 

Figura 41: Resultado do inquérito à questão “Qual o tempo médio de execução de teste?”. 

Comparativamente ao obtido no inquérito anterior, na opinião dos colaboradores, o SOP veio 

reduzir o tempo médio de execução do teste. É visível na Figura 43 que todos os colaboradores que 

responderam a esta questão partilham da opinião que o tempo médio é de 1 a 2 dias utilizando o SOP 

desenvolvido.  

Tendo um sistema de checklist e uma lista de erros e falhas mais comuns, como é o caso do 

SOP desenvolvido, isto permite uma rápida e eficiente execução do processo, causando assim uma 

redução no tempo de execução dos ensaios, apesar do número de etapas do SOP ser superior ao 

anteriormente utilizado. 

Questionado no inquérito de avaliação do procedimento, o número de executante do ensaio 

também foi abordado a mesma questão neste segundo inquérito. A Figura 42 apresenta as respostas 

sobre o número de pessoas necessárias para a execução do teste com a utilização do SOP. 
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Figura 42: Resultado do inquérito à questão “Qual o número de pessoas necessárias para a execução do teste?”. 

Da mesma forma que o tempo necessário para a execução do teste diminui, o número de 

pessoas necessárias para a execução da tarefa diminui também. Na opinião de 6 dos inqueridos apenas 

uma pessoa é suficiente para a execução da tarefa, sendo que 2 pensam ser necessário duas. A 

justificação para este resultado é análoga à do tempo de execução, pois o procedimento de teste, 

apesar de englobar um maior número de etapas, veio facilitar a execução de diversas tarefas, uma vez 

que existe uma checklist para seguir, o que torna o ensaio de melhor compreensão. 

Após avaliação da evolução dos parâmetros tempo e número de executantes, questionou-se os 

inqueridos sobre a utilidade do SOP, sendo que os resultados são apresentados no gráfico da Figura 

43. 

 

Figura 43: Resultado do inquérito à questão “O SOP é útil?”. 
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É observável na Figura 43 que quase todos os colaboradores são da opinião que o SOP é muito 

útil, e apenas um pensa ser suficiente. 

O único colaborador que é da opinião que o nível de utilidade do SOP é suficiente é o 

colaborador que afirmou anteriormente que o ensaio anteriormente utilizado era de dificuldade 

elevada e que realizava os ensaios de forma mais completa. 

Na opinião dos restantes colaboradores, o SOP introduziu novas etapas a realizar no momento 

de execução dos testes servindo como guia para a sua realização.  

Avaliada a utilidade da SOP, analisaram-se as melhorias que o SOP trouxe ao processo, 

começando por inquerir os colaboradores, se, de facto, o SOP trouxe melhorias à realização dos testes, 

sendo que os resultados estão presentes na Figura 44. 

 

Figura 44: Resultado do inquérito à questão “O SOP trouxe melhorias ao processo?”. 

Como resultado final a resposta foi unânime, tendo todos os colaboradores inqueridos 

respondido de uma forma afirmativa à pergunta, verificando-se que de facto o SOP é uma mais valia 

para o processo. 

Seguindo o tema da questão anterior os colaboradores enumeraram diversas melhorias 

trazidas com a implementação do SOP. Essas respostas são abordadas mais à frente neste capítulo. 

Quando abordados sobre a possibilidade de ter em consideração as 3 abordagens referidas no 

capítulo 3, na secção 3.2.1, (PIE’s, tempo de execução e correta execução), a resposta maioritária foi 

sim. Assim, avaliou-se contemplação das 3 no SOP e na Figura 45 são ilustrados os resultados. 
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Figura 45: Resultado do inquérito à questão “O SOP engloba as 3 abordagens? (PIE’s, rapidez e correta execução do 

teste)”. 

Para o efeito, 7 dos inqueridos concordam que o SOP contempla as 3 abordagens, pois faz 

referência ao preenchimento dos PIE’s, engloba todas as etapas essenciais e diminui o tempo de 

execução. 

Durante o desenvolvimento do SOP foi solicitado feedback aos colaboradores, com o intuito 

de o tornar o mais completo e eficiente. Assim sendo, aquando da conclusão do SOP foram inqueridos 

os colaboradores de forma a detetar possíveis falhas. Pode-se observar os resultados obtidos na Figura 

46. 

 

Figura 46: Resultado do inquérito à questão “Considera que exista alguma etapa em falta?”. 
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A resposta a esta questão foi unânime, sendo que nenhum inquerido considera que exista 

alguma etapa em falta e, assim sendo, a questão relativa “a quais etapas estão me falta” apresenta 

resultados nulos. 

Concluída a execução do SOP e sua implementação, considerou-se avaliar a possibilidade de 

estender este estudo a outros processos, nomeadamente à implementação dos equipamentos no cliente 

final. 

A questão seguinte debruça-se sobre a aplicabilidade do SOP a outros processos. Pode 

observar-se o resultado na Figura 47. 

 

Figura 47: Resultado do inquérito à questão “Seria interessante estender o SOP a outros processos?” 

A aplicabilidade do SOP a outros processos ainda apresenta dúvidas em 3 dos inqueridos, mas 

mesmo assim, 5 deles consideram ser interessante a sua aplicação.  

Relativamente à lista de erros, inqueriu-se os colaboradores quanto ao impacto que a mesma 

teve no processo, sendo referidas mais à frente neste capítulo as melhorias devidas à sua 

implementação. 

Por último, pretendeu-se fazer uma avaliação final e global do SOP desenvolvido, sendo que 

o gráfico da Figura 48 descreve os resultados obtidos. 
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Figura 48: Resultado do inquérito à questão “Qual é a sua apreciação global do SOP?” 

Como é ilustrado na Figura 48, todos os inqueridos são da opinião que o SOP desenvolvido 

tem uma aplicabilidade muito boa ou mesmo excelente, sendo que teve um impacto positivo em todo 

o processo, apresentando-se como uma mais valia, não só para os colaboradores responsáveis pelos 

testes e pela implementação em obra, assim como para todos os elementos existentes no projeto 

desenvolvido. 

5.2 Melhorias com introdução do SOP e lista de falhas 

Com a introdução do SOP e de uma lista de falhas notaram-se melhorias significativas no 

processo. Essas melhorias vão ser apresentadas de seguida: 

i. Correta execução do teste; 

ii. Definição das tarefas a realizar internamente; 

iii. Definição de processo padrão para a execução dos testes; 

iv. Diminuição e uniformização do tempo de execução de testes; 

v. Processo mais eficiente; 

vi. Auxílio na integração de novos colaboradores; 

vii. Redução do tempo de implementação dos equipamentos no cliente final; 

viii. Redução de custos. 
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A introdução da lista de falhas permitiu as seguintes melhorias: 

i. Resolução rápida de problemas; 

ii. Eliminação prévia de erros; 

iii. Processo de resolução de problemas de uma forma mais eficiente; 

iv. Permite perceção rápida da causa do erro; 

v. Dar a conhecer ao utilizador do SOP as falhas mais comuns. 

A implementação do SOP desenvolvido neste projeto, no processo de testes dos 

transelevadores, veio responder às necessidades existentes na execução do mesmo. Veio também 

cumprir com o objetivo de definir quais tarefas devem ser realizadas internamente para eliminação 

da vertente humana. Com a implementação de uma lista de tarefas a ser executadas, de caráter 

obrigatório, evita-se que haja diferenças na execução de testes, independentemente do autor dos 

testes. Da mesma forma, foi responsável pela redução do tempo de execução do ensaio, que neste 

caso, está diretamente ligado à introdução de uma lista de erros. Esta lista de erros é preponderante 

na realização dos ensaios, pois permite uma perceção rápida da causa do erro. 

Utilizando este método é possível detetar a maior parte dos problemas em fábrica, permitindo 

assim que a implementação em obra seja mais rápida e que englobe menos problemas. 
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6 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

O objetivo deste trabalho baseou-se no desenvolvimento de um Standard Operation 

Procedure (SOP) para os testes realizados aos equipamentos produzidos na empresa Consoveyo, S.A. 

com o intuito de uniformizar o processo de testes aos transelevadores. 

O problema da não existência de um procedimento padrão levava a que o teste fosse 

influenciado pela destreza, experiência e opinião do responsável pelo teste. 

Como solução para este problema abordou-se a possibilidade de desenvolver um Standard 

Operation Procedure que contemplasse todos os passos essenciais para a correta e completa execução 

e validação dos testes aos transelevadores. Para isso, foi realizado um levantamento de todos 

requisitos fundamentais de teste, incluindo a realização de inquéritos de avaliação do procedimento. 

Com a implementação do SOP, foi possível alcançar uma correta execução do teste, assim 

como definir um processo padrão. Com esta metodologia foi possível diminuir e uniformizar o tempo 

de execução de testes e, portanto, tornar o processo mais eficiente.  

Para complementar esta metodologia, introduziu-se uma lista de erros/ falhas que permite aos 

responsáveis obter uma resolução rápida de problemas, uma eliminação prévia de erros, um processo 

de resolução de problemas de uma forma mais eficiente, o que permite também uma perceção rápida 

da causa do erro. 

 Evita-se desta forma a realização de testes no cliente que podem ser realizados internamente 

e por último, uniformizam-se os testes realizados tornando-os independentes do técnico responsável. 

Ao implementar o SOP, não só se permite que estes sejam realizados por elementos distintos 

aos que realizam a implementação dos equipamentos no cliente, como também reduz o tempo, não 

só dos testes realizados internamente como também da implementação em obra, com consequente 

redução de custos. 

Outra mais valia deste SOP é a sua utilização por novos colaboradores, permitindo que 

rapidamente sejam integrados no ambiente fabril e familiarização com os equipamentos 

desenvolvidos pela empresa. 

Em suma, a introdução do SOP nos testes dos transelevadores revelou-se uma mais-valia no 

sentido em que define claramente quais as etapas a realizar nos ensaios em fábrica, fazendo com que 

não haja falhas na sua execução. 
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6.1 Outros trabalhos realizados 

Ao longo do desenvolvimento do SOP verificou-se ser necessário o desenvolvimento de 

outros SOP para outros processos, como por exemplo, para a parametrização dos variadores de 

frequência e para o desenvolvimento do programa de testes. 

Como a parametrização dos variadores de frequência é uma tarefa usada regularmente para o 

teste dos diversos equipamentos, conclui-se que seria uma mais-valia proceder ao desenvolvimento 

de um SOP em paralelo ao desenvolvido neste trabalho, encontrando-se este no Anexo D.  

6.2 Limitações e trabalhos futuros 

Uma das grandes limitações deste trabalho passou pela adaptação ao ritmo produtivo da 

empresa, assim como a conciliação da atividade profissional e da realização deste trabalho. 

A existência de prazos de entrega dos equipamentos não permite a introdução rápida de novos 

colaboradores no processo, pois os outros elementos da equipa não têm disponibilidade para 

acompanhar a adaptação ao trabalho. Desta forma, foi complicado obter informações sobre o modo 

como cada elemento da equipa executavam os testes aos equipamentos. Também a mobilidade dos 

diversos colaboradores limitou a recolha de informação relativa ao procedimento de testes. Por 

último, a ambiguidade de execução destes testes impediu uma fácil e rápida definição de um padrão 

de operações. 

Como sugestão para trabalhos futuros, seria importante a atualização contínua do SOP 

desenvolvido, nomeadamente no que diz respeito à lista de erros/ falhas de forma a mantê-la o mais 

completa possível, e efetuar uma avaliação do efeito do SOP na produtividade do procedimento de 

teste, bem como o impacto no tempo de instalação dos equipamentos.  

Também seria interessante a replicação da análise realizada no processo de teste aos 

transelevadores, para outros equipamentos, nomeadamente, AGV’s e ainda a criação de SOP para 

criação de programas de teste e mesmo para implementação final no cliente. 

6.3 Apreciação final 

Esta dissertação, realizada na sequência da minha atividade profissional na Consoveyo, S.A., 

foi uma experiência que me proporcionou uma aprendizagem a nível prático, pois permitiu-me 

integrar uma empresa e desenvolver o meu trabalho na área dos sistemas automáticos, um setor que 

tem vindo a crescer ao longo dos anos. Possibilitou-me a oportunidade de conhecer o mundo 

empresarial e de perceber quais são as dificuldades do quotidiano de uma empresa e a melhor forma 

de as contornar. 
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ANEXO A: Inquérito de avaliação do procedimento antes de implementação do 
SOP 

 

Inquéritos de avaliação do procedimento 

Este inquérito destina-se a pessoas com contacto com os testes realizados a equipamentos da empresa 

Consoveyo, de forma a avaliar e analisar o método existente de execução de ensaios. 

 

1-Qual o nível de exigência dos testes? 

o Baixo 

o Médio 

o Alto 

 

2-Qual o tempo médio de execução de 
teste? 

o 1-2 dias 

o 3-5 dias 

o Mais de 5 dias 

 

3-Quantas pessoas são necessárias para a 
execução do teste? 

o 1 

o 2 

o Mais de 2  

 

4-Como avalia os PIE’s? 

o Muito completo 

o Completo 

o Suficiente 

o Pouco completo 

o Nada completo 

 

5-Na execução do teste, qual a 
abordagem mais importante? 

o O preenchimento do PIE 

o A rápida execução da tarefa 

o A execução correta do teste 

 

6-É possível englobar as 3 abordagens 
anteriores na mesma operação? 

o Sim 

o Não 

 

7-Indique os problemas mais comuns na 
execução dos testes. 

A sua resposta 

 

8-Indique os problemas mais comuns após 
a execução dos testes. 

A sua resposta 

 

9-Seria interessante a introdução de um 
procedimento padrão (SOP)? 

o Sim 

o Não 

o Talvez 
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ANEXO B: Inquérito de avaliação do SOP 

 

Inquérito de avaliação do SOP 

Este inquérito destina-se a avaliar o efeito da implementação do SOP na atividade de testes. 

 

1-Qual o nível de exigência do SOP? 

o Alto 

o Médio 

o Baixo 

 

2-Qual é o tempo médio de execução de 
teste? 

o 1-2 dias 

o 3-5 dias 

o Mais de 5 dias 

 

3-Quantas pessoas são necessárias para a 
execução do teste? 

o 1 

o 2 

o Mais de 2 

 

4-O SOP é útil? 

o Muito 

o Suficiente 

o Pouco 

o Nada 

 

5- O SOP trouxe melhorias ao processo? 

o Sim 

o Não 

 

6-Quais? 

A sua resposta. 

 

7-O SOP engloba as 3 abordagens? 
(Preenchimento do PIE, rapidez e correta 
execução do teste) 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

 

8-Considera que existe alguma etapa em 
falta? 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

 

9-Se sim, qual? 

A sua resposta. 

 

10-Seria interessante estender o SOP a 
outros processos? 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

 

11- Indique qual o impacto teve a 
introdução da lista de problemas/ falhas 
mais comuns? 

A sua resposta. 

 

12-Qual é a sua apreciação global do SOP? 

o Excelente 

o Muito Bom 

o Bom 

o Razoável 

o Mau 
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ANEXO C: SOP desenvolvida para testes a transelevadores 
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ANEXO D: SOP desenvolvido para a parametrização de inversores de 
frequência 

 


