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Resumo 
Hodiernamente, a crescente exigência dos clientes força as organizações a adaptarem-se 

e apresentarem soluções versáteis e eficientes. A manutenção é parte integrante de todas as 
organizações e a coordenação com as atividades produtivas é essencial para que sejam 
atingidos resultados de excelência. 

Esta dissertação emana de um projeto desenvolvido numa secção de aglomerados de 
cortiça, tendo em vista a reformulação das práticas de manutenção que permitissem o 
aumento dos índices de rendimento dos equipamentos. As práticas na secção residiam em 
princípios de manutenção reativa e corretiva que, dada a falta de planificação da manutenção 
e a elevada carga horária de utilização dos equipamentos, provocavam longos períodos de 
inatividade penalizadores para os objetivos de produção. 

Foram recolhidos e tratados os dados relativos às paragens dos equipamentos, com o 
objetivo de identificar potenciais pontos de melhoria. As avarias mecânicas foram alvo de 
estudo dado que provocavam o maior número de tempos improdutivos dos equipamentos. 
Foram aplicados planos de manutenção autónoma, até então inexistentes, e associada a eles 
foram utilizadas ferramentas de gestão visual que auxiliaram esta nova metodologia. O local 
de trabalho foi limpo e organizado e estudaram-se possíveis sistemas a implementar nos 
equipamentos que facilitariam a sua limpeza. Analisou-se a substituição periódica de um dos 
componentes dos equipamentos e foram criadas ferramentas de registo de apoio à gestão da 
manutenção com o objetivo de completar os dados que se apresentavam incompletos. 

A aplicação dos princípios de manutenção autónoma implica uma mudança de 
mentalidades das pessoas e uma relação de cooperação entre a produção e manutenção. A 
organização do ambiente de trabalho fomentou a realização dessas tarefas, no entanto estes 
processos levam tempo até estarem totalmente estabelecidos, como tal, os resultados não 
podem ser avaliados no imediato. Para o sucesso de toda a metologia TPM tem de haver uma 
constante busca pela melhoria e evolução, que se traduza na redução do número de avarias e 
tempos improdutivos dos equipamentos. 
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Analysis and Improvement of Maintenance Procedures in the Cork 
Industry 

Abstract 
Nowadays, the increasing customer demand forces organizations to adapt and present 

vesartile and efficient solutions. Maintenance is an integral part of all organizations and the 
coordination with the productive activities is essencial, in order to, achieve excellence results. 

This dissertation results from a project carried out in a section of cork agglomerates, 
aiming to reformulate the maintenance practices so equipments performance indexes could be 
increased. The practices in the section were based on reative and corrective maintenance 
principles wich caused long periods of inactivity due to lack of maintenance planning and 
equipments high usage, penalizing the production objectives. 

The equipament stoppage data was collected and processed, in order to identify 
potencial improvement points. The mechanical failures were the object of study since they 
caused the equipment biggest number of unproductive time. Autonomous maintenance plans 
were applied and associated with them, were used visual management tools that aided this 
new methodology. The workplace was cleaned and organized and possible systems to be 
implemented in equipment that would favour their cleaning were studied. The periodic 
replacement of one component was analysed and were created maintenance tools to complete 
the existent data. 

The autonomous maintenance principles applications implies a change of people´s 
mentalities and a cooperative relationship between production and maintenance. The 
workplace organization encouraged the accomplishment of those tasks, however these 
procedures take time until they are fully established, as such, the results can not be evaluated 
in the immediate. In order to the TPM methodology succeed there must be a constant search 
for improvement and evolution, that lead to the reduction of the number of equipment 
breakdowns and unproductive times. 
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1 Introdução 

O presente relatório de dissertação foi realizado no âmbito do Mestrado Integrado em 
Engenharia Mecânica, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A dissertação 
em contexto empresarial decorreu num período de quatro meses, na empresa SOCORI sediada 
em Rio Meão. 

Ao longo capítulo é apresentado, num primeiro momento, o enquadramento do projeto e 
motivação, a empresa, os objetivos e a metodologia seguida, terminando com a apresentação 
da estrutura da dissertação. 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

Atualmente o mercado é cada vez mais competitivo e exigente e a procura pela 
excelência e evolução, por parte das organizações, é uma constante. Uma das maiores 
premissas é o foco no cliente e na procura pelo fornecimento dos maiores níveis de serviço 
possíveis. 

A constante busca da excelência e a ambição por elevadas performances nas 
organizações concretiza-se na produção de um produto de alta qualidade, com rapidez e com 
um menor custo. 

Em todos os sistemas de produção ocorre a utilização e o consequente desgaste dos 
equipamentos. Quanto maior for o desgaste, mais se vai acentuando a necessidade de 
intervenção da manutenção pois maior será a probabilidade de ocorrência de falhas: paragens 
forçadas do equipamento, má calibração, perdas de velocidade, maior risco de segurança ou o 
aparecimento de problemas ambientais. 

A manutenção é o ramo de engenharia cujo objetivo é manter os ativos de uma 
organização a operar nas condições requeridas, no maior período de tempo possível. Cada vez 
mais a manutenção deixa de ser vista como um mal necessário, passando a ser um conjunto de 
estratégias adotadas com vista ao aumento da produtividade dos equipamentos. 

1.2 SOCORI S.A., - Sociedade de Cortiças de Riomeão 

A SOCORI – Sociedade de Cortiças de Riomeão S.A. nasceu em 1988, como filial do 
grupo Francês ETS Christian Bourassé S.A. e está situada na Rua da Tapadinha em Rio 
Meão. A SOCORI possui cerca de 27000 metros quadrados de área coberta e 80000 metros 
quadrados de área descoberta sendo o maior estaleiro de cortiça do mundo. Quando iniciou a 
sua laboração contava apenas com 14 funcionários e hoje em dia já é uma das maiores 
empresas do mundo no setor da produção de rolhas de cortiça e conta com mais de 450 
colaboradores. 

A sua atividade foi iniciada no âmbito da retificação de rolhas de cortiça compradas e, 
só numa fase posterior, se iniciou na produção de rolhas. O primeiro produto fabricado foram 
as rolhas naturais e posteriormente através do processo de extrusão iniciou a produção de 
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rolhas aglomeradas. Mais tarde, a empresa decidiu expandir a produção e explorar a produção 
de discos naturais que em conjunto com o corpo de aglomerado formam as denominadas 
rolhas técnicas. Numa fase posterior, surgiram as rolhas de micro granulado e as rolhas de 
champanhe produzidas através do processo de moldação. 

Todo o processo produtivo é da responsabilidade da empresa, desde a aquisição da 
cortiça na floresta, colocação no estaleiro até à marcação e embalagem, passando ainda pelo 
laboratório que assegura os testes de controlo de qualidade. 

Atualmente a SOCORI possui um volume de vendas anual que ronda os 34 milhões de 
euros e uma produção anual de cerca de 700 milhões de rolhas. A maioria da produção é 
enviada para a casa mãe em França e para delegação da empresa no Chile, onde 
posteriormente é procedida a comercialização das rolhas para todo o mundo. 

Em julho de 2017 o Grupo Amorim adquiriu o grupo Établissements Christian 
Bourrassé ao qual pertence a SOCORI, fazendo com que a empresa passasse a pertencer ao 
grupo líder mundial no setor da cortiça. 

Na Figura 1 é possível observar como fica um traço de cortiça após a passagem pelo 
processo de fabrico de rolhas naturais e uma palete de cortiça antes do processo de cozedura. 

 
Figura 1 - O produto e a cortiça 

1.3 Objetivos do projeto 

O grupo dos Aglomerados dada a maior complexidade e concentração de equipamentos, 
foi o escolhido para a realização do projeto. 

Esta proposta, por parte da SOCORI, surge com o intuito de serem identificadas 
melhorias nos procedimentos de manutenção na secção da Moldação, através da reformulação 
de práticas da manutenção realizada pelos operadores e da aplicação de alguns princípios de 
manutenção Lean, normalizando os trabalhos efetuados e aumentando os índices de 
rendimento dos equipamentos. 

A secção da Moldação tem uma elevada importância na empresa uma vez que produz a 
grande maioria das rolhas aglomeradas. O ganho ao identificar os problemas desta secção, na 
qual existia um número excessivo de tempos improdutivos e de paragens nos equipamentos, 
traduzir-se-ia numa grande vantagem nos resultados da empresa. 
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1.4 Método seguido no projeto  

A fase inicial foi de conhecimento, aprendizagem e apropriação do processo produtivo 
de rolhas de cortiça natural e aglomeradas. Posteriormente, foi realizado o levantamento do 
layout e dos equipamentos presentes na secção da Moldação. 

A metodologia utilizada neste projeto foi de recolha de dados e informação relativa aos 
principais problemas existentes. Nessa identificação, foi crucial a partilha de conhecimentos 
dos colaboradores, quer na transmissão dos seus conhecimentos práticos quer na identificação 
e cooperação na resolução dos problemas. 

Foram recolhidos e tratados os dados/informações históricas existentes para o cálculo 
dos indicadores de manutenção e sua análise. 

Os resultados permitiram identificar os maiores problemas no que toca a diminuição de 
performance nesta secção. Foi efetuado um levantamento dos documentos e das práticas 
existentes. Por fim, foram efetuadas as alterações com vista à criação de novos standards para 
padronização do trabalho efetuado. Na Figura 2 encontra-se o cronograma das atividades 
realizadas no decorrer do período da dissertação 

 
Figura 2 - Cronograma de atividades 

1.5 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos, que descrevem a evolução do 
trabalho realizado na empresa. 

O primeiro é um capítulo introdutório onde são apresentados o enquadramento e 
objetivos do projeto, a empresa na qual o trabalho foi realizado e metodologia seguida ao 
longo do projeto. 

No segundo capítulo apresenta-se o enquadramento teórico, as definições e 
metodologias que sustentam a realização do projeto. 

Seguidamente, no terceiro capítulo, são apresentados: o produto e o seu processo 
produtivo, os equipamentos constituintes da secção, bem como, o estado inicial da 
manutenção, cálculo de indicadores e sua análise, identificando depois potenciais pontos de 
melhoria. 

No quarto capítulo são apresentadas as propostas de melhoria com o objetivo de 
combater os problemas previamente apresentados, sendo desenvolvidos os planos de 
manutenção autónoma e outras propostas, visando a melhoria na secção e equipamentos. 

Por fim, no quinto capítulo, apresentam-se os resultados e conclusões do estudo, assim 
como, possíveis trabalhos futuros, em relação ao projeto iniciado. 
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2 Enquadramento Teórico 

No presente capítulo é apresentada a bibliografia que serve de base às metodologias 
aplicadas.  

2.1 Manutenção 

O conceito de manutenção pode ser definido como sendo a combinação de ações 
técnicas, administrativas, e de gestão durante o ciclo de vida de um equipamento com o 
intuito de conservá-lo ou repô-lo num estado em que possa atuar na função requerida. 
Atualmente, parte da responsabilidade da manutenção é também a introdução de melhorias 
nos equipamentos. 

A gestão da manutenção tem como responsabilidade definir a sua estratégia de acordo 
com os seguintes objetivos: 

• Assegurar a disponibilidade do equipamento a desempenhar a função requerida, 
ao custo ótimo; 

• Considerar sempre a segurança e todos os requisitos obrigatórios associados ao 
equipamento; 

• Considerar qualquer impacto no ambiente; 

• Manter a durabilidade do equipamento e/ou qualidade do seu produto ou serviço 
considerando custos, quando necessário. 

Segundo Pinto (2013), os tipos de manutenção podem ser divididos em dois grandes 
grupos, manutenção planeada e não planeada. Como é possível observar na Figura 3, as 
atividades de manutenção Preventiva e Corretiva são planeadas e apenas a manutenção 
Corretiva de Emergência é considerada não planeada, dentro da manutenção preventiva as 
atividades podem ser do tipo Sistemática, Condicionada e Preditiva. 

 
Figura 3 - Tipos de Manutenção (adaptado de Pinto, 2013) 
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• Manutenção Corretiva 

Este procedimento é realizado a seguir à deteção de uma avaria e tem como 
objetivo repor as condições normais de operação do equipamento. Trata-se da 
resolução imediata do problema. 

• Manutenção Preventiva 
Este procedimento é realizado em intervalos de tempo pré-definidos ou de 

acordo com um critério definido, e tem como objetivo a redução do risco de falha ou 
diminuição da performance do equipamento. Os ciclos de manutenção são planeados 
de acordo com as necessidades do equipamento e, através desta abordagem, o risco de 
falhas na operação é reduzido. 

• Manutenção Sistemática 
Este procedimento é realizado num intervalo de tempo definido. As 

periodicidades das atividades podem ser baseadas nas informações fornecidas pelos 
fabricantes, mas também deve ser tido em conta o contexto operacional do 
equipamento e o contributo das equipas de manutenção em possíveis ajustes e 
alterações nestas periodicidades. 

• Manutenção Condicionada 
Este procedimento é realizado em função do estado dos componentes do 

equipamento. Constituiu uma estratégia de manutenção que monitoriza a condição do 
equipamento e que dita que um certo tipo de manutenção seja feito apenas quando 
algum dos índices medidos demonstrar diminuição de performance. O 
acompanhamento ao equipamento pode ter uma periodicidade definida ou ser efetuado 
em contínuo. 

• Manutenção Preditiva 
Este procedimento é realizado em contínuo através do acompanhamento em 

tempo real. É efetuado um registo e controlo de parâmetros como temperatura ou 
vibrações, utilizando um conjunto de técnicas de modo a estabelecer relações de 
causa-efeito, sendo uma ferramenta importante de apoio à tomada de decisão. 

2.2 Evolução da Manutenção 

A par da evolução tecnológica, a manutenção tem vindo a evoluir ao longo do tempo. 
Todas as suas áreas sofreram um processo evolutivo percorrendo toda a organização, desde os 
operadores até à gestão de topo. As técnicas efetuadas na manutenção têm igualmente 
progredido, onde outrora era apenas utilizada na reação à falha, hoje é uma atividade muito 
mais pró-ativa. 

O progressivo aumento de componentes elétricos e mecânicos nos equipamentos, o 
impacto dos custos de reparação, a sua manutenção e perda de eficiência foram os fatores que 
mais contribuíram para a evolução da manutenção (Cigolini et al, 2009). 

As técnicas de manutenção têm vindo a sofrer uma grande metamorfose nos tempos 
recentes devido ao crescente conhecimento do impacto que as tarefas de manutenção podem 
ter no lucro e resultados operacionais de uma empresa (Arunraj e Maiti, 2007). 

A evolução da manutenção está associada à evolução da produção. Durante o último 
século ocorreram muitas alterações nomeadamente na exigência dos clientes, a maior 
complexidade dos processos e dos produtos. Por outro lado, o aumento da competitividade 
levou a que aos produtores concluíssem que a diferenciação perante os concorrentes seria a 
única forma de terem sucesso. 
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Muitos fatores concorrem para a diferenciação, enquanto uns optam pelo preço outros 
apostam na qualidade, na fiabilidade, na inovação ou no tempo de entrega como fator de 
diferenciação. O professor William Edwards Deming foi pioneiro na defesa da integração do 
controlo estatístico do processo como forma de controlar a qualidade (Deming, 2000). 

2.3 Toyota Production System 

Posteriormente aos princípios de Deming, outros seguiram-se e desenvolveram novas 
filosofias de produção. Shigeo Shingo, Taiichi Ohno e Eiji Toyota procuravam estabelecer o 
grupo Toyota como um grupo fabricante de automóveis de classe mundial, e foram pioneiros 
na busca pela eficiência na produção.  

No início da década de 50 Eiji Toyota visitou a fábrica da Ford nos Estados Unidos e 
apesar de ter ficado impressionado com o número de veículos produzidos, ficou surpreendido 
com a falta de eficiência da linha produtiva. Quando regressou ao Japão procurou repensar a 
forma como a Toyota produzia os seus carros, e o resultado foi o surgimento de uma série de 
novas metodologias e técnicas produtivas. 

O Toyota Production System (TPS) é um sistema de produção que abraça a melhoria 
contínua (Kaizen), com preocupação pela normalização dos processos, foco claro na 
eliminação de desperdícios e uma produção nivelada (Heijuka).  

Na Figura 4, a casa TPS, está assente em dois pilares, o Just-In-Time (JIT) e o Jidoka 
(Liker e Meier, 2006). A metodologia JIT tem como objetivo a entrega dos produtos no 
momento certo, na quantidade adequada, utilizando os menores recursos possíveis e pretende 
com a redução de stocks induzir a melhoria contínua do processo produtivo. Já o conceito 
Jiidoka, refere-se a “automação com toque humano”, este pilar fornece aos operadores e às 
máquinas a capacidade de detetar anomalias, bem como de imediato interromper a operação 
em curso, facilitando assim a eliminação de possíveis causas de defeitos ou anomalias. 

 
Figura 4 - Casa TPS (adaptado de Mothersell, Moore, e Reinerth 2008) 

O TPS identificou os três tipos de problemas mais críticos na redução da eficiência e da 
fiabilidade dos processos produtivos: muda, mura e muri. 

Muda é toda a atividade que não adicione valor ao produto, sendo um desperdício de 
qualquer recurso. Mura é a falta de nivelamento, algo irregular e inconsistente. Muri é a 
sobrecarga causada nas pessoas ou equipamentos devido ao Muda e Mura. 
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A Toyota defende que a normalização de procedimentos conduz a uma maior 
capacidade dos trabalhadores no cumprimento das tarefas e um maior comprometimento com 
os novos processos. 

O TPS começou a ser disseminado fora do Japão em 1984, na Califórnia, quando foi 
criada a parceira da Toyota com a General Motors. Esta metodologia ganhou reconhecimento 
mundial através do estudo do Massachusetts Institute of Technology (MIT), mediante o qual 
concluíram que de facto o TPS era muito mais eficaz que o sistema de produção tradicional 
(Womack, Jones, e Ross, 1991). A partir desse momento o TPS passou a ser mundialmente 
conhecido como Lean Manufacturing. 

De modo a garantir a aplicação dos princípios teóricos da filosofia TPS na prática, são 
necessárias ferramentas que quando aplicadas corretamente são fundamentais na eliminação 
do desperdício (Ohno, 1988). Entre as ferramentas Lean mais utlizadas estão o Single Minute 
Exchange of Die (SMED), o Total Productive Maintenance (TPM), 5S, Value Stream 
Mapping (VSM), Kanban e Gestão Visual. 

A fiabilidade dos equipamentos é condição chave para serem cumpridos os princípios 
defendidos por esta filosofia. Foi o crescente alarme para a importância da manutenção e de 
que forma ela afeta os índices de performance que levou a criação e promoção do TPM pela 
parte de Seiichi Nakajima. Esta filosofia foi primeiramente aplicada por uma empresa do 
grupo Toyota denominada de Nippon Denso Co., esta implementação concretizou-se aliada à 
filosofia TPS que já estava a ser praticada na empresa e marcou o início das práticas onde a 
produção e a manutenção se conjugavam. 

2.4 Total Productive Maintenance 

O Total Productive Maintenance (TPM) pode ser entendido como uma estratégia que 
visa a melhoria da eficiência do sistema de produção através de um conjunto de atividades de 
manutenção. Suzuki (1994) define TPM como sendo a visão holística da manutenção dos 
equipamentos que treina e envolve operadores e pessoal de suporte, institucionaliza a 
melhoria contínua e incorpora a cultura Lean de uma empresa. 

Como já foi abordado anteriormente na evolução histórica da manutenção, mas focando 
o caso particular do Japão, o tempo anterior a 1950 pode ser visto como o da “Breakdown 
Maintenance”. A manutenção preventiva foi introduzida por volta de 1950, desde os Estados 
Unidos e a manutenção produtiva ficou estabelecida durante a década de 60. O 
desenvolvimento da metodologia TPM iniciou-se na década de 70 com a gestão a reconhecer 
que são os operadores das máquinas e processos que melhor sabem do estado do equipamento 
e poderão ter um maior contributo para a prevenção de avarias do mesmo. 

Em 1971 Nakajima apresentou pela primeira vez o conceito no Japão, onde reconhecia 
a importância dos operadores dado que ninguém melhor que eles, conhecia os equipamentos. 
Procurou garantir que a manutenção produtiva era levada a cabo por todos os funcionários de 
modo que o equipamento estivesse a trabalhar a 100% da capacidade na totalidade do tempo. 

No Japão é certo que para uma empresa ser forte na produção tem de ter um bom 
cérebro, o que requer o Total Quality Management (TQM) mas também necessita de uma 
forte capacidade produtiva, é aí que entra o TPM (Yamashina, 2008). 

TPM é uma nova direção na produção e tem como objetivo a mudança de mentalidades 
no seio da organização (Patel e Tomar, 2017).  

O Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) identificou os cinco principais objetivos 
desta metodologia: 

1. Maximizar a eficiência dos equipamentos; 
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2. Melhorar a eficácia e eficiência da manutenção; 

3. Melhorar as capacidades de todas as pessoas envolvidas; 
4. Envolver os operadores na manutenção de rotina; 

5. Manutenção de prevenção e gestão antecipada dos equipamentos. 
Willmott e Mccarthy (2012) referem que o TPM é baseado no trabalho de equipa e 

fornece um método para atingir níveis de excelência de OEE através das pessoas e não de 
tecnologia ou sistemas. Através da gestão de equipamentos e sistemática implementação de 
manutenção por todos os trabalhadores é possível às organizações alcançar as zero avarias, 
zero defeitos, zero acidentes (Nakajima, 1988; Willmott e Mccarthy, 2012). O resultado é o 
aumento da produtividade que resulta em maiores lucros. 

2.4.1 Os pilares do TPM 

Os princípios TPM residem em oito pilares (Borris, 2006). Cada pilar tem as suas áreas 
de responsabilidade, mas muitas vezes possuem traços comuns. Os oito pilares do TPM, 
ilustrados na Figura 5, são um sistema para maximizar a eficácia e eficiência da produção. 

 
Figura 5 - Pilares TPM (adaptado de Patel e Tomar, 2017) 

Pilar nº1 – Manutenção Autónoma 

Pode ser entendida como um conjunto de atividades colaborativas que envolvem a 
produção, manutenção e engenharia. Este pilar será aprofundado com outro detalhe mais a 
frente no capítulo na secção 2.4.4. 

Pilar nº2 – Melhorias específicas 

Este pilar representa o foco na melhoria e tem em vista alcançar as zero perdas, zero 
falhas e zero desperdícios na operação dos equipamentos.  

Pilar nº3 Manutenção Planeada 

A manutenção planeada procura as causas dos problemas relacionados com os 
equipamentos e identifica as soluções para as causas raiz dos mesmos. Tem como fim ter 
equipamentos sem problemas nos quais a sua atividade se traduza em níveis de qualidade 
satisfatórios para o cliente.  
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Pilar nº4 – Educação e Treino 

A este pilar muitas das vezes não é dada a importância que ele de facto constitui, sem 
treino adequado o TPM e manutenção geral não resultam. É crucial que a informação passada 
para além de deixar claro o trabalho a efetuar, transmita também os resultados e benefícios 
esperados. A educação e treino deve ser algo sistemático na empresa. 

Pilar nº5 – Gestão inicial 

Este pilar foca-se na organização e planeamento da implementação do TPM, isto é, nos 
processos internos de aquisição de novos clientes, no desenvolvimento de novos produtos, em 
atividades de manutenção, na sugestão de melhorias dos operadores, e nas dificuldades na 
operação dos equipamentos. A equipa deve procurar novos caminhos para melhorar a 
organização. 

Pilar nº6 – Manutenção de Qualidade 

Este pilar procura transmitir a ideia de que nem o equipamento perfeito produz o 
produto perfeito. O objetivo é a busca pela redução da variabilidade dos processos e atingir as 
condições ideais de qualidade procurando constantemente os zero defeitos. 

Pilar nº7 – TPM na administração 

Este é o pilar que estende a implementação do TPM a toda a organização. Transmite a 
ideia de unir todos os sistemas de suporte da organização num esforço conjunto para atingir 
um ótimo global. 

Pilar nº8 – Saúde, Segurança e Ambiente 

O objetivo deste pilar é a criação de um espaço de trabalho seguro, apontando o foco 
para os zero acidentes. A sua importância é enfatizada pela necessidade de proteger os 
operadores, que vão ser treinados inicialmente para levarem a cabo atividades técnicas 
simples. 

2.4.2 Gestão Visual 

A comunicação visual é vista como um aspeto fulcral na transmissão de informação e 
esta torna esse processo fácil e intuitivo. A informação deve ser disponibilizada sempre que se 
revelar necessário garantir certos esclarecimentos ou dissipar determinadas ambiguidades. 

Através da comunicação visual é possível transmitir a informação aos colaboradores de 
forma fácil, pelo que esta se revela assim em muitos casos o tipo de comunicação de maior 
importância. É uma ferramenta muito importante no auxílio ao TPM. 

A gestão visual é uma das ferramentas Lean e, quando esta é aplicada ao chão de 
fábrica, o objetivo é que qualquer pessoa seja capaz de entender a informação e responder de 
forma rápida e adequada autonomamente. 

Quando um equipamento for limpo e os problemas identificados e corrigidos, a fase 
seguinte do processo é chamar a atenção da forma correta de como efetuar as atividades 
através de uma sinalização visual clara, à prova de erro: “tornar fácil fazer bem e difícil errar” 
(Willmott e Mccarthy, 2012). 

2.4.3 Metodologia 5S 

A metodologia 5S é uma ferramenta de trabalho inerente à produção JIT (Just In Time), 
que tem como fim a criação de um ambiente de trabalho organizado para redução de 
desperdícios existentes, aumentando a produtividade e qualidade. Esta metodologia foi 
elaborada por Hiroyuki Hirano. As cinco palavras iniciadas pela letra “s”, do nome da 
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ferramenta, representam as cinco fases de implementação da mesma. Hirano (1995) define-as 
da seguinte forma: 

• Seiri (Sort): Separar o necessário do desnecessário, eliminar do espaço de 
trabalho tudo o que seja inútil; 

• Seiton (Set in order): Organizar de uma forma eficiente as ferramentas e os 
equipamentos de modo a permitir o fluxo contínuo de trabalho, sem quebras por 
falta de arrumação; 

• Seiso (Shine): Manter as máquinas e todo o ambiente de trabalho asseados; 

• Seiketsu (Standardize): Normalizar os métodos de trabalho necessários para 
ordenar, arrumar e limpar o ambiente de trabalho; 

• Shitsuke (Sustain): Garantir a sustentabilidade da metodologia através do 
incentivo à melhoria contínua por aplicação de boas práticas (autodisciplina). 

2.4.4 Manutenção Autónoma 

Como foi referido anteriormente a Manutenção Autónoma é um dos pilares do TPM e 
tem como fundamento aumentar o nível de qualificação do pessoal para melhorar a 
manutenção dos equipamentos, há um envolvimento de todos os operadores em tarefas 
básicas de manutenção e uma mudança de paradigma na sua abordagem ao equipamento 
procurando incutir responsabilidade nas tarefas a realizar no mesmo. O produto final desta 
implementação deverá passar pela eliminação da maioria das micro paragens e redução de 
defeitos e avarias. 

Com este pilar e a aquisição de capacidades por parte dos colaboradores, os técnicos de 
manutenção poderão ficar mais disponíveis para a realização de tarefas de manutenção que 
requerem outro nível de formação, mais tempo dedicado e maior valor acrescentado, 
nomeadamente projetos de melhoria. 

A implementação da manutenção autónoma está dividida em oito passos (Pinto, 2013). 

1. Limpeza inicial; 
2. Atribuição das causas de sujidade do equipamento; 

3. Melhorar o acesso a áreas de difícil limpeza; 
4. Uniformizar as atividades de manutenção; 

5. Práticas de inspeção-geral; 
6. Inspeção autónoma; 

7. Organizar e gerir os locais de trabalho; 
8. Gestão autónoma. 

2.5 Reliability Centered Maintenance 

O Reliability Centered Maintenance (RCM) é um processo utlizado para determinar o 
que deve ser feito para assegurar que cada bem físico continue a realizar a função requerida 
no contexto operativo em que se encontra (Moubray, 1997). O RCM é uma técnica 
desenvolvida na indústria das aeronaves que vem sendo progressivamente adotado pelas 
empresas de todo mundo (Assis, 2014). 

É um processo de melhoria do desempenho dos equipamentos, baseado na função dos 
mesmos (Pinto, 2013). Esta técnica permite estimar o método de manutenção preventiva mais 
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adequado através da comparação entre o custo de manutenção e o custo de uma falha 
utilizando um diagrama de decisão. 

A utilização do RCM é flexível, pode ser aplicado a um equipamento em qualquer 
altura do seu ciclo de vida. O RCM pode ser utilizado em conjunto com o TPM. O trabalho 
desenvolvido pelo TPM com o restauro do equipamento à sua condição inicial, colocação de 
standards em prática, bem como procedimentos de manutenção, melhora a análise RCM e 
pode levar a novas causas de problemas que anteriormente não tinham sido identificadas 
(Borris, 2006). 

2.6 Failure Mode and Effect Analysis 

O Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) é uma ferramenta de análise de sistemas 
para identificar possíveis modos de falha e as suas causas e efeitos sobre o desempenho do 
mesmo. O FMEA é uma ferramenta de fiabilidade muito utlizada para identificação de falhas 
potenciais antes de elas ocorrerem (Chen, 2013), definindo as prioridades para as ações a 
tomar a fim de reduzir os riscos e falhas (Pinto, 2013). 

O FMEA inicia-se com a identificação de todos os possíveis modos de falha do sistema. 
A seguir à identificação devem ser atribuídos aos modos de falha todos as possíveis causas, 
efeitos e perigos. Os efeitos são avaliados conforme um número de prioridade de risco (Risk 
Priority Number - RPN) calculado em função de critérios como a gravidade, ocorrência e 
deteção (Chen, 2013). 

Este é um procedimento que deverá ser realizado em grupo na organização, sendo que a 
manutenção tem uma contribuição importante na definição dos modos de falha, originando a 
melhoria da fiabilidade e manutenibilidade, bem como a redução de acidentes e problemas de 
qualidade (Pinto, 2013). 

2.7 Indicadores de Performance 

Os Key Performance Indicators (KPI) são um conjunto de valores mesuráveis que 
demonstram o quão eficazmente uma organização opera em comparação com os seus 
objetivos. Nas organizações a medição da performance é fundamental para a identificação de 
possíveis diferenças entre os níveis de performance obtidos com os níveis de performance 
pretendidos, e fornecem informação acerca de como diminuir essa diferença (Parmenter, 
2015). 

A correta aplicação destes indicadores à manutenção contribui para tornar esta mais 
eficaz e eficiente. Uma manutenção eficaz é aquela que aumenta a fiabilidade do equipamento 
e diminui os riscos operacionais, com a diminuição dos recursos utilizados e do tempo 
necessário (Box, 2004). Estes indicadores auxiliam as decisões a tomar tais como, orientar, 
planear, diagnosticar, corrigir ou melhorar, no entanto, têm de ser aplicados na quantidade 
adequada, pois o exagero pode conduzir a perda do foco nos principais objetivos. 

Apesar da sua grande importância nem sempre é fácil colocar em prática a medição da 
performance. As organizações muitas vezes sentem essas dificuldades, devido à falta de 
diretrizes acerca de como desenvolver KPI (Chae, 2013). De acordo com (Cabral, 2006) é 
recomendado: 

• Procurar indicadores expressivos mais simples de calcular; 

• Utilizar poucos indicadores; 

• Manter a possibilidade de descer ao pormenor para investigar desvios e 
variações anómalas. 
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2.7.1 Taxa de avarias e Mean Time Between Failures 

A fiabilidade dos sistemas reparáveis é definida pela taxa de avarias, sendo esta a 
capacidade de um equipamento desempenhar a sua função específica num determinado 
período de tempo (Leitão, n.d.). 

Para estes sistemas a análise estatística através do teste de Laplace tem como objetivo a 
avaliação da tendência das avarias que poderá ser decrescente, constante ou crescente. No 
caso da taxa de ser decrescente é aplicado o modelo de Crow, se for constante a fiabilidade do 
equipamento é estimada a através do modelo exponencial negativo. No caso da taxa ser 
crescente é utilizada a distribuição de Weibull e deve ser averiguado se o equipamento se 
encontra ou não no seu fim de vida. 

A expressão da taxa de avarias de um sistema reparável é apresentada na equação 2.1. 

 
 

(2.1) 

O Mean Time Between Failures (MTBF) é o período médio entre falhas de um 
determinado equipamento e esse valor traduz a fiabilidade do mesmo. Este é o inverso da taxa 
de avarias, conforme demonstra a equação 2.2. 

 

 
(2.2) 

No caso da taxa de avarias ser constante, este indicador pode ser calculado através da 
equação 2.3. 

 
 

(2.3) 

2.7.2 Mean Time to Repair 

O Mean Time to Repair (MTTR) é o período de tempo necessário para repor o 
equipamento às suas condições normais de funcionamento e pode ser calculado através da 
equação 2.4. Este tempo inclui o tempo que leva a avaria ser descoberta, diagnóstico do 
problema e a reparação. 

 

 
(2.4) 

O MTTR é uma medida básica de capacidade de manutenção do equipamento e 
consegue também traduzir a capacidade da organização em resolver os problemas. 
Manutenibilidade é a aptidão geral de um equipamento em termos de facilidade, precisão, 
segurança e economia na execução das atividades de manutenção. 

2.7.3 Overall Equipment Effectiveness 

O Overall Equipment Effectiveness (OEE) é um indicador de medição da produtividade 
de uma organização. Este indicador tem uma grande importância no controlo e deteção de 
deficiências na produção e perdas de desempenho operacional. 

Numa fase inicial o OEE era apenas visto como uma medida de suporte do TPM, porém 
cada vez mais é valorizado e entendido como um agente determinante para a mudança de 
paradigma e colocação da manutenção, operações e engenharia a trabalhar em conjunto para o 
mesmo objetivo (Hansen, 2011). Nakajima (1988) considerou o OEE como sendo a melhor 
medida para analisar a eficiência de uma máquina ou sistema integrado de produção. 
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O OEE é uma medida que identifica o potencial do equipamento, as perdas existentes e 
as janelas de oportunidade (Stamatis, 2010). Seiichi Nakajima (1988), definiu as seis 
principais perdas responsáveis pela diminuição do índice de rendimento global do 
equipamento e dividiu-as em três grupos: 

• Perdas de Disponibilidade: paragens não planeadas resultantes de avarias em 
equipamentos ou setups (mudanças de série/calibrações); 

• Perdas de Performance: paragens temporárias de produção, devido ao mau 
funcionamento da máquina, denominadas de micro paragens, e perdas de 
velocidade relativas à diferença entre a velocidade padrão e velocidade real de 
produção; 

• Perdas de Qualidade: consequência da produção de produtos não conformes ou 
baixos rendimentos originados pelo arranque de produção.  

Disponibilidade 

Disponibilidade é a capacidade de um equipamento assegurar a função requerida 
durante um intervalo de tempo. Independentemente da estratégia adotada o principal objetivo 
da manutenção é aumentar a disponibilidade do equipamento. O índice de disponibilidade 
pode ser calculado através do quociente entre o tempo operacional e o tempo disponível. O 
tempo disponível é calculado através da subtração das perdas de disponibilidade ao tempo 
operacional. 

Na ótica da manutenção, ao contrário da abordagem comum nas organizações, para o 
cálculo deste indicador os tempos improdutivos considerados são apenas aqueles que a ela são 
imputáveis. 

Performance 

Para o cálculo do índice de performance é necessário conhecer o número de produtos 
que teoricamente seriam produzidos num determinado período, através da multiplicação do 
tempo de produção pela cadência produtiva teórica. Este índice é obtido através da divisão 
entre a quantidade real produzida e quantidade teórica. 

Qualidade 

O índice de qualidade é o rácio entre o número de produtos conformes produzidos e a 
produção total. 

A Figura 6, expõe de forma gráfica as diferentes componentes envolvidas neste 
indicador. 

 
Figura 6 - Esquema OEE 

O cálculo do OEE é obtido através do produto de três índices, cada um deles relativo a 
cada um dos grupos de perdas acima referidos como mostra a equação 2.5. 
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 OEE = Disponibilidade x Performance x Qualidade (2.5) 

Muitas organizações não colocam esforço no TPM e, apesar de haver envolvimento na 
organização, é necessário foco no OEE e no que o seu resultado traduz. Para além do seu 
cálculo o OEE requer uma análise critica para que seja possível a resolução dos problemas 
críticos do equipamento de forma permanente. 

2.8 Kanban 

Kanban é um sistema que auxilia o planeamento numa organização. Este sistema 
facilita a visualização do fluxo de trabalho, limita o Work In Progress (WIP) e melhora o lead 
time (Kniberg, 2010). 

O sistema kanban é uma das ferramentas de suporte da metodologia TPS e permite 
reduzir os custos através da redução de inventário. Kanban facilita a gestão do sistema de 
produção como um todo e é uma excelente forma de promover a melhoria. 

A taxa de produção é vista por muitas empresas como o seu principal indicador de 
competitividade no mercado global. As falhas nos equipamentos provocam atrasos na 
produção e adicionam custos. Então tem de ser encontrado um tradeoff entre os períodos de 
paragem por falhas e os períodos de manutenção preventiva (Ruifeng e Subramaniam, 2012). 

Esta metodologia é aplicada através da utilização de cartões ou um quadro que 
permitem uma gestão visual rápida e eficaz. O quadro kanban é uma ferramenta para a 
visualização do fluxo de trabalho e é uma das componentes mais importantes do sistema 
kanban.  
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3 Estado inicial e áreas de melhoria 

A secção da moldação é uma das três secções constituintes do grupo Aglomerados a par 
da Trituração e Extrusão.  

A moldação é cada vez mais a realidade utilizada pela empresa, pois este processo, 
comparativamente com o de extrusão, tem menores custos pois reduz a mão de obra, baixa os 
gastos energéticos e permite uma maior qualidade e maior homogeneidade do produto.  

O produto de extrusão é cada vez mais preterido, comparativamente com a moldação. No 
entanto, este processo continua a ser utilizado, pois é necessário rentabilizar os equipamentos 
já existentes, dar vazão à produção, sem implicar novos investimentos em equipamentos.  

A secção trabalha com 24 horas de produção diária durante os dias úteis da semana e, por 
vezes, quando necessário ao fim de semana. Nos dias úteis, a produção divide-se em três 
turnos de 8 horas, iniciando-se o primeiro turno às seis horas da manhã. 

No contexto da empresa, esta secção, tem um peso elevado na produção e geração de 
receitas, uma vez que, como já foi anteriormente referido, é responsável pela produção da 
grande maioria das rolhas de aglomerados de cortiça. 

3.1 Produto 

As rolhas aglomeradas são produtos fabricados a partir de granulados de cortiça 
resultantes do processo de produção de rolhas naturais. As rolhas aglomeradas podem ser 
fabricadas por extrusão ou moldagem, sendo comum a ambos os métodos a utilização de uma 
substância aglutinadora, aprovada para o uso em materiais em contacto com alimentos. 

O início da produção de rolhas aglomeradas foi uma resposta da indústria no sentido de 
melhorar e desenvolver a capacidade de transformar aquilo que outrora seria desperdício, em 
matéria-prima. As categorias deste produto são baseadas no calibre do granulado de cortiça, 
densidade final do produto e tratamento superficial utilizado. 

As classes dos produtos variam consoante a sua aplicação, tipo de granulado e alguns 
parâmetros do processo produtivo. Já as referências dos produtos diferem em cada uma das 
moldadoras da secção, apesar de algumas poderem produzir as mesmas. Os granulados 
diferem entre si quanto ao calibre e ao peso específico. A substância aglutinadora utilizada 
regra geral é constituída por água e cola. Nos tratamentos é que posteriormente podem ser 
adicionados químicos que alteram certas características do produto, como por exemplo, a cor. 
O desenvolvimento das fórmulas dos produtos está ligado aos requisitos dos clientes. 

Na Figura 7 está presente a análise ABC efetuada aos produtos produzidos por 
moldação na secção, durante o ano de 2018. No Anexo A é possível observar de forma mais 
completa e com maior detalhe os resultados obtidos. 
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Figura 7 - Rolhas produzidas em 2018 

3.2 Processo produtivo 

Como foi acima referido a produção de rolhas aglomeradas foi uma resposta da 
indústria na procura de transformar o que anteriormente era visto como desperdício em 
matéria-prima. A cortiça desperdiçada, é denominada de apara. Os lotes de aparas são 
compostos pelo desperdício da produção de rolhas naturais, produção de discos e cortiça de 
refugo, que apresenta baixo calibre não cumprindo as especificações mínimas. Os lotes 
recolhidos são triturados e dão origem ao granulado de cortiça. Este granulado é 
posteriormente separado em função do calibre e peso específico. Após a separação o 
granulado é colocado em silos ou big bags até ser distribuído pelas secções. 

Quando existe pedido de matéria-prima, o granulado de cortiça chega aos pré-silos das 
moldadoras. Estes também armazenam o granulado caso o silo exterior utilizado fique vazio, 
servindo de buffer, até que seja efetuada a mudança de silo, permitindo que essa troca seja 
efetuada, sem que haja falta de granulado durante o processo produtivo. 

Do pré-silo o granulado segue para a balança, onde é pesado. Após a pesagem este é 
despejado para o misturador, onde são adicionados os aditivos, como água e cola, que dão 
origem à mistura final. Seguidamente, a mistura passa para o mexedor onde fica até ser 
despejado na mesa de moldação. 

A mistura final é então descarregada na mesa de moldação, onde ocorre a injeção da 
mistura nos moldes. Após este processo, o molde é fechado e dá entrada na estufa para o 
período de cura. Posteriormente à circulação na estufa, o molde regressa à zona de injeção 
onde as rolhas contidas são extraídas. 

Depois de realizada a moldação, as rolhas permanecem a estabilizar em carros, durante 
48 h, o período de estabilização é tanto estrutural como dimensional. Após este período as 
rolhas entram no circuito de retificação onde, conforme os requisitos do cliente, são 
retificadas a nível dimensional. 

Existem três tipos de equipamentos de retificação nas linhas desta secção, topejadeiras, 
ponsadeiras e chanfradeiras. Após serem retificadas as rolhas são lavadas em tambores de 
lavação onde são tratadas com produtos químicos, de forma a cumprir requisitos legais e dos 
clientes. O fluxo do processo produtivo pode ser consultado no Anexo B. 
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A circulação do granulado é assegurada graças a um circuito de circulação que 
transporta o granulado, desde os silos até aos filtros que separam o pó do ar que é libertado 
para a atmosfera. Ao longo do circuito de circulação existe também um circuito de exaustão 
que leva o pó do processo até ao filtro que é depois separado do ar e vai para a caldeira para 
ser queimado, aproveitamento do desperdício. Quando não há pó para queimar existe a 
necessidade de recorrer a combustível e essa situação implica uma despesa avultada à 
organização. 

3.3 Equipamentos constituintes da secção da Moldação 

Os equipamentos que constituem a secção da moldação, estão distribuídos entre as duas 
zonas A e B. Na zona A encontram-se as moldadoras 1,2 3 e as linhas de retificação de cada 
uma delas. Já na zona B estão situadas as moldadoras 4 e 5 e respetivas linhas de retificação, 
sendo que é esperado nesta secção num futuro breve a aquisição de uma nova moldadora. 

3.3.1 Silos, Sacos e Big Bags 

Como já foi anteriormente referido existem três tipos de armazenamento do granulado, 
após a trituração, podendo chegar à secção, vindo dos silos, sacos ou big bags. Os silos são os 
locais mais utlizados, de maior dimensão e localizados no exterior da fábrica, já os big bags e 
os sacos servem para armazenar certos tipos de granulado com uso menos corrente. Os tipos 
de armazenamento do granulado estão apresentados na Figura 8. 

 
Figura 8 - a) Silos  b) Sacos  c) Big bags 

A zona dos silos é constituída por vinte silos e está divida em três grupos, devido ao 
tipo de granulado que armazenam. A secção da Extrusão é alimentada por um granulado 
grosso para extrusão, o granulado grosso para moldação alimenta as moldadoras 3 e 5, estes 
dois equipamentos são os que produzem as rolhas de champanhe. Já o granulado fino alimenta 
as moldadoras 1,2 e 4. 

Nos sacos é armazenado o granulado de granulometria mais fina. Em big bags são 
armazenados granulados de alta densidade para venda, não sendo utilizados para o fabrico de 
rolhas. 

3.3.2 Moldadoras 

Existem cinco moldadoras na secção. Todas as moldadoras foram adquiridas em 
diferentes períodos de tempo e, à exceção das moldadoras 1 e 2, todas elas são diferentes. 
Apesar das diferenças entre si, todas são constituídas pelo mesmo tipo de elementos. 
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Pré-Silo 

O pré-silo é o local onde o material, vindo dos locais de armazenagem fica novamente 
armazenado. Estes têm a função de garantir o material à moldação e evitar a falta de matéria 
prima, servindo de buffer à produção. As diferenças entre dois pré-silos de equipamentos 
distintos podem ser observadas na Figura 9. 

 
Figura 9 - a) Pré-Silo Moldadora 1  b) Pré-Silo Moldadora 5 

Balança e Misturador 

Do pré-silo, o granulado segue para a balança, local onde ocorre a pesagem do material 
a ser misturado. Esta pesagem é efetuada de forma a cumprir as especificações do produto 
final pretendido. Estando a quantidade em conformidade com o pretendido o granulado é 
então misturado com água e cola no misturador. Tanto as porções de água como de cola são 
definidas de forma a tornar a mistura pretendida e evitar não conformidades. Tanto a 
definição das quantidades, como a ação do misturador têm elevada importância na procura de 
garantir uma mistura homogénea. 

Mexedor 

O mexedor é o componente no qual a mistura é descarregada e encontra-se em 
constante movimento. Para além de garantir o armazenamento da mistura, garante que não 
ocorre dispersão de material ou seca antes do processo de injeção. Este componente é também 
responsável pelo fornecimento da mistura à mesa de moldação sempre que necessário. 

Na Figura 10, estão presentes fotografias da balança e misturador e do mexedor da 
Moldadora 1. 

 
Figura 10 - a) Balança e Misturador  b) Mexedor 
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Mesa de Moldação 

A mesa de moldação é o local onde ocorre a injeção da mistura nos moldes. Sempre que 
existe a necessidade de material nas moegas o mexedor envia material para a mesa de 
moldação. Na mesa encontram-se as moegas que alimentam os armazéns localizados no seu 
interior. Estando os armazéns preenchidos os calcadores compactam a mistura e os pistões 
pressionam o granulado para dentro dos moldes. Alguns dos elementos constituintes da mesa 
de moldação são apresentados na Figura 11. 

 
Figura 11 - a) Peneiro  b) Moldes  c) Moega 

Estufa e Ventilador 

Após a zona de injeção o molde é fechado e transportado para a estufa, através do 
circuito de movimentação dos moldes. Na estufa é iniciado o processo de cura, momento em 
que as rolhas expandem, é essencial que durante este processo não haja qualquer tipo de 
variação nas condições da estufa de forma a não comprometer a qualidade do produto final. 
Depois do período de circulação na estufa o molde retorna a zona de injeção onde é aberto e 
as rolhas são extraídas pelos pistões de extração. 

3.3.3 Linhas de Retificação 

A cada uma das cinco moldadoras está associada uma linha de retificação e os 
equipamentos constituintes destas linhas são em tudo idênticos aos existentes na zona das 
rolhas naturais. 

Estas linhas são constituídas por três tipos de equipamentos: 

Ponsadeiras 

É sempre nestes equipamentos que se inicia o processo de retificação das rolhas. As 
linhas das moldadoras 1, 2 e 4 possuem três ponsadeiras enquanto que as moldadoras 3 e 5 
possuem duas. Os equipamentos que pertencem às linhas de cada moldadora são idênticos e 
trabalham em paralelo da mesma fonte. 

Este tipo de equipamento retifica o diâmetro das rolhas para a sua dimensão lateral 
final. O equipamento é constituído por um rolo e uma mó e é a distância entre estes dois 
elementos que confere as dimensões do produto. 

Topejadeiras 

Após a operação das ponsadeiras as rolhas dos diferentes equipamentos a operar em 
paralelo voltam a juntar-se e entram noutro tipo de equipamentos que, tal como as 
ponsadeiras, também operam em paralelo. Estes têm como objetivo retificar a rolha no seu 
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comprimento. Através de um sistema de alta rotação constituído por discos com uma lixa que 
giram em alta rotação, os topos das rolhas são retificados. Novamente, a distância entre os 
discos dita a dimensão do produto obtido. 

Ao contrário das ponsadeiras nestes equipamentos todas as linhas associadas a cada 
moldadora apresentam dois equipamentos deste tipo. 

Todo o processo de retificação garante o acabamento superficial do produto pelo que é 
essencial garantir uma constante conformidade na afinação e condição dos equipamentos e 
suas constituintes, nomeadamente as lixas. 

Chanfradeiras 

Dependendo do tipo de rolha a fabricar os produtos podem ou não passar pelo processo 
de chanfrar. Este processo é sempre efetuado de uma forma posterior aos dois anteriores. 

Para além do aspeto visual o chanfro tem a importância de facilitar o engarrafamento 
das rolhas. 

Os tipos de equipamento constituintes das linhas de retificação estão presentes na 
Figura 12. 

 
Figura 12 - a) Ponsadeira  b) Topejadeira  c) Chanfradeira 

3.3.4 Linhas de escolha Manual e Automática 

A fase de escolha reside numa avaliação às rolhas produzidas, com o objetivo de retirar 
as com defeitos estruturais ou de fabrico. Nesta seleção as rolhas são separadas por classes 
consoante o grau de qualidade e podem ser selecionadas em linhas de escolha eletrónica ou 
em linhas de escolha manual. Nas linhas de escolha eletrónica são separadas em diferentes 
classes, graças ao equipamento que possuí leitores óticos que efetuam essa separação em 
sacos diferentes consoante a porosidade e defeitos. Já nas linhas de escolha manual, 
operadores qualificados realizam uma inspeção visual no produto e efetuam também a 
separação por classes. São avaliados nas linhas manuais os produtos considerados críticos e 
produtos sem programa. 

Os dois tipos de linha de escolha existentes na secção estão representados na Figura 13. 
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Figura 13 - a) Linha de escolha manual  b) Linha de escolha automática 

3.3.5 Outros equipamentos 

Tambor de descolagem 

Este equipamento tem como função descolar os corpos. Depois saírem das moldadoras, 
as rolhas ficam a estabilizar em carros durante 48h e como existem resíduos de cola presentes 
os corpos ficam colados entre si e aos carros. Este tambor tem como função proceder a essa 
descolagem. 

Ponderal 

O ponderal é um equipamento que avalia as rolhas produzidas em função do seu peso. É 
feita uma separação das rolhas em três classes, boas, leves e não conformes. As rolhas 
consideradas leves são rolhas que podem ser transformadas para pertencer a outra classe. 
Normalmente nos dois ponderais presentes na secção são avaliadas apenas as rolhas de 
champanhe. 

Tambor de despoeiramento 

Este tambor tem como função remover as aparas presentes nas rolhas, depois da 
retificação. 

Tambores de lavação 

Após serem retificadas as rolhas seguem para os tambores de lavação, onde as rolhas 
são tratadas em produtos químicos para desinfeção e, se pretendido, alteração da cor 
(branqueamento). Esta etapa é importante para garantir a eliminação de contaminações que 
poderiam comprometer a qualidade do produto e para preparar as rolhas para a fase de 
acabamento. 

3.4 Estado inicial da manutenção 

A secção da Moldação dado os equipamentos que possui, todos os processos associados 
à fabricação de rolhas aglomeradas são bastante automatizados. A intervenção humana na 
grande maioria das ações é de acompanhamento e controlo da produção. É função dos 
operadores garantir a produção planeada, o bom funcionamento dos equipamentos e 
segurança, durante todos os processos. 

No interior da secção da Moldação e durante a sua atividade os operadores utilizam 
calçado de segurança, protetores auditivos e fardamento adequado. Os operadores em ambas 
zonas A e B possuem um escritório que se trata de uma área de apoio à produção onde se 
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encontram: computadores, balança para o controlo de qualidade e a documentação de apoio a 
manutenção, entre outros. 

Esta secção dispõe de uma oficina dedicada a manutenção. A manutenção aplicada nos 
equipamentos da secção é quase na totalidade uma manutenção corretiva baseada na 
experiência adquirida pelos técnicos ao longo dos anos. Na oficina encontram-se os técnicos 
que têm a responsabilidade de reparar os equipamentos e avarias que surjam, de realizar as 
afinações das linhas de retificação, conforme as alterações nas especificações do produto final 
pretendido, efetuar a lubrificação dos equipamentos e realizar a substituição periódica dos 
moldes e componentes de injeção de granulado. Caso ocorra uma avaria elétrica esta é 
comunicada à equipa de eletricistas, que envia pessoal necessário para efetuar a reparação. 
Existe também uma oficina central onde são efetuadas as melhorias associadas aos 
equipamentos, este local serve também de armazém central de peças e material. 

Dada a evolução tecnológica e maior exigência dos clientes, cada vez mais se torna 
necessário a introdução de melhorias nos processos que permitam maiores níveis de qualidade 
ao menor custo possível. 

Todas as paragens dos equipamentos são registadas no software AS400 onde é possível 
consultar tanto os tempos de paragem como números produtivos e horas/homem. Já as tarefas 
de manutenção não são registadas de forma sistemática nem com rigor e controlo exigidos. 

Uma das dificuldades à realização de algumas ações de manutenção preventiva é o facto 
de alguns dos equipamentos, dado serem bastante antigos, não possuírem manual e quase 
inexistência de informação por parte dos fabricantes. A agravar a situação, estes 
equipamentos foram sofrendo ações melhorativas que não ficaram registadas. Como já foi 
referido anteriormente, a produção esta dividida em três turnos que operam em contínuo e os 
técnicos de manutenção no horário entre as 8 e as 17 horas, não havendo necessariamente um 
tempo dedicado a tarefas de manutenção do equipamento. 

3.4.1 Controlo de qualidade e procedimento em caso de avaria 

Cada operador responsável pelas moldadora e linhas de retificação, durante o turno 
também tem como função efetuar controlos de qualidade do produto. Como forma de garantir 
a qualidade do produto nessa fase, os operadores efetuam controlos periódicos tanto aos 
corpos saídos da moldação, como da retificação. No Anexo B, é possível observar como é 
feito o controlo de qualidade, ao longo do processo produtivo. 

Em caso de identificação de uma não conformidade é averiguado se esta é devido ou 
não ao equipamento. Caso não seja da responsabilidade do equipamento, o operador 
comunica aos responsáveis o sucedido e parte daí as ações a realizar para corrigir o problema. 

Já no caso de o problema estar associado ao equipamento, por causas como falhas 
mecânicas ou má afinação, o operador reporta a situação aos técnicos que analisam a falha e 
fazem o diagnóstico. Os técnicos analisam o problema e avaliam a possibilidade de efetuar a 
reparação, tendo em conta a necessidade de peças de substituição e a existência de stock das 
mesmas, se for esse o caso. Dependendo da complexidade do problema os técnicos podem 
efetuar a reparação ou não ter capacidade para tal e existe a necessidade de adjudicar a uma 
empresa externa a reparação. 

Já no caso de se tratar de um problema elétrico um dos elementos da equipa de 
eletricistas é chamado ao local. Problemas de maior gravidade são comunicados aos 
engenheiros responsáveis para indicação de como proceder.  

Na Figura 14, é possível observar um diagrama de Ishikawa com a apresentação dos 
principais problemas para uma rolha não conforme. 
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Figura 14 - Diagrama de Ishikawa, qualidade do produto 

3.4.2 Codificação dos equipamentos 

Todos os equipamentos na secção possuem codificação interna, algo que é crucial para 
o reconhecimento imediato dos equipamentos, evitando qualquer tipo de incerteza. Permite 
uma normalização da comunicação entre o pessoal da produção e manutenção e facilita o 
controlo dos registos históricos. As etiquetas de codificação são idênticas para todos os 
equipamentos, mudando apenas a sua referência. Na Figura 15 é mostrado um exemplo da 
etiqueta pertencente à Moldadora 1. 

 
Figura 15 – Exemplo de codificação de equipamento 

3.4.3 Paragens Programadas 

Limpeza 

Os períodos de paragem para limpeza são períodos de paragem programada do 
equipamento. O produto do processo composto por granulado de calibres finos e cola 
provocava bastante sujidade principalmente por libertação de pó. Os períodos de limpeza 
dedicados às moldadoras visam principalmente conservar o bom estado do equipamento, 
através da limpeza dos componentes que estão em contacto com o produto como, misturador, 
mexedor e moegas. Este período decorre no último turno da semana, quando se dá o fim da 
produção. De referir que muitas vezes o horário da limpeza não coincide com o dos técnicos 
de manutenção, pelo que apesar de a limpeza tornar mais fácil a deteção de problemas, caso 
não houvesse essa atenção por parte dos operadores não haveria ninguém para identificar o 
problema e resolvê-lo. 
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Componentes de injeção de granulado 

Os componentes de injeção de granulado são elementos constituintes da mesa de 
injeção. Estes são compostos por teflon, que ao longo das utilizações se vai desgastando e faz 
com que percam a capacidade de injetar produtos com qualidade. Um dos problemas que 
advém do mau estado destes componentes é a produção de rolhas curtas. 

São consideradas rolhas curtas, todas aquelas que, após a injeção nos moldes, não 
cumprem o requisito de comprimento da classe de rolhas para a qual estavam destinadas. Este 
problema é provocado pelo deterioramento destes componentes, mas também por 
ineficiências dos tacos de vedação e calcadores que levam a que a mistura não seja 
corretamente injetada nos moldes. 

 Apesar de ser o principal motivo deste defeito estrutural do produto há outros como a 
falta de temperatura, a acumulação de sujidade nos moldes e o mau enchimento dos armazéns 
que também podem conduzir a este problema. 

A substituição destes componentes segue uma periodicidade genérica de três meses, 
definida por experiência dos técnicos mediante os intervalos temporais em que foi detetado 
que o defeito do produto era provocado pelos mesmos. A sua substituição requer um dia, ou 
seja, um turno de oito horas por parte dos técnicos de manutenção. 

Moldes 

Tal como no caso dos componentes de injeção, dá-se o mesmo o problema no que toca 
ao produto. Devido a lacunas estruturais é acumulada bastante sujidade que acaba por gerar 
problemas. A acumulação da mistura no interior provoca a junção das chapas exteriores e 
interiores, fazendo com que o molde seja danificado pela pinça de abertura. A mistura de 
granulado e cola requer uma limpeza periódica e para tal é necessário retirar os moldes. 

Os moldes são revestidos a teflon e dado desgaste e variações de temperaturas faz com 
que sofram detioração e haja necessidade de serem revestidos novamente. Esta substituição 
não segue uma periodicidade rígida, os moldes são retirados desmontados, limpos e as partes 
com teflon são enviadas para serem novamente revestidas. 

3.5 Recolha de dados e cálculo de indicadores 

Com o intuito de conhecer a situação inicial e determinar os índices de rendimento da 
secção, foi efetuada uma análise dos registos históricos existentes. 

Recolheram-se os dados a partir do software. Estes eram apresentados em horas de 
paragem pelo que, do ponto de vista da manutenção não era melhor solução. Analisaram-se os 
dados de forma diária, pois só assim era possível quantificar o número de paragens no período 
de tempo de análise. Os resultados manifestavam-se bastante incompletos pois eram apenas 
apresentados por equipamento, sem detalhe da zona do equipamento na qual ocorreram. As 
categorias de paragens como avaria mecânica, avaria elétrica, paragem programada, não 
permitiam possuir dados históricos que sustentassem a identificação de zonas ou componentes 
críticos do ponto de vista da manutenção, nem criar e desenvolver estratégias manutenção 
preventiva para determinados componentes, fosse periodicidades de substituição ou definição 
do número de componentes de reserva. Este problema advinha do facto de se tratar de um 
software de apoio à produção, não possuindo nenhum módulo dedicado à manutenção. 

Identificou-se as moldadoras como sendo o principal alvo desta análise dado o facto de 
serem os equipamentos que mais vezes davam problemas. Tendo em conta que as linhas de 
retificação faziam parte de um sistema em série e se encontravam numa fase posterior às 
moldadoras, concluiu-se que estas não seriam o foco de análise no momento. Se o material 
não chegasse às linhas devido a problemas nas moldadoras seriam duas fases produtivas que 
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ficariam paradas, estando apenas uma com problemas. Os equipamentos constituintes destas 
linhas são bastante menos complexos que as moldadoras e possuíam muito menos ocorrências 
no que toca a paragens e avarias. Aliado a isto estimou-se que estas operavam 30 a 40% 
acima do ritmo a que lhes é fornecido o produto. 

3.5.1 Índice de Disponibilidade 

Para o cálculo dos índices de Disponibilidade, Performance e Qualidade foram 
recolhidos e analisados dados, desde Janeiro de 2018, até Março de 2019. As quantidades 
totais produzidas foram retiradas do software, os dados das quantidades rejeitadas foram 
retirados dos registos do laboratório da empresa e os tempos de ciclo foram retirados dos 
programas dos equipamentos e em alguns casos medidos. 

Verificou-se que o número de tempos improdutivos em alguns dos equipamentos era 
elevado, sendo as avarias mecânicas na maioria dos casos o maior dos motivos. Na Tabela 1 
estão apresentados os tempos, disponível e operacional, da cada uma das cinco moldadoras, 
assim como o índice de disponibilidade. 

Tabela 1 - Índice de disponibilidade de cada moldadora, 01/2018 a 03/2019 

Equipamento Tempo disponível 
(h) 

Tempo operacional 
(h) 

Índice de 
Disponibilidade (%) 

Moldadora 1 7104 5626,70 79,20 

Moldadora 2 7120 5369,85 75,42 

Moldadora 3 7244 5993,40 82,74 

Moldadora 4 7123 6255,85 87,82 

Moldadora 5 6884 5898,15 85,68 

Constatou-se que a Moldadora 2 foi aquela que apresentou pior média do índice de 
disponibilidade, com 75,42%. Nota para o facto da Moldadora 5 ser o equipamento mais 
recente e apresentar um valor mais baixo, por exemplo, comparativamente à Moldadora 4, 
devido a um elevado período que a máquina ficou sem material. 

3.5.2 Índice de Performance 

No que diz respeito à performance recolheram-se os dados do número de moldes, rolhas 
por molde e a duração do ciclo de cada equipamento, conforme está apresentado na Tabela 2. 
Para as moldadoras 1 e 2, dado estas se tratarem de equipamentos mais antigos estes valores 
tiveram de ser medidos. 

Tabela 2 - Dados necessários para o cálculo do ciclo teórico das moldadoras 

Equipamento Número máximo 
de moldes 

Rolhas produzidas 
por molde 

Duração do 
ciclo (s) 

Ciclo teórico 
(s/rolha) 

Moldadora 1 427 34 6,35 0,19 

Moldadora 2 427 34 6,35 0,19 

Moldadora 3 568 38 9,96 0,26 

Moldadora 4 367 54 9,34 0,17 

Moldadora 5 304 27 8,00 0,30 
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Como a máquina funcionava em contínuo, por cada avanço do molde eram produzidas 
34 rolhas. O tempo de ciclo teórico foi obtido então através da divisão entre a duração do 
ciclo e o número rolhas produzidas por molde. Nota apenas para o facto de em alguns dos 
equipamentos a introdução de vibração provocava um aumento de 1 a 2 segundos no tempo 
de duração do ciclo. 

Através das quantidades produzidas juntamente com o tempo operacional permitiram 
calcular os tempos de ciclo efetivos. Na Tabela 3 estão apresentados os valores dos índices de 
performance de cada uma das cinco moldadoras. À exceção da Moldadora 2, os valores 
obtidos encontravam-se num patamar satisfatório. 

Tabela 3 - Índice de performance de cada moldadora, 01/2018 a 03/2019 

Equipamento Tempo 
operacional (h) 

Total de rolhas 
produzidas 

Ciclo efetivo 
(s/rolha) 

Índice de 
Performance (%) 

Moldadora 1 5626,70 103780630 0,20 95,75 

Moldadora 2 5369,85 94850770 0,20 91,70 

Moldadora 3 5993,40 145102550 0,30 94,29 

Moldadora 4 6255,85 124254170 0,18 95,41 

Moldadora 5 5898,15 67797390 0,31 94,61 

3.5.3 Índice de Qualidade 

Os defeitos das rolhas vão sendo detetados ao longo do processo produtivo apesar de ser 
na zona da escolha onde ocorre a maior seleção. Observou-se que este índice era o que 
apresentava valores mais elevados, no entanto, referir que, o facto de algumas rolhas que não 
serem consideradas boas para uma referência muitas das vezes podem ser retificadas e 
reclassificadas para outra referência de calibre menor, algo que ainda melhoraria uma situação 
que já era bastante positiva. A Tabela 4 apresenta os valores da qualidade de cada moldadora. 

Tabela 4 - Índice de qualidade de cada moldadora, 01/2018 a 03/2019 

Equipamento Índice de Qualidade 
(%) 

Moldadora 1 99,24 

Moldadora 2 97,82 

Moldadora 3 99,80 

Moldadora 4 98,51 

Moldadora 5 97,51 

Analisou-se, a forma como este índice foi calculado. As rolhas fabricadas num 
determinado dia não eram retificadas nem selecionadas nesse dia, também o granulado não 
era fabricado e colocado diretamente para mistura. Isto impossibilitava uma análise rigorosa 
em curtos espaços temporais, pois não havia garantia de quando ocorresse uma rejeição, essa 
fosse provocada por uma ocorrência do mês em questão, sendo assim os dados analisados no 
período em questão atenuam quase na totalidade essa variação. 

3.5.4 Índice de Rendimento Global (OEE) 

Calculados os três índices, foi possível calcular o valor do OEE dos equipamentos. Na 
Tabela 5 estão apresentados os resultados deste índice para o período em questão. 
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Tabela 5 - Índice de rendimento global de cada moldadora, 01/2018 a 03/2019 

Equipamento Índice de 
Disponibilidade (%) 

Índice de 
Performance (%) 

Índice de 
Qualidade (%) 

OEE (%) 

Moldadora 1 79,20 95,75 99,24 75,27 

Moldadora 2 75,42 91,70 97,82 67,65 

Moldadora 3 82,74 94,29 99,80 77,86 

Moldadora 4 87,82 95,41 98,51 82,55 

Moldadora 5 85,68 94,61 97,51 79,04 

Dado os valores inferiores do índice de disponibilidade serem menores aos dos índices 
de performance e qualidade este era o elemento que mais tinha contribuído para reduzir o 
valor do OEE dos equipamentos. 

3.5.5 MTBF e MTTR 

Calcularam-se também os indicadores de manutenção MTBF e MTTR para o mesmo 
período. Dada a forma como os dados eram expostos no software, recolheram-se os dados 
dia-a-dia, e procedeu-se à sua organização e o tratamento matemático. Validaram-se as 
tendências das taxas de avarias constantes dos equipamentos através do teste de Laplace para 
permitir a aplicação das fórmulas descritas no capítulo 2. 

O nível de significância escolhido foi de 5%. Este valor permitiu reduzir a 
probabilidade de ocorrer um erro do tipo 1, que é a hipótese nula ser rejeitada sendo 
verdadeira. De referir que a hipótese nula neste teste de hipóteses bilateral era a taxa de 
avarias ser constante e a hipótese alternativa a taxa de avarias não ser constante. Com a 
redução da probabilidade de ocorrência do erro de tipo 1 existiu um aumento da probabilidade 
de ocorrência de um erro do tipo 2, que ocorre quando pela análise estatística dos dados não é 
possível rejeitar a hipótese nula quando esta é falsa. Evitou-se a ocorrência deste fenómeno 
graças à dimensão da amostra recolhida. 

Pela leitura dos dados da Tabela 6, é possível observar que dados as moldadoras 1 e 2 
eram aquelas que tinham a situação mais crítica no que toca ao MTBF. Antes da realização 
dos cálculos, pela experiência dos engenheiros e dos operadores já era de prever que estas 
fossem os equipamentos com piores níveis neste índice. 

Tabela 6 - MTBF e MTTR, 01/2018 a 03/2019 

Equipamento MTBF (h) MTTR (h) 

Moldadora 1 134,74 11,99 

Moldadora 2 99,60 12,39 

Moldadora 3 142,22 5,92 

Moldadora 4 139,64 7,02 

Moldadora 5 232,73 3,81 

Quanto ao MTTR os piores casos encontram-se nas moldadoras 1 e 2. Estes valores são 
explicados pelo facto da existência de avarias que implicaram um elevado tempo de paragem 
do equipamento (dias). Este dado é outro foco de melhoria, pois para que sejam reunidas 
melhores condição a manutenção é necessário escrutinar o tempo em que a máquina esteve 
parada, e quanto desse tempo ela esteve efetivamente a ser reparada. Ficando a conhecer os 
motivos tais como, falta de pessoal, falta de material, ou outro motivo. 
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3.6 Seleção de áreas de melhoria 

Dado ser um dos objetivos do trabalho a melhoria dos procedimentos associados à 
manutenção foi escolhido um equipamento piloto, de modo a viabilizar a análise e reformação 
das atividades de manutenção. 

Partindo dos dados tratados e calculados dos indicadores MTBF, MTTR e OEE conclui-
se que de entre as moldadoras, a 1 e 2 eram as que apresentavam piores resultados, sendo a 2 
mesmo a pior de todas as moldadoras em todos os índices. Estes dois equipamentos são 
estruturalmente idênticos, possuíam o mesmo fabricante e apenas diferiam na idade e nos 
produtos produzidos.  

Analisando-se os resultados do OEE e decompondo o resultado pelos três índices é 
possível concluir que a maioria dos problemas residiam no indicador de disponibilidade, 
apresentando tanto a qualidade como a performance níveis mais elevados. Dado se tratar do 
que tinha valor mais baixo, ações que provocassem o aumento da disponibilidade do 
equipamento iriam ter o grande impacto positivo no valor do índice de rendimento global. A 
qualidade apesar do valor 97,82%, como já foi referido anteriormente, apenas uma pequena 
percentagem se tratava de facto de produtos considerados lenha, ou seja, não conformidades 
que nem permitiam a retificação para outros calibres. A performance 91,70% apresentou um 
valor razoável atendendo à forma como os equipamentos operavam. Nestes dois últimos 
índices, tendo em conta todas as alterações e melhoramentos efetuados nos equipamentos ao 
longo do tempo, com maior dificuldade se conseguiria implementar alterações que se 
traduzissem em alterações significativas no OEE. 

As diferenças entre os índices estão apresentadas de forma gráfica na Figura 16. 

 
Figura 16 - Índices de disponibilidade, performance e qualidade, Moldadora 2, 01/2018 a 03/2019 

Em termos produtivos a Moldadora 2 era o equipamento responsável pelos dois 
produtos de maior fabrico ao longo do ano de 2018, pelo que se tornava ainda mais oportuno 
realizar ações neste equipamento. A Moldadora 2 era um dos equipamentos mais antigos, com 
pouca informação dos fabricantes e foi visto como o equipamento piloto para a nova 
abordagem à manutenção que tinha de entre os objetivos o aumento da disponibilidade deste 
equipamento. 

Partindo da informação existente nos registos foi possível identificar os tipos de 
paragem que eram responsáveis pela maioria dos tempos improdutivos. 
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Através da análise do gráfico da Figura 17, é possível concluir que a limpeza de fim de 
turno, avarias mecânicas e elétricas e os períodos de arranque eram as principais causas de 
paragem no equipamento. Como tal, foram pensadas ações que procurassem a redução desses 
tempos de paragem e diminuir o tempo despendido nas tarefas de manutenção de resposta a 
estes problemas. Nota apenas para as paragens programadas que eram opções estratégicas da 
chefia da secção, independentes da manutenção. 

 
Figura 17 - Horas de paragem/motivo, Moldadora 2, 01/2018 a 03/2019 
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4 Apresentação e implementação das propostas de melhoria 

No presente capítulo serão apresentadas as propostas de melhoria que foram realizadas 
com o intuito de debelar os problemas e oportunidades de melhoria, descritos no capítulo 
anterior. 

Como foi anteriormente referido, a Moldadora 2 foi o equipamento que apresentou piores 
índices, pelo que foi selecionada para a aplicação inicial dos novos planos de manutenção 
autónoma. No entanto, dado as moldadoras 1 e 2 serem estruturalmente idênticas e do mesmo 
fabricante, os planos foram aplicados em ambas. 

4.1 Análise FMEA 

Identificada a Moldadora 2 como sendo o equipamento com piores índices, foi 
necessário perceber quais os problemas que afetavam o seu rendimento. Sendo as avarias 
mecânicas o principal motivo de paragem do equipamento tornava-se necessário conhecer os 
motivos dessas paragens, mediante registos mais concretos. Dada a falta de informação sobre 
a matéria, foi necessário realizar trabalho de campo, nomeadamente através do diálogo com 
operadores e técnicos de manutenção, tendo sido identificados sete problemas de maior 
importância, quer na frequência em que ocorriam, quer no impacto provocado na produção. 
As avarias elétricas não foram tidas em conta nesta fase, pois componentes elétricos são 
difíceis de substituir preventivamente. 

A utilização da ferramenta FMEA auxiliou na identificação dos modos de falha do 
equipamento e na procura, através das soluções propostas, da redução do risco relativo a essas 
falhas. Trata-se de uma abordagem intuitiva que auxilia na definição de prioridades para as 
ações a tomar. 

Para efetuar o cálculo do nível de risco, foi necessário definir e calcular os três índices: 
gravidade, ocorrência e deteção. Para a definição dos índices foi usada uma classificação com 
escala de 1 a 10, e os critérios de diferenciação foram: 

• Índice de gravidade: necessidade de paragem do equipamento, existência de 
tempos elevados de reparação ou a existência de consequências para o 
equipamento e produto; 

• Índice de ocorrências: perceção dos técnicos relativamente à frequência de 
ocorrência; 

• Índice de deteção: rapidez e facilidade relativa de deteção das avarias por parte 
dos operadores. 

De realçar que, apesar de a análise recair na Moldadora 2, a maioria dos problemas 
eram comuns às restantes moldadoras, pelo que também algumas das soluções propostas lhes 
possam ser também aplicadas. 
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Na Tabela 7 é possível observar o exemplo do formulário FMEA que serviu de base a 
esta análise. 

Tabela 7 - Análise FMEA problemas comuns Moldadora 2 

Descrição Modo de falha Efeito Causa 

G
ra

vi
da

de
 

O
co

rr
ên

ci
a  

D
et

eç
ão

 

R
PN

 

Cilindros 

Fugas nos 
vedantes Paragem do 

equipamento 

Desgaste; 
empanques 
mecânicos; 
subdimensionamento 

6 8 4 192 

Êmbolo partido 6 8 9 432 

Espalhadores 
Avaria redutor de 
transmissão (Veio 
partido) 

Diminuição da 
qualidade; Perca 
total da 
produção 

Desgaste acumulado 
nos veios 7 4 3 84 

Misturadores 
Avaria no redutor 
do movimento da 
hélice 

Paragem do 
equipamento 

Desgaste acumulado 
no redutor 3 9 9 243 

Moegas Pente partido 

Danificar 
moldes; Paragem 
do equipamento; 
Diminuição da 
qualidade 

Possível queda de 
objetos que provoca 
bloqueio 

4 7 9 252 

Motor grupo 
Moldes/ 
Correntes 

Bloqueio 
mecânico 

Paragem do 
equipamento 

Desgaste acumulado 
no motor 2 10 1 20 

Peneiros 
Chumaceiras; 
Veios; Redutores; 
Rótulas 

Paragem do 
equipamento; 
Efeito sonoro 

Desgaste provocado 
por vibração; 
subdimensionamento 

5 2 1 10 

Para cada um dos problemas detetados foram apresentadas propostas de 
contramedidas que poderiam ser implementadas para diminuir o RPN dos mesmos. 

Para os problemas referidos nos cilindros, as soluções propostas foram, inicialmente, 
efetuar uma avaliação do dimensionamento do cilindro e dos vedantes (raspadores) 
considerando fatores como a acumulação de granulado. 

No caso dos espalhadores, foi proposto melhorar o sistema de transmissão, através da 
criação de um apoio e a avaliação do dimensionamento dos veios. Foi proposto analisar 
também uma possível troca do cilindro pneumático por um hidráulico, tendo em conta a força, 
perigo de fugas e o custo. 

Para os misturadores foi proposta a criação de planos de substituição e reparação. 
Para as moegas foi analisada a causa da avaria e sugerida a colocação de uma rede de 

proteção na zona superior. 
Já para o caso do motor do grupo Moldes/Correntes foi proposto avaliar a 

periodicidade de substituição, dado que já existia um componente de reserva. 
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Para os peneiros foi proposto efetuar uma verificação ao dimensionamento e a criação 
de um plano de substituição dada a facilidade de deteção quando surgiam problemas neste 
componente. 

Todas as melhorias apresentadas foram discutidas e pensadas com o objetivo de 
reduzir a ocorrência e, em alguns casos, aumentar a capacidade da deteção. 

4.2 Implementação de um plano de manutenção autónoma 

A manutenção autónoma fomenta a relação entre o operador e o equipamento. Através 
da realização das tarefas básicas de manutenção, o operador cultiva o sentimento de 
responsabilidade perante o equipamento e o conhecimento acerca do mesmo. No entanto 
numa secção de produção que labora sem interrupções, a manutenção de 1º nível tem 
tendência a ser negligenciada em favor da atividade produtiva, algo que gera dificuldades no 
cumprimento das tarefas. 

Era necessário criar uma solução inovadora que conseguisse implementar a filosofia 
“do meu equipamento eu cuido” de uma forma que fosse simples de cumprir e incutisse o 
sentido de responsabilidade. 

No levantamento da situação inicial foi constatado que a documentação existente para 
este tipo de intervenção se encontrava incompleta e apresentava uma difícil interpretação. A 
agravar a situação, esta documentação encontrava-se na zona de escritório da secção, ou seja, 
longe dos equipamentos. A justificação para tal procedimento decorria do facto de, nessa zona 
serem efetuados os registos estando a documentação junto ao computador, e seria uma forma 
de “obrigar” os operadores a consultá-los. Na prática, tal não sucedia. 

Era necessário passar a ideia de que quanto melhor fosse executada a manutenção de 
primeiro nível, mais facilitado ficaria o trabalho de todos e em melhores condições ficaria o 
equipamento. 

Impunha-se proceder à criação de uma nova documentação que fosse objetiva, intuitiva 
e incentivasse ao cumprimento das atividades. Desta ação resultaria o fomento da cultura da 
melhoria continua bem como, a diminuição do número de avarias e tempo de reparação das 
mesmas. 

Foi seguida a metodologia habitual de aplicação do conceito iniciada pela limpeza do 
equipamento. Não estando o equipamento limpo e restabelecido à sua condição inicial não 
seria possível detetar as fontes de contaminação e implementar medidas para corrigi-las. 

Na Figura 18, é possível observar alguns exemplos de sujidade existentes no 
equipamento. 

 
Figura 18 - Exemplos de sujidade junto ao equipamento 
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Esta fase foi bastante importante e possibilitou a deteção de fontes de sujidade do 
equipamento, que outrora não eram tao facilmente identificáveis. A limpeza, efetuada de 
forma cíclica, facilitava a deteção de todo o tipo que anomalias que ocorressem no 
equipamento. 

Podemos identificar, na Figura 19, os locais onde existiam fugas de granulado. Para 
além dos locais, sempre que o granulado era movimentado libertava pó, pelo que requeria a 
limpeza constante do equipamento. 

 
Figura 19 - Exemplo de locais onde ocorre fuga de granulado 

Para todos os locais detetados foram sugeridas medidas para solucionar os problemas 
e/ou controlar os focos de sujidade que, para além de contribuir para um equipamento mais 
limpo, restabelecia a circulação de granulado no seu circuito normal. 

Após esta fase efetuou-se o levantamento das necessidades do equipamento, a efetuar 
pelos operadores, no que se refere às atividades de verificação, limpeza e lubrificação. 

Essa recolha, dado não haver informação do fabricante do equipamento, foi efetuada 
através dos planos antigos de manutenção e da transmissão de conhecimentos dos operadores 
e técnicos de manutenção. Durante esse processo foi constatado que os planos de manutenção 
existentes se encontravam em algumas situações incompletos e eram demasiado extensos e 
complexos, algo que contribuía para desacreditação dos mesmos e falta de interesse por parte 
dos operadores. Impunha-se proceder à criação e atualização dos planos existentes, de forma a 
tornar os documentos normalizados, intuitivos e fácil leitura de modo a promover a realização 
das tarefas pretendidas. Os planos foram desenvolvidos de forma a fomentar a adesão dos 
operadores, evitar pontos de dispersão e possíveis perdas de informação. 

Aos operadores foi dada a possibilidade de abertamente fazerem perguntas e 
esclarecerem todas as questões, bem como, foi desenvolvida uma folha de sugestão de 
melhoria para preenchimento. O modelo da folha pode ser consultado no Anexo C. 

Após análise decidiu-se proceder à divisão das atividades em três documentos distintos. 
O primeiro, documento referente às atividades a realizar por turno, sinalizado pela cor azul, 
onde se estavam incluídas as atividades de limpeza e verificação a efetuar. O operador do 
equipamento era responsável pela realização das tarefas de manutenção autónoma do mesmo. 
Algumas das atividades realizavam-se, durante o turno e outras no final num período de 10 a 
15 minutos. A produção era interrompida, para que fossem restabelecidas as condições de 
limpeza de cada equipamento e assim o turno seguinte iniciava a produção com o 
equipamento nas condições iniciais de funcionamento. Este processo era bastante importante 
no sentido de facilitar a deteção de anomalias que fossem surgindo no equipamento. 

O segundo documento era referente às atividades a realizar no final da produção 
semanal. Dado ser uma matéria prima que promove elevados níveis de sujidade existia a 
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necessidade de proceder a uma limpeza semanal de forma a evitar perigos como a 
contaminação de misturas, ou avarias de determinados componentes. A realização de 
atividades que já ocorria desta forma, normalmente à sexta-feira ou sábado dependendo das 
ordens da produção, foi analisada, tendo-se concluído que era uma boa solução. Era essencial 
que o equipamento na semana a seguir, iniciasse o novo ciclo produtivo, nas melhores 
condições.  Este documento foi sinalizado com a cor verde e incluía atividades de limpeza, 
inspeção e substituição de componentes. Através da implementação desta documentação foi 
possível que o turno anterior ao turno de limpeza, caso terminasse a produção um pouco antes 
do fim do turno fosse iniciando as atividades de modo a facilitar o trabalho do turno seguinte. 
Segundo os operadores, as 8 horas semanais para realizar as atividades de limpeza não eram 
fáceis de cumprir. Assim com esta colaboração era possível não só garantir que todas as 
atividades eram realizadas com maior rigor e qualidade, mas também o cumprimento o tempo 
disponível. 

As tarefas assinaladas a cor eram, pelo menos na fase inicial, efetuadas com a 
acompanhamento técnico ou realizada por eles. 

O terceiro documento era relativo ao plano de lubrificação do equipamento. Neste 
documento foi compilada e organizada toda a informação existente acerca da lubrificação. 

Elaborou-se um documento à parte dos outros por duas questões: o facto das 
periodicidades serem superiores a semanal, e o perigo de tornar o documento de mais difícil 
interpretação e extenso. Outro motivo foi a ideia de efetuar uma transição progressiva das 
atividades de lubrificação dos técnicos para os operadores. Numa fase inicial os técnicos 
continuaram a efetuar estas atividades em paralelo com os novos planos de manutenção 
autónoma dos operadores e assim permitir efetuar ajustes, nas periodicidades das tarefas. 

De modo a garantir a padronização da documentação e a fácil transmissão de conceitos 
era necessário que os documentos fossem objetivos, claros, com imagens esclarecedoras, não 
possuíssem mais do que uma página e se encontrassem junto ao equipamento ao qual se 
destinavam. 

Na Figura 20 é possível observar os três documentos colocados junto ao equipamento e 
é possível consultá-los nos Anexos D, E e F. 

 
Figura 20 - Fichas de manutenção autónoma 

Dada a complexidade do equipamento e o elevado número de tarefas de manutenção 
que requeria, era necessário facilitar o seu cumprimento através de ferramentas de apoio. A 
solução encontrada foi a colocação de um conjunto de etiquetas no equipamento. Estas 
etiquetas encontravam-se junto ao local onde seriam feitas as lubrificações, com a 
identificação do local e data da próxima lubrificação. A estrutura da etiqueta que obedeceu às 
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orientações já existentes na empresa foi, no entanto, adaptada com a colocação de apenas a 
data da seguinte intervenção retirando a data da intervenção anterior. Essa alteração foi 
pensada para facilitar o controlo das atividades, por qualquer agente que passasse junto ao 
equipamento, fosse operador, técnico ou engenheiro. 

Para a execução das etiquetas e a sinalização dos locais efetuou-se uma análise prévia 
do equipamento procedendo à sua divisão em grupos, tomando em consideração os locais a 
lubrificar e os locais de avaria. 

Após estudo, dividiram-se as moldadoras em seis grupos: Moegas, 
Injeção/Moldagem/Mesas, Desmoldagem, Moldes/Correntes, Pré-Silo, Preparação de Receita 
e Estufa. Foram colocadas cinco etiquetas no equipamento, cada uma correspondente ao seu 
local, como apresentado na Figura 21. A vantagem pensada com o agrupamento das tarefas 
nos grupos e a procura de estabelecer, tanto quanto possível, periodicidades semelhantes de 
entre o mesmo local foi a possibilidade de realização de economias de escala. Para quase a 
totalidade das atividades de lubrificação, a máquina teria de estar parada, o que provocava 
paragem do processo produtivo. Com esta solução era possível a redução de custos de 
manutenção e o aumento de lucros tendo em conta que a máquina estaria mais tempo 
disponível para produzir. 

 
Figura 21 - Etiquetas de lubrificação 

No sentido de auxiliar os operadores, foram desenvolvidas One Point Lessons (OPL´s) 
para todas as tarefas de lubrificação. As OPL´s são instruções visuais utilizadas para 
comunicar de forma simples e pragmática ao operador a forma como se pretende que a tarefa 
seja executada. Para todas elas foram geradas referências que por sua vez se encontravam 
inscritas na ficha de manutenção executada. Assim, quando fossem efetuar as tarefas podiam 
consultar a documentação de forma rápida, simples e objetiva. Pode ser consultado no Anexo 
G o exemplo de uma das OPL desenvolvidas. 

Um dos fatores diferenciadores deste novo plano foi também a forma como a 
documentação era apresentada aos operadores. Anteriormente, esta encontrava-se na zona de 
escritório e a nova documentação, foi colocada junto do equipamento, permitindo uma rápida 
consulta sem acumular documentação num único local. As atividades do plano passaram a ser 
registadas no software. 

No sentido de coordenar as atividades de lubrificação de toda a secção foi desenvolvido 
um calendário das atividades de manutenção. Na fase inicial este era preenchido pelos 
técnicos, mas o objetivo passava pelo agendamento automático de todas as atividades e estes 
apenas efetuassem a verificação que as atividades tinham sido efetuadas. 

Durante o período de realização da dissertação, um dos problemas detetados estavam 
associados à comunicação. Por vezes problemas que surgiam no equipamento durante um 
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turno, não ficavam registados nem eram comunicados aos técnicos e muitas vezes no período 
de troca de turnos a informação era perdida. 

Era necessário procurar uma solução para este problema, visto que não existia na 
organização nenhuma ferramenta para o efeito. A solução teria de ser algo visual, mas que ao 
mesmo tempo permitisse registar a ocorrência. Inicialmente, equacionou-se a possibilidade de 
utilizar um sistema de etiquetas vermelhas que eram colocadas junto do local onde tinha sido 
sentida a ocorrência. Mas, após reuniões com os engenheiros concluiu-se que a aplicação 
desta proposta não seria a melhor devido à morosidade do processo de colocação das 
etiquetas, da área abrangida e da dificuldade de armazenamento destes elementos para 
análises futuras. Pensou-se então noutra solução, um sistema de cartão com duas cores, 
vermelho e branco, apresentado na Figura 22. Sempre que acontecia uma ocorrência anormal 
no equipamento, o cartão era colocado a vermelho, permanecendo assim até que o técnico 
tomasse conhecimento e solucionasse o problema. 

 
Figura 22 - Sistema identificação de anomalia 

Foi criado um formulário em Visual Basic (VBA), onde o operador registava os dados 
do equipamento e a descrição da ocorrência. Os técnicos, quando tomavam conhecimento e 
solucionavam o problema, utilizavam o mesmo formulário que possuía a opção de procurar e 
validavam o registo. Este formulário pode ser consultado no Anexo H. 

Com aplicação desta medida, de impacto mais visual, garantiu-se que a informação 
chegava aos técnicos e não era perdida. Em equipamentos de elevada complexidade um 
pequeno problema pode gerar uma avaria maior que obrigue a uma paragem prolongada. 
Registou-se um exemplo prático que ilustrou o objetivo da proposta: graças à identificação de 
um veio da estufa com problemas, foi possível descobrir mais quatro que se encontravam na 
mesma situação, evitando assim uma maior paragem do equipamento. 

Como forma de abordar os índices dos equipamentos de forma mais visual, 
desenvolveu-se um template para um mostrador de um conjunto de indicadores de 
performance, que pode ser consultado no Anexo I. A utilização de KPI tem bastante 
importância para a medição e acompanhamento dos índices de performance dos equipamentos 
e da componente motivacional dos operadores. 

De forma a verificar e controlar a aplicação desta nova metodologia na empresa foi 
criado um standard de auditoria. Este documento pode ser consultado no Anexo J. 

4.3 Sugestão e aplicação de melhorias no postos de trabalho 

4.3.1 Limpeza e organização 

A procura pela eliminação de desperdícios no centro de trabalho tinha de ser uma 
constante, no entanto, constatou-se que alguns dos problemas identificados no passado, ainda 
persistiam e afetavam engenheiros, técnicos e operadores. 
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Constatou-se que o centro de trabalho estava globalmente organizado, apesar da 
existência de alguma documentação obsoleta. Quanto às marcações de solo de controlo visual, 
havia locais onde estas não existiam, pelo que se procedeu à recomendação de colocação. Na 
Figura 23, é possível observar a definição e delimitação da zona de inspeção do equipamento 
junto à estufa. 

 
Figura 23 - Definição e delimitação da zona de inspeção 

Posteriormente, procurou-se eliminar a colocação de elementos fora do sítio e retirar 
elementos a mais, como se apresenta na Figura 24. Para tal, foram observados os períodos em 
que estes se encontravam no mesmo local e mal colocados, conseguindo assim avaliar a sua 
relevância para a atividade produtiva, bem como, necessidade ou não, de armazenamento 
dedicado na secção. 

 
Figura 24 - Elementos mal posicionados 

Alguns dos procedimentos propostos tinham como intenção evitar alguns erros e 
incentivar melhores práticas. Um dos casos estudados foram os objetos que se encontravam à 
volta dos equipamentos. Era comum encontrar paletes com partes de moldes encostados aos 
equipamentos a quando era efetuada a inspeção aos veios da estufa, pelo que essa inspeção 
ficava comprometida. Assim, dado a ocorrência em contínuo desta atividade, era necessário a 
identificação de locais próprios para a colocação dessas paletes, junto à oficina dos técnicos, 
como é possível observar na Figura 25. 
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Figura 25 - Palete de moldes colocada junto ao equipamento e palete de moldes colocada em local adequado 

Dada a colocação da documentação junto ao equipamento, foi possível a remoção da 
documentação em excesso e registos referentes a anos anteriores. Na Figura 26 está 
apresentada a zona de escritório. Foi desenvolvido um modelo de Auditoria 5s para validar a 
continuação da aplicação destes conceitos, que pode ser consultado no Anexo K. 

 
Figura 26 - Zona de escritório 

4.3.2 EPI´s e ferramentas de apoio 

No seguimento da análise de potenciais melhorias, foi efetuada uma avaliação dos 
equipamentos de proteção individual, EPI´s, utilizados na secção. Verificou-se que regra geral 
as normas de segurança estavam a ser cumpridas, no entanto, foi identificado um ponto onde 
existia potencial de melhoria. Os operadores, para as tarefas de manutenção, autónoma, 
principalmente as do final da semana de produção, paravam o equipamento, no entanto, não 
realizavam as tarefas com todas as condições de segurança pois, o equipamento de segurança 
Lockout-tagout, raramente era utilizado. Então, a intervenção foi transmitir essa informação 
de forma a vê-la como ferramenta necessária à realização das tarefas através da sua 
introdução na documentação. O objetivo era que existisse uma consciencialização do risco de 
trabalhar junto das zonas perigosas dos equipamentos e a melhoria das competências 
individuais para a resolução de problemas e identificação das suas causas. 

Um outro problema detetado e que mereceu um tratamento e cuidado especial, por ser 
uma preocupação de todos, era a definição do local onde colocar os consumíveis e os resíduos 
resultantes das atividades de manutenção, nomeadamente a lubrificação, dado não haver 
procedimentos regulamentados. Nas OPL´s de lubrificação desenvolvidas foram também, 
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definidos procedimentos acerca do tema e assim poder evitar despejo de resíduos ou 
colocação em locais indevidos. 

4.3.3 Sistema de limpeza automática de moldes 

Conforme já foi anteriormente referido, no decorrer da atividade produtiva os moldes 
desgastavam-se e acumulavam no seu interior sujidade composta por de resíduos com cola, 
que à medida que o tempo passava, se tornava mais de mais difícil remoção. O sistema 
apresentado promovia uma cortina de ar direcionada no sentido em que os moldes circulavam, 
removendo o granulado que se encontrava, devido às folgas existentes. A recolha da sujidade 
era feita para uma aparadeira, através de um sem fim tornando possível concentrar a sujidade, 
num recipiente, no exterior do equipamento. Assim, o equipamento permaneceria mais tempo 
limpo evitando as paragens no processo produtivo, facilitando as atividades de inspeção. Para 
além de evitar essas paragens, que se traduziriam em aumento dos índices de produção, esta 
solução permitiria que, no momento de troca dos moldes, estes estivessem bastante mais 
limpos, diminuindo o tempo dispensado para a sua limpeza. 

Este sistema apenas requereria uma limpeza periódica aos tubos por onde o granulado 
recolhido circularia, o granulado misturado com cola teria tendência a depositar-se ao longo 
do tubo e este, se não fosse limpo, acumularia a sujidade até ficar totalmente obstruído. 

A Figura 27 mostra um exemplo da aplicação prática deste sistema num equipamento 
semelhante. 

 
Figura 27 - Sistema de limpeza automática de moldes 

Dado que o sistema apresentado requeria a disponibilidade de algum espaço no 
equipamento, caso este não fosse viável, sugeriu-se a colocação de um vaivém nos locais 
onde há queda de granulado, que o recolheria. Apesar de não ajudar na limpeza dos moldes, 
permitiria que o equipamento em determinados locais ficasse mais limpo, reduzindo o tempo 
disponibilizado para limpeza e facilitando a inspeção. Este sistema tinha a vantagem de ser de 
mais fácil aplicação, requerendo menos espaço no equipamento. 

4.3.4 Proposta armazém de apoio e sistema Kanban 

Para além de reduzir as paragens era importante reduzir os tempos de paragens nos 
equipamentos. A solução pensada e proposta foi a colocação na secção de um armazém de 
apoio à realização das tarefas de manutenção autónoma. Este armazém teria as ferramentas 
necessárias para as tarefas realizadas e consumíveis. 

As bancas de apoio de cada equipamento foram analisadas e revelaram-se necessárias e 
uma boa solução para a atividade produtiva. Continham a documentação de controlo de 
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qualidade que os operadores preenchiam e alguns consumíveis. No entanto para auxílio às 
atividades de manutenção existiam alguns problemas que com esta proposta seriam 
resolvidos. Também pela zona do escritório se encontrava uma caixa de ferramentas bastante 
desorganizada e sem local definido. Através da aplicação do armazém seria possível organizar 
e concentrar todas as ferramentas necessárias à manutenção e com isso conseguir ganhos na 
redução dos tempos de paragem dos equipamentos. Na Figura 28 é possível observar banca de 
apoio e a caixa de ferramentas. 

 
Figura 28 - Banca de apoio e caixa de ferramentas 

Verificou-se também que a reposição dos consumíveis era feita de uma forma pouco 
eficiente. Esta dependia essencialmente da atenção e da iniciativa dos operadores e técnicos, 
culminando algumas vezes em falta de stock. 

Partindo desta premissa, propôs-se efetuar a reposição destes produtos através de um 
sistema de cartões kanban. Estes cartões eram colocados entre os consumíveis e sempre que 
se atingia o ponto de encomenda, o cartão era colocado num quadro, onde o responsável de 
produção recolheria e efetuaria os pedidos de encomenda. Os cartões para cada produto 
conteriam informações como: nome, quantidade de reposição e o fornecedor. 

Outro problema detetado foi a dificuldade sentida pelos técnicos de manutenção na 
coordenação das tarefas a realizar. Assim, pensou-se numa ferramenta de auxílio. Adaptando 
o quadro existente na oficina, nele colocar-se-iam as atividades por realizar, as que estavam 
em curso e as realizadas num determinado período, por exemplo uma semana. Este quadro, 
apresentado na Figura 29, seria uma ferramenta útil de apoio à coordenação das tarefas de 
manutenção a realizar pelos técnicos. 

 
Figura 29 - Quadro kanban 
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4.4 Manutenção Planeada: Mudança de moldes 

As atividades de manutenção planeada praticadas foram objeto de estudo na dissertação. 
No caso dos componentes de injeção de granulado, o estudo efetuado não permitiu detetar 
oportunidades de melhoria devido à falta de informação existente. Durante o período de 
realização da dissertação apenas foi possível observar essa troca uma vez. 

Foi alvo de análise a substituição efetuada aos moldes das moldadoras, entre outros 
fatores, a periodicidade, tempos de limpeza e quantidade de moldes de reserva. As 
substituições dos moldes foram sempre registadas pelos técnicos desde que se iniciou o 
processo de troca periódica dos mesmos, há cerca de ano e meio. 

Um ciclo de troca de moldes era em média composto por 4 ou 5 trocas até completar o 
jogo todo. Durante esse período os moldes eram trocados semana sim, semana não, ao sábado, 
estando sempre dois equipamentos a ser trocados em simultâneo. Sempre que se efetuada uma 
substituição os moldes eram assinalados com uma cor, este sistema permitia controlar o 
tempo estes estavam em atividade. 

Os moldes eram constituídos por placas exteriores, placas interiores e casquilhos. Na 
Figura 30 é possível observar o modelo do molde desenhado em SolidWorks. 

 
Figura 30 - Vista explodida do molde 

Para o estudo foi efetuado um levantamento das quantidades de moldes existente no 
equipamento, bem como, os moldes de reserva existentes em armazém. Podemos observar 
esses valores na Tabela 8. 

Tabela 8 - Quantidades de moldes 

Equipamento Moldes no 
equipamento Moldes de reserva 

Moldadora 1 427 120 

Moldadora 2 427 120 

Moldadora 3 568 120 

Moldadora 4 367 60 

Moldadora 5 304 73 

Uma das dificuldades desta análise foi a de comprovar que um era a vida útil do 
molde, mas a verdade é que no período desde que se iniciou a sua substituição preventiva, os 
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problemas a eles associados: defeito do produto e/ou moldes danificados, diminui 
drasticamente, pelo que se optou por manter esta periodicidade. 

No final do ciclo produtivo semanal, os moldes eram trocados. Os técnicos após 
efetuarem essa substituição, tinha a responsabilidade, na semana seguinte, de proceder à 
desmontagem, limpeza e envio dos componentes para serem revestidos por teflon. 

 Procurando áreas de fragilidade nas práticas adotadas, efetuou-se um levantamento 
dos custos dos moldes, das horas/homem e de teflonar, equacionando os diferentes cenários 
de intervenção: a redução de custos e o possível aumento do tempo produtivo do 
equipamento. 

 A análise das práticas de todo o processo de troca, permitiu encontrar algumas 
ineficiências. 

 Realizou-se um estudo com o objetivo de determinar a capacidade máxima de 
substituição que era possível atingir, sendo que estas eram efetuadas por dois técnicos. 
Constatou-se que se as tarefas fossem realizadas por três técnicos, em vez de dois, essa troca 
era efetuada de uma forma bastante mais célere, pois existiam tarefas que se tornavam 
bastante mais facilitadas pela presença do terceiro elemento. Com a colocação de um terceiro 
técnico a efetuar a operação, era possível reduzir o tempo da troca de 60 moldes de 120 para 
45 minutos. 
 Relativamente ao armazenamento, era necessário a organização da oficina através da 
definição de locais de dedicados para as paletes de moldes de reserva e moldes em processo 
de troca. 

 Quanto à avaliação da quantidade de moldes existente em reserva e se a redução do 
número de operações de troca (aumento do número de moldes de reserva) compensaria, foi 
equacionada a aquisição de mais moldes de reserva e o aumento da área de armazenamento. 
 Estudadas várias hipóteses e efetuadas algumas iterações de diferentes quantidades de 
moldes a adquirir, constatou-se que o preço de aquisição era demasiado elevado, não 
justificando o investimento. 

 Analisaram-se as alternativas que não implicassem investimento em molde de reserva, 
porquanto a colocação de um terceiro elemento, tornava possível a redução, em mais de 
quatro vezes, do tempo necessário para efetuar as trocas de todos os moldes de todas as 
moldadoras. Assumindo que as tarefas permaneciam a ser realizadas ao sábado, seria possível 
a diminuição, em cerca de três vezes, dos gastos em horas extraordinárias com pessoal. 
Apesar da poupança, com esta solução surgiria o problema da dificuldade em garantir um 
terceiro elemento para trabalhar ao sábado. 
 Foi então estudada a exequibilidade de colocar a substituições dos moldes, em um dos 
dias úteis, facilitando a disponibilização de três técnicos para efetuar a operação e um 
operador. Este último era bastante útil podendo auxiliar, através da manobra do equipamento. 
De referir que, aliado a isto estava a componente motivacional devido ao acompanhamento da 
realização das tarefas por parte dos engenheiros, que conduziria a aumentos na produtividade. 

 A primeira etapa foi calcular, nos equipamentos, a operar em condições normais, os 
custos de perda de produção que implicaria. Os valores obtidos da perda de produção foram 
bastante superiores à poupança das horas extraordinárias a pagar, pelo que se tornava 
necessário avaliar a viabilidade da alteração. 

 Sempre que se tratava de uma semana de troca de moldes, a produção terminava por 
volta das 20h00 e iniciava-se o período de limpeza, sensivelmente 12 horas antes do início da 
troca de moldes. A produção era retomada na segunda-feira às 8h30 devido ao período de 
arranque do equipamento (2h30). 
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 Cada troca semanal de moldes, teria uma duração média de 1h30, pelo que se essas 
atividades fossem iniciadas às 8h00 era possível principiar a produção semanal às 12h00. 
Através dos resultados dos cálculos efetuados, conclui-se que, durante o ciclo de troca de 
moldes, seria necessário recuperar 4h a cada duas semanas. A solução era viabilizada através 
do adiamento do fim da produção semanal das 20 as 22 horas nessas semanas. Esta alteração 
era possível através de alguns ajustes no período de limpeza. 

Para todos os cálculos tomou-se em consideração a capacidade dos técnicos, o tempo 
de lavagem dos moldes e capacidade de resposta de resposta das empresas que realizavam o 
teflonamento das chapas e casquilhos.  Através da reformulação das práticas de substituição 
dos moldes das moldadoras seria possível poupar cerca de 4000 € anualmente. 

Todas as conclusões retiradas desta análise foram conseguidas assumindo um conjunto 
de pressupostos, fundamentados no compromisso e flexibilidade da produção com as tarefas 
de manutenção. 

4.5 Recomendações sobre o processo de registo de dados 

Para a aplicação de princípios de manutenção planeada e preventiva era necessária 
informação, algo que na empresa era, em alguns casos, inexistente ou bastante incompleta. 
Era necessário perceber entre as diferentes componentes que influenciavam a disponibilidade 
de um equipamento, onde é que era necessário atuar para obter o maior ganho. 

Partindo deste pressuposto, foram iniciados os trabalhos no sentido de resolver o 
problema. Numa primeira fase, foi estudado o software onde os dados eram registados e 
compreendido o seu funcionamento. Depois, foi feita uma reunião com o departamento de 
informática com o objetivo de encontrar uma solução para as ideias que vinham da análise do 
software. Dessa reunião, percebeu-se que, tecnicamente, era possível ramificar os dados em 
mais um nível, por exemplo “Moldadora 1 – Estufa – Avaria Mecânica” em detrimento de 
“Moldadora 1 – Avaria Mecânica”. No entanto, esta proposta mostrou algumas fragilidades: 
ser menos intuitiva para o preenchimento dos operadores e a forma como seriam apresentados 
os dados em Excel obrigaria a recorrer a filtragem e outras ferramentas. 

A solução em papel surgiu como uma alternativa, foi desenvolvida uma folha com 
campos de preenchimento conforme pretendido e apresentada aos engenheiros responsáveis 
pela secção. Apesar do reconhecimento de todos, que era necessário alterar e completar a 
forma como os dados eram registados, a folha de papel, não foi considerada a melhor solução, 
mas o facto de obrigar os operadores a registarem os mesmos dados em dois locais distintos, 
inviabilizou a sua aplicação. 

Surgiu então a ideia de desenvolver um formulário em VBA, através do preenchimento 
dos campos necessários à construção de uma boa base de dados para a implementação de 
princípios de manutenção preventiva de determinados componentes. 

Estudou-se a sua estrutura e quais os campos de interesse que era necessário conhecer, 
de modo a solucionar a falta de informação e ambiguidades existentes. Existia a necessidade 
de decompor o tempo de paragem dos equipamentos em todas as suas vertentes, de modo a 
definir os problemas e oportunidades de melhoria. Assim seria possível analisar o tempo de 
reparação do equipamento por comparação com o tempo que este esteve efetivamente a ser 
reparado por motivos como: filas de espera, a falta de técnicos ou problemas com peças de 
reserva. Só seria possível tomar medidas e decisões se houvesse matéria para sustentá-las. 

Uma das medidas para evitar problemas com falta de peças suplentes ou estas serem 
desadequadas, seria a garantia de existência de fornecedores de confiança que cumprissem os 
prazos estipulados. 
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O formulário apresentava a opção de registo por parte dos operadores e pode ser 
consultado no Anexo L. 

Através de tabelas dinâmicas, com dos dados registados em Excel, era possível tratar e 
analisar a informação recolhida à medida das pretensões. Todos os campos de registo 
colocados permitiram a geração dos indicadores de desempenho de manutenção. 

Foi desenvolvido um outro programa com formulários de registo e pesquisa, de apoio às 
atividades de manutenção planeada, nomeadamente à substituição dos moldes. Este programa 
tinha como função a substituição dos registos em papel com o acréscimo do registo dos 
tempos de substituição. No Anexo M, apresentam-se estes dois formulários. 

4.6 Indicadores de desempenho após implementação 

Os resultados quantitativos das reformulações de práticas e introdução de novas 
metodologias na área da manutenção, não podem ser avaliados no curto prazo. A 
implementação total destas metodologias na organização requer um maior período de tempo, 
sendo atingidos os resultados esperados no médio longo prazo. 

Apesar disso, calcularam-se os dois indicadores onde as medidas implementadas 
pudessem já ter tido alguma influência, o MTBF e a disponibilidade. No caso do MTBF 
foram efetuados dois cálculos, incluindo o tempo total desde Janeiro de 2018 e contabilizando 
apenas o período de aplicação. Para a disponibilidade calculou-se para o período de aplicação. 
Na Figura 31 são apresentados os tempos referência para os cálculos. 

 
Figura 31 - Tempos utilizados para os cálculos 

A Tabela 9 apresenta os resultados dos cálculos para os períodos acima mencionados. 
Tabela 9 - Indicadores de desempenho após implementação 

Equipamento MTBF [até t2]  (h) MTBF [t1 a t2] (h) Disponibilidade (%) 

Moldadora 1 132,73 184,00 86,44 

Moldadora 2 100,69 110,40 83,77 

Como é possível observar na Tabela 9, se os valores calculados para o MTBF fossem 
absorvidos no total, estes não possuíam importância relativa no sentido de alterar o valor 
inicialmente calculado, nem a tendência das avarias. Não obstante, para o cálculo no período 
de implementação foi realizado um teste unilateral à esquerda, sendo a hipótese nula a taxa de 
avarias ser constante e a hipótese alternativa a taxa ser decrescente, com o fim de avaliar se 
tinha ocorrido alteração da sua tendência. Em ambos os casos não houve evidência estatística 
que confirmasse a hipótese alternativa, justificada pela amostra reduzida. 

Apesar da existência de indícios de melhoria nos valores calculados para os indicadores 
de ambos os equipamentos, conforme foi acima referido dado se tratar de um período 
temporal reduzido, na ótica da manutenção estes não podem ser considerados relevantes. 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

Este capítulo final da dissertação reúne as conclusões acerca do trabalho desenvolvido, 
assim como as perspetivas de trabalho futuro. 

5.1 Conclusões 

O projeto de dissertação em ambiente empresarial revelou-se bastante desafiante, 
concernente aos objetivos que haviam sido propostos. Na empresa onde decorreu, a grande 
maioria do pessoal operador apresentava uma vasta experiência na atividade, pelo que existia 
uma grande resistência à mudança de práticas. 

Através do projeto, foi possível entender a importância das pessoas e do seu 
envolvimento no diz respeito a inovar e implementar ações de melhoria. De realçar também o 
peso da gestão de topo, pois caso não houvesse suporte da liderança e o envolvimento de 
todos, as ideias não surtiriam os resultados esperados. 

A fase inicial de levantamento de informação e análise permitiu identificar os principais 
problemas relacionados com a manutenção e associá-los aos objetivos listados, inicialmente, 
pela empresa. 

Através do cálculo dos indicadores, apesar haver algumas limitações, foi possível 
quantificar e validar os pressupostos anteriormente expostos, teoricamente, quer por técnicos, 
quer por pessoal operador, acerca dos principais problemas. 

A passagem de conhecimento e ensinamentos pela parte dos operadores foi fundamental 
para o desenvolvimento dos planos de manutenção autónoma implementados. A colaboração 
e acompanhamentos dos técnicos e engenheiros ao longo de todas as etapas foi bastante 
importante pelo facto de terem contribído para uma melhoria acentuada, através de correções 
e novas ideias. 

Graças às metedologias implementadas foi possível fomentar um ambiente de trabalho 
mais limpo e organizado. A implementação dos princípios TPM, no seio de uma organização 
requer um período alargado de tempo, pelo que os resultados quantitativos obtidos não foram 
considerados revelantes. O espírito de cooperação entre os departamentos de manutenção e 
produção é fundamental para o sucesso desta metodologia. 

Em suma os principais resultados obtidos foram: 

• Criação de documentação standard associada a todas as tarefas de manutenção; 

• Reformulação de práticas de manutenção, que é esperado no futuro provoque a 
diminuição do número de avarias; 

• A ajuda visual garantiu e facilitou um maior e melhor caudal de informação; 

• A limpeza e organização permitiu um melhor fluxo de trabalho e redução de 
desperdícios; 
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• Proposta de sugestão de colocação de um terceiro operador a efetuar a troca de moldes 
permitirá a empresa uma poupança anual na ordem dos 4000 €; 

• As aplicações informáticas desenvolvidas proporcionarão à empresa usufruir de uma 
maior organização dos dados, bem como facilitar o seu tratamento. 

As ideias e trabalho desenvolvidos focaram-se na procura de respostas aos problemas 
existentes na secção. Apesar da manutenção autónoma ser apenas um dos primeiros passos 
daquilo que é considerado um modelo de manutenção de excelência, as práticas postas em 
prática acredita-se que possam ser a base para uma evolução da manutenção indo em conta 
com os objetivos da empresa. 

5.2 Perspetivas de trabalho futuro 

O curto espaço temporal para a realização deste projeto condicionou a aplicação das 
metodologias e tornou pendentes algumas propostas de melhoria que requerem posterior 
análise e acompanhamento. No seguimento do trabalho desenvolvido, sugere-se a aplicação 
das fichas e princípios de manutenção autónoma nas restantes moldadoras e linhas de 
retificação. 

Propõe-se a continuação e aprofundamento do estudo do sistema de limpeza automática 
dos moldes, nomeadamente a garantia de que existe viabilidade de aplicação. Condicionantes 
como espaço ou particularidades na estrutura do equipamento podem inviabilizar a sua 
aplicação e caso seja possível, efetuar adaptações. No entanto, na impossibilidade, deve-se 
partir para a solução do vaivém que, apesar de não apresentar o mesmo grau de eficácia, 
melhoraria a limpeza do equipamento, nomeadamente dos moldes. 

Quanto aos formulários desenvolvidos é esperado que estes sejam aplicados pelo menos 
até à implementação do SAP que se espera, num prazo de dois anos. Pretende-se que com a  
introdução de um registo mais detalhado, seja possível, através do seu histórico identificar 
componentes críticos, permitindo efetuar uma avaliação do seu desempenho e a possibilidade 
de aplicação de planos de substituição preventiva.  
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ANEXO A: Análise ABC dos produtos produzidos em 2018 

 
 

Referência Quantidade % Relativa % Acumulada Nível do 
produto Moldadora 

ROL.MOLD.52X26 Micro 
SP 98245530 20,26% 20,26% 

A 

1 e 2 

CORPOS MOLD. 42X26 
Micro FU 76157320 15,71% 35,97% 2 

ROL.MOLD.52X26 Micro D 74797820 15,43% 51,40% 1 e 4 

ROL.MOLD.35X22 Micro 
NE 69290110 14,29% 65,69% 3 NEW 

CORPOS MOLD. 46X35 CH 68915230 14,21% 79,91% 3 CHP e 5 

ROL.MOLD.52X26 Micro R 29176070 6,02% 85,93% 

B 

1 e 4 

CORPOS MOLD. 50X35 CH 28279410 5,83% 91,76% 5 

ROL.MOLD.42X26 Micro 
NA 9774340 2,02% 93,78% 2 

ROL.MOLD.52X26 NT 7481020 1,54% 95,32% 4 

ROL.MOLD.46X35 Micro 
DX 7306990 1,51% 96,83% 

C 

3 CHP 

CORPOS MOLD. 42X26 
Micro FU-P 6047430 1,25% 98,07% 2 

CORPOS MOLD. 52X26 
Micro FU-B 4222790 0,87% 98,95% 1 

CORPOS MOLD. 46X35 
Micro FU-B 2362550 0,49% 99,43% 5 

ROL.MOLD.50X35 SC 1023930 0,21% 99,64% 5 

ROL.MOLD.52X26 MX 790600 0,16% 99,81% 1 e 4 

ROL.MOLD.52X26 Micro 
D-FS 519960 0,11% 99,91% 1 

ROL.MOLD.46X35 Micro D 252830 0,05% 99,97% 5 

CORPOS MOLD. 52X26 EV 164780 0,03% 100,00% 4 
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ANEXO B: Fluxograma do processo e controlo de qualidade 
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ANEXO C: Folha de sugestões de melhoria 
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ANEXO D: Ficha de manutenção autónoma - Turno 
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ANEXO E: Ficha de manutenção autónoma – Semanal e Mensal 
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ANEXO F: Ficha de manutenção autónoma – Lubrificação 
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ANEXO G: Exemplo de OPL desenvolvida 
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ANEXO H: Formulário Deteção de Anomalia 
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ANEXO I: Template indicadores de desempenho 
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ANEXO J: Auditoria Manutenção Autónoma 
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ANEXO K: Auditoria 5S 
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ANEXO L: Formulário Registo de Avaria 
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ANEXO M: Formulários Manutenção Planeada 

 

 
 


