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Resumo 

O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido na empresa ColepCCL, no âmbito da 

disciplina do Projecto em Empresa, para a conclusão do curso de Mestrado Integrado em 

Engenharia Mecânica.  

Este projecto intitulado ―Aumento da Capacidade da Litografia‖ tem como principal objectivo 

o acompanhamento do arranque de uma nova linha de impressão offset, a linha número 15 da 

secção da litografia, e como principais resultados esperados a realização de um plano de 

manutenção, um plano de acção para melhorias identificadas e um modelo de avaliação da 

performance da nova linha e sucata gerada. 

Neste projecto acompanharam-se três fases muito importantes da nova linha de produção, que 

foram a instalação da linha, a formação dos operadores e o início de produção. 

Ao longo destas fases elaboraram-se planos de manutenção e limpeza para a nova linha, assim 

como vários procedimentos sobre o correcto funcionamento e instalação desta.  

Também nesta fase realizaram-se alguns estudos sobre a performance e a sucata gerada pela 

linha, que culminaram com a proposta de algumas melhorias. 

Posteriormente foi aplicada a metodologia 5S’s para a organização correcta do local de 

trabalho de forma a possibilitar aos operadores as melhores condições no local de trabalho e 

consequentemente se obterem os melhores resultados da linha de produção.  

Durante a aplicação desta metodologia criaram-se locais para arrumação de ferramentas, 

mobiliário para guardar elementos necessários para a produção, compra de equipamentos 

auxiliares, etc.  

A segunda metodologia aplicada foi a metodologia SMED ―Single Minute Exchange Dies‖, 

com o objectivo de alcançar a melhor performance da linha reduzindo o mais possível os 

tempos de setup desta.  

Esta metodologia é utilizada porque as oportunidades de melhoria da nova linha de produção 

encontram-se nos seus tempos improdutivos, ou seja, nos tempos de manutenção, tempos de 

setup e tempos de falhas, dado que a nova linha 15 é constituída por uma das máquinas de 

impressão offset mais desenvolvidas do mundo. 

Durante a aplicação desta metodologia filmaram-se e analisaram-se todos os setups da 

máquina, de modo a obter informação sobre os tempos das actividades de cada setup.  

Seguiu-se a aplicação de várias acções para organizar e reduzir os tempos de setup, que 

culminou com a elaboração de uma gama operatória com as operações que cada operador 

deve realizar de forma a obter os melhores resultados desta nova linha de produção. 

No final do projecto foi também elaborado um estudo sobre o impacto que a nova linha de 

produção tem na performance da secção da litografia. 

Neste estudo conclui-se que apesar de ainda não se ter registado um aumento da eficiência 

operacional da secção da litografia, já que a nova linha se encontra em funcionamento há 

apenas sete semanas, esta dá bons indicadores de que dentro de poucas semanas se pode 

superar a eficiência operacional que esta secção apresentava anteriormente.  

 



Aumento da Capacidade da Litografia 

III 
 

Abstract 

The report presented describes the work that has been developed in the company ColepCCL, 

in target of the ―Company’s Project‖, to obtain the graduation in Integrated Masters in 

Mechanical Engineering.  

This project, entitled ―Improving the capacity of Lithography‖, has as main objective control 

the start of a new line of offset’s printing, the fifteenth line of the lithography’s section, and 

has as main expect results the creation of a maintenance plan, an action plan for identified 

improvements and an evaluation model of the new line’s performance and scrap generated.  

In this project, three very important steps of the production’s line were followed up: the 

installation of the line, the training of the operators and the start of production. 

During the steps enunciated before, maintenance and cleaning plans for the new line were 

created, as well as some procedures about it’s installation and operation. 

Also in this step some studies about the line’s performance and scrap generated have been 

done, which ended with a proposal for improvements. 

After that, the 5S’s methodology was used, in order to have the correct organization of the 

working place, giving the operators the best conditions to achieve the better results possible in 

the production line. 

During the appliance of this methodology were created places to store tools, forniture to store 

necessary elements for the production, equipment achievements, etc. 

The second methodology applied was the SMED ―Single Minute Exchange Dies‖, with the 

purpose of achieving the best performance in the production line. 

This methodology is used because the opportunities to improve the new production line are in 

it’s unproductive time, more specifically during the maintenance, setup and failure times, due 

to the fact that the new fifteenth line has one of the most developed offset printing machines 

in the world. 

During the application of this methodology all the setups were recorded and studied, in order 

to obtain information about their activities time. 

Several actions to organize and reduce the setup’s time were done, followed with the 

procedures that each operator must do to achieve the best possible results in the new 

production line. 

In the end of this project a study was also done about the impact of this new production line in 

the lithography’s performance. 

In conclusion, although an increase of the lithography’s section efficiency has not been 

verified, which is working just for seven weeks, the section gives some good results that in a 

few weeks the efficiency can grow, achieving better results than previously. 
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1 Introdução 

1.1 Apresentação da empresa ColepCCL 

A ColepCCL é uma empresa que actua em quatro divisões de negócio: ―Metal Packaging‖ 

(embalagens metálicas), ―Plastic Packaging‖ (embalagens plásticas), ―Contract Operations‖ 

(formulação, enchimento e copacking) e ―Speciality Custom Manufacturing‖ (formulação e 

enchimento de produtos farmacêuticos não sujeitos a prescrição médica).  

 

Figura 1 – Exemplos de produtos desenvolvidos pela ColepCCL 

Actualmente a ColepCCL é o maior Contracter Manufacter europeu nas áreas de cuidados de 

higiene pessoal, cosmética, produtos farmacêuticos não sujeitos a prescrição médica e 

produtos de limpeza, sendo líder, enquanto produtora/ fornecedora, de soluções ao nível das 

embalagens metálicas e plásticas. 

A história da ColepCCL começa no ano de 1965, ano em que o Engenheiro Ilídio Leite de 

Pinho, funda a Colep, em Vale de Cambra.  

Quando iniciou, a sua actividade era o fabrico de embalagens metálicas, estendendo depois a 

sua área de negócio, em 1975, ao Contract Manufactering e em 1982 ao Contract 

Manufactering de embalagens metálicas.  

Depois a Colep, por questões estratégicas, decidiu-se por investimentos fora de Portugal, e em 

1993 adquiriu a fábrica S.C. Johnson’s em Espanha, criando-se assim uma nova empresa 

designada Colep Espanha – Embalajes y Productos Envazados, S.A, que actua na área do 

Metal Packaging.  

Seis anos depois, a Colep adquire a empresa Shirley Jones & Associates, que a representava 

no Reino Unido, sendo que esta fábrica se dedica apenas ao Contract Operations, ou seja, ao 

enchimento de embalagens. 

Em 2001, o grupo RAR adquire, através de uma oferta pública o capital da Colep, e um ano 

depois inicia a sua actividade na Polónia, através da construção de uma nova fábrica de 

Contract Manufactering, designada Colep – Polska. 

Em 2004 existiu a fusão entre a Colep e as divisões europeias da divisão de Custom 

Manufacturing da CCL Industries Inc., dando-se assim a formação da actual empresa 

ColepCCL, com 60% do capital do grupo RAR e 40% da CCL. 

Em 2007, o grupo RAR adquire a totalidade do capital da ColepCCL. 

Actualmente, a ColepCCL tem cinco fábricas, com diferentes áreas de negócios, localizadas 

na Europa nos seguintes países: 
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 Portugal -  a fábrica portuguesa é uma das mais completas uma vez que produz 

embalagens metálicas (aerossóis, embalagens alimentares, embalagens industriais, 

etc.), embalagens plásticas feitas por sopro (cosméticos, higiene pessoal, 

farmacêuticos e lubrificantes) ou por Injecção (cápsulas, tampas), e ainda se faz 

enchimento de embalagens próprias ou embalagens fornecidas por clientes. 

 Espanha — A fábrica Espanhola apenas produz embalagens metálicas (aerossóis, 

embalagens alimentares, embalagens industriais, etc.). 

 Reino Unido — A fábrica no Reino Unido faz apenas enchimento. 

 Alemanha — A fábrica alemã produz exclusivamente embalagens para produtos 

cosméticos. 

 Polônia — Esta fábrica é a mais recente, e produz  embalagens metálicas (aerossóis, 

embalagens alimentares, embalagens industriais, etc.) e também faz enchimento de 

embalagens próprias ou embalagens fornecidas por clientes. 

 

Figura 2 – Localização das fábricas da ColepCCL na Europa 

1.2 Apresentação do Projecto  

Este projecto surge da necessidade da ColepCCL aumentar a capacidade da secção da 

litografia na sua fábrica em Portugal, uma vez que em 2006 a empresa teve necessidade de 

subcontratar a litografia de cerca de 2.450.000 folhas, que corresponde a cerca de 2.283.750€. 

Assim a forma encontrada para lograr o objectivo de aumentar a capacidade da secção da 

litografia foi a aquisição de uma nova linha de produção. A linha de produção adquirida é 

única na Europa e uma das mais evoluídas do mundo, tendo capacidade para 7 unidades de 

impressão. A implementação de um sistema de heptacromia, possibilita que com apenas uma 

passagem da folha se consiga obter 90% de todas as cores existentes.  

Em comparação com, as linhas que já existiam na empresa, a mais evoluída tinha 4 unidades 

de impressão, conseguia-se com um sistema de quadricromia reproduzir cerca de 40% de 

todas as cores. 
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Com a implementação desta nova linha de produção, a ColepCCL prevê a redução em cerca 

de 50% da subcontratação, 40% da sucata gerada e 70% do número de horas extras.  

Incentivados por todos estes ganhos, a ColepCCL investiu cerca de 4.100.000€ na aquisição 

da nova linha de produção, prevendo que o seu payback será de apenas 30 meses, ou seja 2 

anos e meio. 

Assim, surgiu a possibilidade de realizar este projecto, cujo principal objectivo é o 

acompanhamento da implementação e do início dos trabalhos da nova linha de produção 

(linha 15) de forma a obter os seguintes resultados: 

 Realização do plano de manutenção  

 Criação de um modelo de avaliação da performance da linha e da sucata gerada 

 Realização de um plano de melhorias identificadas 

 Identificar e avaliar as condições de higiene e segurança da linha da produção 

No propósito referido, privilegiei a aplicação das metodologias 5’s e SMED. 

Através da metodologia 5S`s foi possível organizar (arrumar) os locais de trabalho, isto é, 

colocar o material necessário à produção num local bem definido e adequado para o 

funcionamento da mesma.  

A metodologia SMED foi escolhida por dois factores. O primeiro tem a ver com o facto de se 

estar a implementar uma das linhas mais evoluídas do mundo em que as oportunidades de 

melhoria estariam durante o tempo em que a máquina estivesse parada, ou seja, durante os 

tempos de Setup, de manutenção e de paragens frequentes.  

O outro factor que me levou a aplicar esta metodologia resultou da observação dos trabalhos 

das linhas já existentes, em que os trabalhos de setup precisam de ser revistos para a sua 

melhoria e actualização, pois estão a originar tempos de setups muito elevados. 

No final do projecto foi impossível implementar todas as melhorias identificadas devido á sua 

curta duração, mas também devido á existência de um projecto designado projecto Bloom.  

O projecto Bloom é um projecto de melhoria que está a ser aplicado em toda a empresa, mas 

em várias fases, em que cada uma dessas fases está associada a uma secção.  

Neste momento, este projecto encontra-se na secção do Packaging até ao final do mês de 

Julho e está previsto arrancar uma nova fase no início de Setembro na secção da litografia. 

Por estes motivos, algumas propostas de melhoria identificadas para a litografia, aguardam 

este projecto para serem avaliadas e aplicadas. 

1.3 Desenvolvimento do projecto 

O projecto iniciou-se com duas semanas de integração. Na primeira semana dedicou-se um 

dia a cada secção para se perceber todo o processo produtivo da empresa, desde a matéria-

prima, a folha-de-flandres, até ao produto final (aerossóis, latas, etc).  

A segunda semana foi dedicada à secção de litografia, na qual incidiu este projecto. Ao longo 

da mesma foi possível conhecer não só os colaboradores que trabalham nesta secção, bem 

como os detalhes do processo produtivo.  
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A segunda semana de integração foi muito importante porque permitiu conhecer o processo 

de impressão offset que se pratica na secção da litografia. 

Findo o período de integração, iniciaram-se os trabalhos com a leitura dos manuais fornecidos 

pelo fabricante da máquina para perceber o seu funcionamento, quais os materiais 

consumíveis por esta e também para recolher informação para a elaboração do plano de 

Manutenção. 

Em seguida, passei para a aplicação da metodologia 5S’s, começando por identificar quais os 

materiais que realmente eram necessários para o correcto funcionamento da máquina.  

Depois da identificação destes, procedi à sua localização, tendo em conta o seu local de 

funcionamento. Finalmente foram criadas regras, foi dada formação aos impressores e foi 

estabelecido o controlo da correcta aplicação dos materiais e sua arrumação. 

Em simultâneo com o início da aplicação da metodologia dos 5S’s, coincidiu a formação dos 

impressores sobre o funcionamento da máquina, os seus erros principais, como realizar os 

Setups, etc, dada por um elemento da empresa KBA, empresa que vendeu a nova linha de 

impressão, na qual também tive um papel importante, uma vez que para além de recolher e 

tratar a informação sobre o funcionamento e montagem de partes da máquina, também servi 

de intérprete entre o formador e os impressores.    

Depois da formação, iniciou-se a produção, em que fiz o registo dos elementos necessários 

desde o início dos trabalhos até ao final do projecto, para que pudesse acompanhar a evolução 

da performance da linha e da sucata gerada até ao final do projecto, para se poder retirar 

conclusões sobre a aplicação das melhorias implementadas.  

Nesta fase e até ao final do projecto acompanhei sempre os trabalhos dos impressores, 

complementando as formações que receberam e resolvendo pequenas avarias/erros ou dúvidas 

que surgiam durante a produção. 

Este apoio prestado aos operadores foi bastante importante já que estes tiveram grandes 

dificuldades em aprender a funcionar com os comandos da máquina, pois alguns dos 

operadores nunca tinham trabalhado com computadores. 

Ao longo do projecto, acompanhei também a instalação da câmara de acerto de impressão e 

do Densitronic e as respectivas formações dadas aos operadores. Uma vez mais servi de 

intérprete, registei os pontos essenciais para o bom funcionamento dos equipamentos e 

realizei procedimentos de funcionamento. 

Finalmente, apliquei a metodologia SMED, em que comecei por filmar e registar os tempos 

de setup, analisá-los, para em seguida separar o trabalho interno do externo. Depois de 

distintos, tentei transformar o máximo de trabalho interno em trabalho externo, reduzir o 

trabalho interno e finalmente o trabalho externo.  

Assim, no final da aplicação desta metodologia resultou uma gama operatória para cada 

operador, ficando assim o trabalho normalizado, garantindo que independentemente do 

operador, o tempo de setup era sempre o mesmo, ou pelo menos bastante semelhante. 

Nas últimas duas semanas do projecto fiz um estudo sobre as principais falhas da linha e suas 

causas, e acompanhei uma última semana de formação dada pelo impressor da KBA, que 

serviu para tentar resolver todos os problemas que surgiram na produção ao longo deste 

projecto.  
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2 Estado da arte 

2.1 Lean Thinking  

O professor João Paulo Pinto [5] refere no seu livro que a filosofia ―Lean Thinking‖, ou 

―pensamento magro‖, surgiu como um sistema de gestão cujo objectivo é desenvolver os 

processos e procedimentos através da redução contínua de desperdícios em todas as suas 

fases.  

2.2.1 Origem do Lean Thinking 

Voltando atrás na história, quando Henry Ford desenvolveu as técnicas de produção em série 

para o fabrico de automóveis alterou os paradigmas do fabrico artesanal para o fabrico em 

série. 

Nesta altura, a avaliação do desempenho passou a concentrar-se na utilização de recursos, e os 

processos de organização e layout passaram a orientar-se pelos princípios de produção em 

série.  

Os problemas começaram quando a complexidade dos processos e a oferta de produtos 

aumentaram, originando acumulações de stocks e aumentos de tempos dos processos, ou seja, 

aumento do ―Lead Time‖. 

Por outro lado, as expectativas dos clientes cresceram rapidamente, exigindo entregas cada 

vez mais rápidas, com menores lead times e produtos mais personalizados. 

Foi então que no Japão, no final da segunda guerra mundial e com o país completamente 

destruído e a necessitar de se organizar, que se desenvolveram filosofias como o sistema de 

produção Toyota (TPS), a gestão total da qualidade (TQM) e a manutenção preventiva total 

(TPM), orientadas para a satisfação eficiente das necessidades dos clientes. 

O TPS revolucionou a indústria automóvel com a filosofia de melhoria contínua ou Kaizen 

(baseada no envolvimento de todos os colaboradores) com a introdução de práticas de 

prevenção dos erros (Poka Yoka), com o desenvolvimento do sistema de controlo Kanban ou 

com o sistema Pull. 

O Just-in-time (JIT) é uma filosofia de gestão de operações desenvolvida no Japão, desde os 

anos 1960’s, tendo como ponto de partida o sistema de produção da Toyota Motor Campany, 

sendo por isso também conhecido por TPS.  

O grande impulsionador deste sistema foi o vice-presidente desta empresa Taiichi Ohno, e 

teve o apoio do consultor Shigeo Shingo que foi o responsável pelo seu desenvolvimento. 

A filosofia JIT assenta em três princípios básicos: 

 Integração e optimização de todo o processo de fabrico – procura reduzir ou eliminar 

as funções e sistemas desnecessários aos processos. 

 Melhoria contínua – procura desenvolver os sistemas internos que encorajam a 

melhoria permanente dos processos, procedimentos e também das pessoas dentro da 

empresa. 
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 Enfoco nos clientes – Procura entender e responder às necessidades dos clientes, ou 

seja, significa que a empresa tem a responsabilidade de atender o cliente nos requisitos 

de qualidade do produto, prazo de entrega, qualidade e custo. 

O TPS evoluiu ao longo de quatro décadas até ao seu amadurecimento e na década de 90 dois 

investigadores, James Womack e David Jones, após uma década a estudar o sucesso das 

empresas nipónicas, utilizaram o termo Lean Thinking para se referirem à evolução do TPS e 

à consideração de novos conceitos emergidos durante aquela década. 

Estes investigadores confirmaram as sete fontes de desperdício inicialmente identificadas por 

Taiichi Ohno e Shigeo Shingo para o TPS, acrescentando uma oitava fonte de desperdício, 

que é o design de produtos e serviços que não vão ao encontro das necessidades do cliente.  

2.2 Princípios básicos do Lean Thinking 

O pensamento lean consiste num conjunto de princípios que visam simplificar o modo como 

uma organização produz e entrega valor aos seus clientes enquanto todos os desperdícios são 

eliminados.  

O pensamento lean assenta em cinco fases para a sua implementação: 

 Valor – Identifica o que os clientes querem. 

 Cadeia de valor – É o conjunto de todas as etapas e acções necessárias à satisfação dos 

pedidos dos clientes. 

 Fluxo – Organização da cadeia de valor para eliminar qualquer parte do processo que 

não acrescente valor ao produto. 

 Pull – Este conceito consiste em produzir apenas o que é necessário quando é 

necessário. 

 Perfeição – A perfeição traduz-se na completa eliminação do desperdício, ou seja, 

assenta numa melhoria contínua dos processos. 

O professor João Paulo Pinto [6] descreveu a implementação do pensamento Lean num artigo 

publicado na revista Exame em 2005 da seguinte forma: 

―A necessidade de satisfazer o cliente não se esgota com a satisfação do próximo cliente na 

cadeia de valor, sendo a ênfase cada vez mais colocada na satisfação do cliente final. O ponto 

de partida é reconhecer que apenas uma pequena fracção do tempo e esforço de uma 

organização é convertida em valor. Após definido o valor de um produto ou serviço na 

perspectiva do cliente, todas as actividades que não o acrescentam devem ser eliminadas. Na 

maioria das operações industriais apenas 5% adicionam valor. Em paralelo, 35% são 

actividades necessárias, mas nada de benéfico contribuem, e as restantes são puro 

desperdício.‖ 

O pensamento Lean não é um meio para implementar mudanças radicais nas organizações, 

mas sim uma mudança de atitude e de cultura empresarial, ou seja, é um processo de solução 

de problemas com o propósito de mudar completamente os processos de trabalho e 

principalmente as pessoas. 
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2.3 Métodos e ferramentas para a implementação do Lean Thinking 

Segundo o que descreve o professor João Paulo Pinto [5] no seu livro, antes da aplicação de 

qualquer ferramenta e técnica, a implementação eficaz do Lean thinking exige uma mudança 

cultural dentro da empresa, assumindo uma postura de querer mudar.  

A preparação para a mudança começa pelo envolvimento de todos os elementos directa e 

indirectamente envolvidos no sistema, começando de preferência pela gestão de topo, uma 

vez que se estes não se convencerem de que a única forma de implementar o lean thinking é 

mudando as práticas de trabalho e o estilo de gestão, as vantagens obtidas da aplicação desta 

filosofia não acontecem. 

Assim depois de a gestão de topo estar consciente das mudanças necessárias, esta forma de 

pensar vai começar a atingir os níveis médios de gestão até chegar a todos os colaboradores. 

A educação, formação e o treino devem ser encarados como um meio facilitador para o 

envolvimento de todos os colaboradores, através do qual todos possam adquirir a consciência 

de que com a implementação do Lean Thinking todos ganham. 

Existem dois paradigmas essenciais à sustentação do lean thinking: 

Necessidade da interacção contínua entre o planeamento e a execução - Este apoia-se no uso 

do ciclo de melhoria PDCA. Esta ferramenta que é a base da filosofia melhoria contínua e foi 

introduzida no Japão em 1950 por W. Edwards Deming. 

 

 

Figura 3 - Ciclo de melhoria PDCA 

Desenvolvimento de uma mentalidade de trabalho – Apoia-se no pressuposto de que todas as 

pessoas dentro de uma organização têm conhecimento e experiência, e por isso podem 

contribuir para a solução dos problemas. 

Como complemento à formação e treino das pessoas, a filosofia Lean recorre a métodos e 

técnicas para eliminar o desperdício e aumentar a produtividade. As principais práticas são as 

seguintes: 

 Organização do local de trabalho – Utilização da metodologia 5S’s 

 Controlo visual  

 Processos uniformizados 

 Manutenção produtiva total 

 Redução dos tempos de setups – Utilização da metodologia SMED 
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 Produção em células e pessoas polivalentes 

 Balanceamento dos processos 

 Automação 

 Sistemas à prova de erro – Poka Yoke 

 Programação nivelada 

 Sistemas de controlo Kanban 

O professor João Paulo Pinto [5], defende que a implementação do Lean Thinking deve 

utilizar as técnicas descritas anteriormente pela seguinte ordem: 

 
Tabela 1 - Técnicas utilizadas para a implementação da filosofia Lean 

Elementos Técnicos 

1. Prática dos 5S’s 
2. Práticas á prova de erro (Poka 

Yoke) 

3. Controlo visual 4. Sincronização com o Takt Time 

5. Trabalho uniformizado 
6. Fluxo contínuo de materiais e 

informação 

7. Redução de setups e TPM 8. Nivelamento das operações 

9. Trabalho em células 
10. Sistema Pull controlado pelo 

Kanban 

 

Segundo descreveu Shingeo Shingo [4], a evolução do TPS como ―Non Stock Production‖ no 

seu livro com o mesmo nome, e pensa que a técnica SMED ―Single Minute Exchange of Dies‖ 

foi o princípio para a mudança dos sistemas produtivos: 

―The important strategies in this process are to improve machine layout for drastic reductions 

in lead times and to produce in small lots that match orders. These improvements are achieved 

by adopting the principles of SMED. I think it is the accurate to say that development of the 

single-minute exchange of die is the the starting point for a worldwide revolution in 

production systems.‖ 

Ainda segundo Iwao Kobayashi [1], a implementação da metodologia 5S’s, a que este chama 

apenas 4S’s, é a primeira das 20 chaves descritas por este para a melhoria do local de 

trabalho, como descreve no seu livro: 

―The 20 keys approach starts and ends with the 4S’s. once the 4S’s have been implemented, it 

is easier to implement the other 19 keys.‖  

Tendo em conta os autores supra citados e o tipo de projecto que executei na empresa, apenas 

vou desenvolver as duas ferramentas que os dois autores pensam que são mais importantes no 

início da implementação do Lean Thinking que são os 5S´s e SMED. 
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2.4 Metodologia 5S’s 

2.4.1 O que é a metodologia 5S’s 

A filosofia dos 5S’s, segundo o artigo do instituto da qualidade em saúde [8], é uma das 

Técnicas de Melhoria com maior visibilidade e participação, que tem como principal 

objectivo organizar os postos de trabalho, de forma a aumentar a produtividade do trabalho e 

diminuir os desperdícios associados aos processos do negócio.  

É uma filosofia profunda mas de práticas simples, que promove o crescimento contínuo das 

pessoas e portanto a melhoria das organizações.  

Erradamente, limita-se, muitas vezes, o âmbito de aplicação dos 5S’s às questões da higiene e 

segurança, quando a aplicação e benefícios desta técnica vai muito mais além deste aspecto. 

A aplicação dos 5S’s requer a nossa dedicação e compromisso para que as práticas daí 

resultantes perdurem a longo prazo e acabem por se tornar num ―estilo de vida‖ no trabalho, 

apreciado por todos os profissionais que trabalham nesse ambiente, pelos seus clientes e 

fornecedores. 

Os 5 S’s, baseiam-se numa máxima fundamental:  

―Para tudo existe o local mais adequado e tudo deve estar no seu local‖ 

Esta metodologia é originária do Japão, e tem o seu significado em 5 expressões japonesas e 

que procura organizar os postos de trabalho, de forma a aumentar a produtividade do trabalho 

e diminuir os desperdícios associados aos processo do negócio, sendo os seus princípios os 

seguintes (ver Figura 4): 

 Triagem ―Seir‖ 

 Arrumação ―Seiton‖ 

 Limpeza ―Seiso‖ 

 Normalização ―Seiketsu‖ 

 Disciplina ―Shitsuke‖ 

 

 

Figura 4 - Etapas da metodologia 5's 
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Os principais benefícios que as empresas podem obter com a aplicação dos 5S’s são: 

 Permite uma rápida visualização dos problemas; 

 Permite aumentar a eficiência no trabalho; 

 Permite reduzir os desperdícios, os tempos de execução e movimentação, logo os 

custos; 

 Cria a disciplina para conseguir a normalização dos trabalhos; 

 Permite aumentar a segurança nos postos de trabalho; 

A metodologia dos 5S’s, quer pelo nível de participação alargado de colaboradores, quer pelo 

proporcionar de rápidos e visíveis resultados é uma das ferramentas geralmente usadas numa 

fase inicial de um processo de implementação de projectos Lean, já que vai permitir a todos 

os colaboradores envolvidos no processo, visualizarem os desperdícios, o que é um passo 

fundamental para a melhoria, com base na filosofia Lean. 

2.4.2 Aplicação prática dos 5S’s 

Segundo Iwao Kobayashi [1] e Hiroyuki Hirano [2] cada etapa da metodologia 5S’s tem um 

objectivo e técnicas que devem ser utilizadas para o atingir, como se descreve em seguida.    

2.4.2.1 Triagem ou Separação “Seir” 

O primeiro S focaliza a sua atenção na eliminação de todos os artigos ou itens desnecessários, 

ou seja, todas as coisas que não são necessárias para a produção actual. 

Uma das técnicas mais utilizadas nesta fase é a táctica da etiqueta vermelha. Esta é uma 

técnica de arrumação fundamental e é utilizada na observação do local de trabalho e consiste 

na colocação de uma etiqueta vermelha logo que seja detectado algum artigo desnecessário 

com o objectivo de qualquer pessoa possa identificar de imediato o que é preciso ser 

eliminado ou transferido. 

A aplicação desta técnica requer o ponto de vista de uma pessoa que não esteja envolvida 

nesse trabalho, para que seja aplicada correctamente e sejam realmente identificados todos os 

artigos que ofereçam dúvidas. 

2.4.2.2 Arrumação ou organização “Seiton” 

Depois de uma primeira arrumação dos locais de trabalho, com a retirada de tudo que não é 

indispensável para a realização das tarefas, procede-se à criação de uma nova metodologia de 

organização dos postos de trabalho. 

O que se pretende nesta fase, é repensar toda a forma de trabalho, com a perspectiva de 

aumentar a produtividade de trabalho, eliminando perdas de tempo e de eficácia, através das 

seguintes tarefas: 

 Identificar a melhor localização para os restantes itens (os necessários), para que 

possam facilmente ser utilizados e arrumados; 

 Organizar a forma de os manter; 

 Garantir a sua fácil localização e uso por todos; 
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 Conseguir fazer de uma forma visual fácil, que todos se apercebam quando algum item 

não está no local 

 Definir limites para stocks; 

 Definir e implementar indicadores para monitorizar a situação; 

2.4.2.3 Limpeza “Seiso” 

Nesta etapa, os locais ou postos de trabalho encontram-se devidamente organizados, de forma 

a terem apenas o que é necessário, nas quantidades necessárias e com uma perspectiva de 

aumentar a rentabilidade do trabalho. 

O passo a seguir consiste em efectuar uma limpeza a fundo, bem como criar metodologias de 

controlo para que as condições de limpeza e arrumação se mantenham. 

2.4.2.4 Normalização “Seiketsu” 

A quarta etapa dos 5S’s, vai centrar -se na definição de uma metodologia que permita manter 

e controlar os 3 primeiros S’s. 

Por isso, nesta fase é necessário definir por escrito os aspectos a controlar, de forma a se 

poderem atingir os objectivos traçados, sejam eles, definição de níveis de stocks mínimos, 

periodicidade para limpar os postos de trabalho, datas para a identificação dos destinos a dar 

aos itens desnecessários, etc. 

Uma ferramenta importante nesta fase é a utilização de fichas de apreciação, que permitem 

voltar a verificar tudo de uma forma fácil e obter resultados que facilmente permitem perceber 

se os 5S’s estão a ser bem aplicados ou se temos de repetir as três primeiras fases. 

Nestas fichas devem estar perguntas de simples sobre o cumprimento das três últimas fases 

cuja resposta deve ser ―sim‖ ou ―não‖. 

2.4.2.5 Disciplina “Shitsuke” 

A última etapa dos 5S’s, consiste na necessidade de um trabalho contínuo, para que os 

esforços e recursos com a metodologia dos 5S’s sejam mantidos na empresa, cada vez com 

mais e melhores resultados. 

Nesta última fase, as principais preocupações são assegurar a manutenção da aderência da 

metodologia dos 5S’s através de comunicação, formação e autodisciplina e assegurar que os 

5S’s se tornem o hábito de toda a gente; 

Para que todo o trabalho desenvolvido até esta fase não seja desperdiçado, torna-se necessário 

definir um sistema de medição e monitorização das novas regras e práticas, para que se 

consiga saber quando as situações estão fora do que estava definido e esperado. 

Para atingir este objectivo torna-se necessário que sejam definidos planos de trabalho para os 

5S’s, com objectivos claros e determinar uma forma de comunicação dos benefícios e 

progressos dos 5S’s a toda a organização.  

Nesta fase deve-se fazer por exemplo uma exposição de fotografias do antes e depois da 

aplicação desta metodologia e afixar junto a um local de passagem dos operadores.  
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2.4.3 Outras visões sobre a metodologia 5S’s 

Segundo o que descreve o autor Hiroyuki Hirano [2] no seu livro a implementação da 

metodologia 5’s deve ser realizada em três níveis distintos: 

 5S’s Activos  

 5S’s Eficientes 

 5S’s Preventivos 

A fase dos 5S’s activos consiste na aplicação prática dos 5S’s descritos anteriormente 

aplicados nos materiais utilizados na produção. 

A segunda fase, os 5S’s eficientes, consiste na aplicação dos 5S’s descritos anteriormente 

aplicados nos produtos que produzimos, ou seja, consiste na aplicação de cada etapa para: 

 Separação - controlar os níveis de stock 

 Arrumação – Para facilitar a utilização e devolução de objectos 

 Limpeza – Fazer com que a limpeza e a verificação se tornem um hábito 

 Normalização – Manter o local de trabalho impecavelmente limpo 

 Disciplina – Manter as normas em toda a empresa 

A terceira fase, os 5S’s preventivos, consiste em aplicar as mesmas etapas dos 5S’s mas com 

o objectivo de perceber as causas de origem da desarrumação. Nesta fase os 5S’s são 

aplicados para: 

 Arrumação Preventiva – Evitar artigos desnecessários 

 Organização Preventiva – Evitar a desorganização 

 Limpeza Preventiva – Limpar sem voltar a sujar 

 Normalização Preventiva – Evitar a degradação do ambiente 

 Disciplina Preventiva – Sistematização da formação 

 

2.5 Metodologia SMED 

A mudança de produtos, ferramentas ou ajustes feitos no decorrer do processo é normalmente 

designada por setup ou changeover.  

Durante o setup, o processo não produz valor, apenas aumenta o custo e o tempo. Deste 

modo, o setup é entendido como desperdício e como tal deve ser eliminado.  

Quando o custo ou tempo de setup de máquina é elevado, os lotes produzidos também são 

grandes, e o investimento, resultante em stock é elevado. Deste modo, reduzir o setup é 

reduzir custos e ganhar a possibilidade de produzir em menores quantidades, o que traz várias 

vantagens: 

 Flexibilidade: As empresas podem ir ao encontro das necessidades dos seus clientes 

sem despesas em inventários adicionais 
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 Entregas rápidas: Lotes pequenos de produção significam menor lead-time menos 

tempo de aprovisionamento e menos tempo de espera do cliente. 

 Melhor Qualidade: Menos inventário armazenado significa baixos defeitos 

relacionados com o armazenamento. O sistema SMED torna as operações de setup 

mais simples e diminui os defeitos devido aos erros de setup. 

 Aumento de produtividade: Encurtar os tempos de trocas de ferramentas reduz os 

tempos de paragem (downtimes), o que significa um aumento da produtividade do 

equipamento. 

As técnicas de mudança rápida de ferramenta, vulgarmente designadas por quick changeover, 

têm vindo a ser desenvolvidas e aplicadas na generalidade das organizações industriais para 

dar resposta às pressões do mercado (redução de quantidades de fabrico, de stocks, tempos e 

custos entre outras, etc.).  

Dentro destas, a mais popular é a técnica SMED, ―Single Minute Exchange of Die‖, ou seja, 

mudança de ferramentas em menos de 10 minutos. 

O sistema SMED ―Single Minute Exchange of Die‖, é uma teoria e um conjunto de técnicas 

que tornam possível executar operações de preparação, troca e ajustes de ferramentas no 

equipamento em menos de 10 minutos, ou seja, numa escala de tempos de um dígito.  

O sistema SMED foi desenvolvido originalmente para melhorar o setup das ferramentas de 

prensas e de máquinas ferramentas, mas os seus princípios aplicam-se às trocas de todos os 

tipos de processos.  

 

2.5.1 Origem do SMED 

A metodologia SMED, segundo descreve o seu criador Shigeo Shingo [3], foi desenvolvida 

em três fases distintas.  

A primeira fase do SMED ocorreu em 1950, quando o seu criador era responsável por um 

projecto cujo objectivo era aumentar a eficiência da fábrica da Mazda em Hiroshima, e 

durante a análise do setup de troca de uma prensa, percebe que os setups são constituídos por 

actividades internas, ou seja, actividades que têm de ser realizadas com a máquina parada e 

actividades externas, que podem ser realizadas durante o funcionamento da máquina. 

Nesta altura, a separação entre setup interno e setup externo permitiu-lhe aumentar a 

eficiência da fábrica em 50%. 

Alguns anos mais tarde, em 1957, agora na fábrica da Mitsubishi Heavy Industries também 

em Hiroshima, Dr Shingo encontrou um problema de grandes tempos de mudança devido a 

afinações de ferramentas, que tinham de ser realizadas sempre que se fazia um setup.  

Dr Shingo propôs a compra de outra peça para se realizar a afinação de peças em paralelo 

durante o setup, o que reduziu o tempo de setup, o que se traduziu num aumento de 40% da 

produtividade. 

Assim surgiu a segunda etapa desta metodologia, que consiste em melhorar cada tipo de setup 

interno e externo separadamente. 
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A terceira etapa foi desenvolvida em 1969, na fábrica da Toyota Motors Company’s, que 

depois de se aplicarem as duas etapas anteriores e reduzir o tempo de setup de quatro horas 

para 90 minutos, o director da fábrica queria reduzir este tempo para apenas 3 minutos. 

Foi ai que o Dr Shingo se lembrou ―Why not convert Internal Setup in External Setup‖, o que 

se revelou um sucesso, porque três meses depois o objectivo da mudança em apenas três 

minutos foi atingido, surgindo assim a última etapa do SMED descrito por Shingo e daí a 

designação de Single Minute Exchange of Dies. 

2.5.2 Etapas do SMED 

Segundo Shigeo Shindo [4] e os autores João Paulo Pinto, Raul Lopes e Carlos Neto [7] cada 

etapa da metodologia SMED tem um objectivo e técnicas que devem ser utilizadas para o 

atingir, como se descreve em seguida.    

 

2.5.2.1 Etapa 1 - Separar setup interno de setup externo 

O primeiro e o mais importante passo a ser executado em SMED é identificar quais são os 

setups internos e externos. Esta tarefa soa mais fácil do que realmente é e por isso, o Dr. 

Shingo sugere usar várias técnicas para realizar esta tarefa, tais como: 

 Listas de verificação: deve ser feita para cada máquina e para cada conjunto de 

ferramentas. Estas listas devem conter desde requisitos de ferramentas, especificações, 

e operadores, até quais os valores apropriados das condições de operação 

(temperatura, pressão, etc.), medidas e dimensões necessárias a cada operação. 

 Verificações de funções: servem para verificar se as peças se encontram operacionais. 

Serve para evitar a todo custo atrasos no setup interno. 

 Melhoramentos no transporte de peças e ferramentas: ferramentas, jigs e outros itens 

necessários para a operação têm que ser movimentados entre as áreas de 

armazenamento e a máquina; após a produção do lote têm que ser repostos em 

armazém. Para encurtar o tempo de máquina parada, este transporte deve ser efectuado 

durante os setups externos.  

2.5.2.2 Etapa 2 – Converter setup interno em setup externo 

Depois da definição dos setups internos e externos, é necessário converter o setup interno em 

setup externo. Este trabalho envolve duas importantes noções: 

 Voltar a examinar as operações para verificar se algum setup está mal definido 

 Encontrar forma de converter os setups internos em externos   

O Dr. Shingo introduz o conceito de normalização de funções, isto é, verificar as verdadeiras 

funções e motivos de cada operação actual do setup interno.  

Uma eficiente normalização de funções requer uma análise de funções de cada parte do 

equipamento, elemento a elemento, e substituir o menor número de peças possíveis.  

Quando se converte setups internos em externos, o processo de normalização, tanto quanto 

possível, reduz o tempo de setup. A normalização simplifica a organização, elimina a 

necessidade de procurar ferramentas apropriadas e elimina a necessidade de ajustes.  
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Após a normalização, devem ser procuradas formas de passar setups internos a externos. 

Podem-se aplicar técnicas como: preparar antecipadamente as condições operacionais, 

normalização das funções essenciais, fazer jigs intermédios auxiliares. 

2.5.2.3 Etapa 3 – Melhoramento de todos os aspectos das operações de 

setup 

O terceiro e último passo consiste no melhoramento de todos os aspectos das operações de 

setup. As melhorias possíveis a efectuar no transporte e armazenamento de todas as peças, 

componentes, produtos e ferramentas podem ajudar a afinar as operações.  

Este passo deve ser realizado, analisando a função e o motivo de cada elemento de setup de 

forma a melhorá-lo. 

No setup interno, algumas das técnicas para melhorar são: 

 Analisar detalhadamente as operações paralelas (quando temos mais do que um 

operador a fazer as trocas de ferramentas). 

 Efectuar um gráfico de procedimentos para cada operador. 

 Usar sistemas de aperto funcionais. 

 Aplicar sistemas de um só movimento 

 Aplicar métodos de encaixe. 

 Eliminar ajustes. 

No setup externo, algumas das técnicas de melhoria são: 

 Organizar ferramentas e manter estes itens em condições. 

 Optimizar stocks. 

 Identificar correctamente as ferramentas. 

 Colocar as ferramentas mais usadas nos locais mais acessíveis. 

2.5.3 Outras visões sobre o SMED 

A metodologia SMED apresentada por Shigeo Shingo, é sem qualquer dúvida a base para o 

estudo da troca de ferramenta. O trabalho desenvolvido pelo Dr. Shingo é muito vasto e 

completo, no entanto este trabalho foi essencialmente desenvolvido na década de 80 e desde 

então com os avanços tecnológicos alcançados as empresas também melhoraram os seus 

processos produtivos, pelo que o seu trabalho já se encontra um pouco desactualizado, 

nomeadamente, relativamente à forma de tratamento da informação, sugestões de melhorias e 

técnicas a implementar. 

Mais recentemente surgiram outras visões sobre o SMED, sugerindo a aplicação desta 

metodologia de forma diferente da inicial proposta por Shigeo Shingo. 

Em 2007, Richard Macintosh, Geraint Owen, Steve Culley, e Tony Mileham [9] publicaram 

um artigo sobre a aplicação da metodologia SMED em apenas duas etapas. 

Assim, a primeira etapa corresponde a aplicar todas as técnicas descritas por Shingo, e a 

segunda etapa corresponde a um permanente teste do actual estado do setup. 
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A seguinte figura foi publicada nesse artigo e ajuda a perceber a ideia destes autores. 

 

 

Figura 5 - Nova visão da metodologia SMED 
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3 Apresentação do processo produtivo 

3.1 Descrição da Impressão OFFSET 

A Impressão Offset é um processo de impressão com transferência de tinta por rolos rotativos 

que permite imprimir uma combinação de cores a elevada velocidade, obtendo grandes 

quantidades de folhas litografadas em pouco tempo. 

A impressão é obtida por transferência de tinta por meio de um tinteiro, através de um sistema 

de rolos (bateria), transmitindo a tinta para uma Matriz (transporte) de seguida a um cauchu e 

por fim à folha-de-flandres.  

 

 
Figura 6 - Princípio de impressão Offset 

As máquinas de impressão são de impressão Offset, e constituem-se por diversos elementos 

com funções específicas, como se descreve em seguida: 

 

 
Figura 7 - Exemplo de uma Máquina de impressão 

 Elevador: alimentação e esquadria das folhas. A colocação dos balotes no tapete de 

alimentação não é feita aleatoriamente. Deve-se ter em atenção à boca e ao esquadro 

da folha. 
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Figura 8 - Introdução do balote na máquina de impressão 

 Marginadores (Transportadores): transporte das folhas ao longo da máquina de 

impressão; 

 Cabeças da Máquina (corpo de impressão): tem como função aplicar as tintas na 

folha. A máquina de impressão é constituída por várias cabeças, e cada cabeça tem a 

função de aplicar uma cor na folha a imprimir, isto é, a cada cabeça corresponde uma 

cor. Uma cor qualquer pode ser obtida: 

 Por sobreposição de tintas na folha; 

 Por aplicação directa da cor requerida 

 
Figura 9 - Cabeças de impressão 

A cada cabeça temos associados diversos componentes: 

 Sistema de aplicação tinta: é o conjunto de tinteiro + rolos ou bateria - Este 

conjunto permite armazenar e distribuir tinta até à Matriz (transporte) e regular a 

espessura da película de tinta a ser depositada no transporte. O tinteiro é composto:  

 Por 40 servo motores distribuídos a todo o comprimento do rolo do tinteiro, 

que abrindo ou fechando permitem regular a quantidade de tinta a transmitir à 

bateria e determinando assim a intensidade da cor (pela quantidade de tinta 

depositada). Esta regulação é feita no painel de afinação do tinteiro – Mesa de 

controlo.  

 Pelo rolo do tinteiro (rolo 1). 

A bateria é uma série de rolos (do rolo 2 ao rolo 16) que por contacto entre eles fazem 

a transferência da tinta até à Matriz (transporte). Alguns dos rolos têm um movimento 
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de vaivém que permite repartir a tinta longitudinalmente (este movimento de vaivém 

pode ser regulado). 

 Sistema de Molha: é um sistema formado por uma tina + rolos. 

 Cilindro Cauchu: este cilindro é o que suporta o cauchu (borracha). Este cilindro 

tem como funções Receber a tinta da matriz e imprimi-la na folha, por contacto;  

 Cilindro Impressor: A folha a imprimir passa entre o cilindro cauchu e o cilindro 

de impressão. Este cilindro transporta a folha a imprimir e permite a impressão na 

mesma por contacto com o cilindro cauchu, exercendo pressão sobre o cilindro de 

forma a obter uma boa transferência de tinta. 

 

Figura 10 - Constituintes da cabeça de impressão e suas funções 

 Sistema de secagem: Sistema de lâmpadas Ultra-Violeta (UV) para secar as tintas da 

folha. Este sistema de lâmpadas UV tem como função secar a tinta aplicada na folha. 

Relativamente à máquina de impressão a cada cabeça da máquina está associado um 

sistema de lâmpadas UV. Este processo de secagem UV vem substituir as longas 

estufas, tornando assim o processo de impressão bastante mais rápido. 

 Descarregador: Zonas onde as folhas impressas são empilhadas em paletes (balote de 

folhas impressas) e descarregadas. 

Existem alguns parâmetros que influenciam directamente na impressão, e que podem ser 

regulados pelos operadores, tais como: 

 Espessura de folha – uma má regulação da máquina pode resultar num fraco 

acetinamento da folha e dificuldades na secagem das folhas.  
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 Água do sistema de molha – uma quantidade não correcta da água também pode 

originar mau acetinamento da folha. 

 Cor – uma má escolha do padrão da folha origina cores mais fortes ou fracas em 

relação á cor pretendida. 

 Velocidade da máquina – pode originar cores tremidas ou fora do padrão desejado. 

 

As máquinas envernizadoras, também funcionam com o princípio de impressão Offset, e são 

constituídas de igual forma que as máquinas impressoras, com a excepção da existência de 

um queimador a gás á saída do elevador, cuja função é queimar poeiras e impurezas e 

acetinar a folha, melhorando a aplicação do verniz, e do sistema de secagem ser 

convencional, ou seja, através de um forno.  

 

 
Figura 11 - Exemplo de uma máquina envernizadora 

A função do verniz varia consoante o verniz aplicado. Na ColepCCL, são utilizados os 

seguintes vernizes: 

 Verniz Primário – prepara a folha para impressão. É aplicado quando não é 

aplicado o branco esmalte, melhorando assim a aderência das tintas; 

 Verniz Branco Esmalte – prepara a folha para impressão. Usado quando se 

pretende imprimir a gravura sobre fundo branco. Melhora a aderência das tintas; 

 Verniz Pigmentado – usado quando a folha tem como finalidade baldes para tintas 

aquosas; 

 Verniz Ouro - usado quando a folha tem como finalidade aerossóis ou para 

produtos alimentares  

 Verniz de Acabamento – É incolor e é usado para efectuar o acabamento da folha. 

Serve como protecção, confere maior dureza e dá brilho.  

À semelhança das impressoras, nas envernizadoras também existem factores que influenciam 

o envernizamento das folhas: 

 Viscosidade – Um mau controlo da viscosidade do verniz pode originar um mau 

acetinamento, uma gramagem incorrecta ou ainda pode ocorrer queda do verniz na 

zona de reserva para a soldadura posterior. 

 Peso do filme – Má abertura do dos rolos que originam uma gramagem incorrecta. 

 Temperatura do forno – origina que a folha fique com tonalidades diferentes ou 

que esta fique com má aderência. 
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3.2 Descrição do processo produtivo 

Actualmente, a fábrica Portuguesa encontra-se dividida em duas fábricas, a de embalagens 

metálicas e a de embalagens plásticas. 

A fábrica de embalagens metálicas, subdivide-se em quatro áreas distintas: 

 Centro de serviços 

 Metal Packaging 

 Contract Operations 

 Desenvolvimento 

A área do centro de serviços, engloba três secções, o corte primário, a litografia e o corte 

secundário, uma vez que estas secções, dentro da empresa, são vistas como um serviço 

prestado antes de se iniciar o processo de produção de aerossóis, latas e baldes. 

Apesar de não ser visto como parte do processo produtivo da empresa, o centro de serviços 

tem um processo produtivo bem definido. 

A matéria-prima da ColepCCL é a folha-de-flandres, esta é comprada a vários fornecedores 

de diferentes países tais como Espanha, Holanda, Brasil, etc, e esta chega á empresa em Coils.  

A primeira etapa do processo produtivo é o corte primário. Aqui, o Coil é colocado numa 

máquina, a Littel, onde primeiro ocorre o desfibramento da folha, retirando possíveis pontos 

de tensão, e em seguida é realizado o corte.  

 

Figura 12 – Desfibramento da folha-de-flandres  

Dependendo do tipo de funcionalidade, altera-se a ferramenta de corte, para se obter o 

formato recto ou o formato em scrool, de modo a optimizar o aproveitamento da matéria-

prima.  
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Figura 13 – Corte de folha-de-flandres 

A Littel, tem vários dispositivos de controlo, de modo a rejeitar folha que tenha poros ou 

problemas de espessura. 

 

Figura 14 - Exemplo de folhas que foram rejeitadas devido a erros 

A secção da litografia é uma das partes do processo produtivo mais importantes, uma vez que 

qualquer erro afectará todo o processo de produção posterior, já que é nesta secção que se dá 

todo o aspecto exterior à embalagem e também alguns revestimentos interiores necessários 

para algumas aplicações. 

O princípio de funcionamento da litografia é o sistema offset. Como está descrito mais em 

pormenor no próximo ponto, a impressão offset baseia-se no paradigma que onde há água não 

há tinta e onde há tinta não há água. 

Com o objectivo de obter um melhor controlo sobre a produção, a secção da litografia 

subdivide-se em: 

 Pré-impressão ou fotolito – Nesta área é onde se recepcionam os pedidos dos 

clientes, informatizando-os para o formato ColepCCL, ou seja, para o programa 

Artpro, seleccionando as cores necessárias para a obtenção dos trabalhos pretendidos 

pelos clientes.  

 Depois, é realizada uma película de cor e a respectiva matriz para cada cor que vai 

constituir o trabalho, e vai ao prelo, para se realizar as primeiras amostras que são 

enviadas ao cliente, para a obtenção da confirmação da respectiva ordem de produção. 
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 Impressão – após a confirmação do cliente, o trabalho entra para a ordem de produção 

da litografia. Esta começa com a realização dos transportes que se vão introduzir na 

máquina, para a realização do trabalho. Os transportes são realizados no CTP –― 

Computer to Plate‖, que funciona como uma impressora a laser, imprimindo nas 

chapas o desenho que cada cor tem de realizar, para que no final da impressão se 

consiga o resultado que o cliente deseja. A litografia pode ser realizada de duas formas 

diferentes: 

 Litografia convencional  

 Litografia Ultra-Violeta (UV) 

A grande diferença nestes dois tipos de litografia é a forma como as tintas são secadas. 

Na litografia convencional, a folha depois de litografada é secada num forno com 

cerca de 30 metros de comprimento, com temperaturas que rondam os 180ºC e durante 

cerca de 10minutos. Em contrapartida, na litografia UV são utilizadas lâmpadas ultra-

violeta, que quase não ocupam espaço e que proporcionam uma secagem quase 

instantânea. Como a litografia UV oferece uma secagem após as unidades de 

impressão, as linhas UV têm mais unidades de impressão.  

Por estas razões, a litografia convencional encontra-se um pouco desactualizada, e por 

isso a nova linha de impressão utiliza o sistema de litografia UV.    

Actualmente, existem 3 envernizadoras, 2 impressoras convencionais e 3 impressoras 

UV.  

Dependendo do tipo de aplicação, antes da impressão na folha-de-flandres pode ser 

necessário proteger a folha com verniz primário ou com verniz interior, que é dado nas 

envernizadoras, e posteriormente passa-se para as impressoras para se imprimir o 

desenho desejado. Depois da impressão é aplicado um verniz de acabamento, cujo 

objectivo é proteger as tintas. 

 

Figura 15 – Localização da secção da Litografia 
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O corte primário é o culminar do centro de serviços, em que as folhas depois de impressas, 

têm de ser cortadas para poderem ser enviadas para a secção de metal packaging para ai se 

iniciar a realização do tipo de embalagem pretendida. 

Actualmente, a secção da litografia processa cerca de 200 toneladas de folha-de-flandres, 

como cada coil pesa aproximadamente 10 toneladas, são processados 20 coils por dia, e como 

cada folha pesa cerca de 1 kg, então são litografadas cerca de 200.000 folhas por dia. 

3.3 Apresentação da nova linha de produção 

A nova linha de produção é composta basicamente pelos elementos descritos no ponto 3.1, 

que se apresentam muito mais evoluídos, e com muitas funções de controlo de produção. 

Assim, a máquina é composta por: 

 Alimentador – O alimentador é a zona onde a folha é introduzida na máquina. Todas 

as funções do alimentador são executadas a partir de um painel de controlo (ver Figura 

16).  

 

Figura 16 - Painéis de controlo do alimentador 

O balote com as folhas é colocado no transportador de rolos ainda fora da nave (ver 

Figura 17) e transportado através deste até ao elevador.  

 

Figura 17 - Transportador do alimentador 

O elevador eleva o balote até uma altura ideal para que as ventosas peguem na folha e 

a enviem para a mesa de aspiração (ver Figura 18).  
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Figura 18 - Elevador do alimentador 

O controlo da altura do balote de folha é realizado através de vários sensores de 

posição, que permitem que a folha quando está a ser alimentada para a máquina, o 

elevador ajuste a sua posição automaticamente.  

Em seguida as folhas passam para a mesa de alimentação que é composta por vários 

sensores ópticos (ver Figura 19).  

 

Figura 19 - Sensores ópticos da mesa de alimentação 

Como se pode ver na figura anterior, existe o controlo do tempo de chegada da folha 

1, para que esta chegue no tempo certo às pinças de fixação, o controlo da 

horizontalidade da folha 2, para que esta não entre torta nas pinças de fixação e o 

controlo de folha dupla 3, que evita que entrem duas ou mais folhas ao mesmo tempo 

na máquina.  

 

 Unidade de impressão – Esta máquina possui sete cabeças de impressão que são 

constituídas com os mesmos cilindros das máquinas anteriores (ver Figura 20).  
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Figura 20 - Unidades de impressão 

As grandes diferenças para as máquinas mais antigas são a introdução de sistemas 

automáticos para mudar os transportes e limpeza dos cilindros. Cada unidade de 

impressão tem um painel de controlo na parte da frente para controlar os cilindros de 

impressão e a troca dos transportes (ver Figura 21) e outro na parte de trás da unidade 

para controlar o sistema de molha. 

 

Figura 21 - Painel de controlo das unidades de impressão 

Além destes sistemas automáticos, esta máquina também tem a particularidade de 

permitir colocar lâmpadas ultra-violeta para secar as tintas em cada unidade de 

impressão, o que permite uma grande flexibilidade na programação dos trabalhos, uma 

vez que se pode colocar uma cor que demore mais tempo a secar nas primeiras 

unidades de impressão, bastando para isso colocar uma lâmpada UV nessa unidade 

(ver Figura 22). 

 

Figura 22 - Exemplo de colocação de uma lâmpada UV 
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 Saída das unidades de impressão - As folhas depois de saírem das unidades de 

impressão são colocadas num transportador, que as faz passar pelas lâmpadas ultra-

violeta e pelo sistema de gestão de folhas até as deixar no descarregador (ver Figura 

23).  

 

Figura 23 - Transportador à saída das unidades de impressão 

 IST – É o sistema de secagem das tintas, este é composto por quatro lâmpadas ultra-

violeta. Neste sistema é onde se efectua a secagem final de todas as tintas. A máquina 

pode funcionar sem nenhuma lâmpada UV nas unidades de impressão, e este sistema 

garante a secagem total de todas as tintas aplicadas. 

 SMS “Sheet Management System” – O sistema de gestão de folhas (Figura 24) é 

constituído por dois descarregadores e um alimentador de folhas.  

 

Figura 24 - Sistema de Gestão de Folhas 

O descarregador superior 1 serve para o impressor retirar folhas para controlar a 

impressão, ou seja, controlar se as tintas se encontram dentro dos limites do padrão 

desejado ou se as marcas de acerto estão a ser cumpridas.  

O descarregador lateral 2 serve para colocar as folhas de provas que os operadores 

introduzem em cada balote, com o objectivo de retirar os excessos de tinta que os 

cilindros de impressão possam ter, e que não contam como folhas produzidas. O 

alimentador superior 3 serve para os impressores voltarem a colocar as folhas que 

foram controladas, para que estas voltem para o ciclo normal de produção.  

 

 Descarregador – O descarregador é o local onde as folhas depois de impressas voltam 

a empilhar-se para formar novamente um balote. O descarregador possui dois 

empilhadores de folha 1 e 2 (Figura 25), para evitar que a produção pare por terminar 
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um empilhamento de um balote. Todas as funções do descarregador podem ser 

controladas através do painel de controlo 3 (Figura 25).  

 

Figura 25 - Descarregador duplo 

No final do empilhamento o balote desce através do elevador até ao transportador do 

descarregador que o leva para fora da máquina, local onde os empilhadores o vêm 

buscar para continuar o processo produtivo da secção da litografia (Figura 26). 

 

 

Figura 26 - Transportador do descarregador 
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4 Apresentação dos trabalhos realizados 

4.1 Introdução no processo produtivo 

Tal como referi no capítulo 1.3, esta etapa teve a duração de duas semanas, e consistiu no 

acompanhamento dos trabalhos nas linhas de produção já existentes na secção da litografia, e 

culminou com a realização de um relatório em que descrevi quais os erros ou melhorias 

possíveis por mim identificadas para estas linhas.  

Esta fase foi muito importante para o desenrolar deste projecto porque permitiu-me perceber 

quais os hábitos dos operadores que teriam de se evitar, e quais as metodologias que seriam 

mais importantes implementar na nova linha de produção para evitar que esta caísse nos 

mesmos erros das linhas já existentes. 

Das melhorias identificadas, apresento em seguida, as que mais me influenciaram neste 

projecto: 

 Dificuldade em lavar resíduos de verniz/tintas – os operadores demoravam muito 

tempo a limpar os resíduos porque não existia um local próprio para limpeza. 

 

Figura 27 - Limpeza de componentes da máquina 

 Acesso de diluente e verniz às máquinas – actualmente as condutas de 

abastecimento de diluente, verniz, álcool e detergente lava rolos encontram-se 

inactivas, o que obriga os operadores a ausentarem–se do posto de trabalho para 

abastecer a linha com estes produtos. 

 

Figura 28 - Pontos de acesso de álcool e diluentes que não funcionam 
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 Sujidade junto às linhas e depósito de materiais – As linhas de produção 

encontram-se muito sujas, uma vez que não existe nenhum plano de manutenção que 

contemple a limpeza das linhas. O depósito de materiais resulta de uma má 

organização dos espaços e inexistência de locais específicos para os materiais 

necessários. 

 

Figura 29 - Sujidade e materiais desnecessários junto às linhas de produção 

 

 Depósito de folhas estragadas – Inexistência de locais junto à zona de operação de 

locais para a colocação de folhas para provas ou para a sucata. 

 
Figura 30 - Folhas para a sucata depositadas junto às linhas 

4.2 Realização do plano de manutenção 

Iniciei os trabalhos pela realização do plano de manutenção, uma vez que nesta altura, a linha 

ainda estava a ser montada e também porque este plano resultaria de um estudo intensivo dos 

manuais da máquina, que me permitiu começar a conhecer o seu funcionamento e diferenças 

para as máquinas existentes e por mim observadas anteriormente. 

Durante a leitura dos manuais, apercebi-me que muitas tarefas poderiam ser realizadas pelos 

operadores da máquina, tais como limpeza da máquina, verificação do estado dos aparelhos, 

pequenas lubrificações, etc, o que libertaria os operadores responsáveis pela manutenção para 

tarefas em que realmente fosse necessário ter conhecimentos técnicos.  

Por isso, decidi dividir o plano de manutenção da máquina em dois planos distintos: 
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 Plano de limpeza – Neste plano incluí as tarefas básicas de limpezas, pequenas 

lubrificações diárias, verificações de funcionamento dos equipamentos, etc, que 

devem ser efectuadas pelos operadores da máquina, uma vez que estes podem fazê-lo 

em momentos que a máquina esteja parada para setup ou por outro motivo, de forma a 

não influenciar a produção da máquina e a libertar o pessoal da manutenção. 

 Plano de manutenção – Este plano inclui todas as tarefas que implicam o 

conhecimento de mecânicos, electricistas, ou outros profissionais específicos para a 

sua realização, e que por isso tem de ser realizadas pelo pessoal da manutenção. Neste 

plano as tarefas têm todas uma periodicidade igual ou superior a uma semana, o que 

demonstra que se libertou bastante o pessoal da manutenção ao realizar o plano de 

limpeza. 

Nas figuras seguintes apresentam-se exemplos de actividades de cada um dos planos. 

 

 

Figura 31 - Exemplo de actividades do plano de limpeza 
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Figura 32 - Exemplo de actividades do plano de manutenção 

Como se pode ver pelos dois exemplos anteriores, o tipo de informação que consta os dois 

planos é o mesmo, apenas se distinguem pelo tipo de tarefa, isto é, se a tarefa pode ser 

executada por qualquer operador ou se necessita de ser realizada por pessoal especializado. 

Os dois planos podem ser consultados no anexo A. 

No final da elaboração destes dois planos, definimos um dia para testar cada tarefa do plano 

de limpeza, com o objectivo de testá-la e optimizá-la, isto é, verificar se a periodicidade da 

operação era a correcta, a descrição da tarefa a realizar era perceptível pelos operadores, se 

existiam actividades em falta ou em excesso e se os materiais necessários para realizar a 

operação estavam correctos. 

4.3 Implementação da metodologia 5S’s 

Neste projecto, a implementação da metodologia 5S’s consistiu na implementação dos 5S’s 

activos descritos por Hiroyuki Hirano, uma vez que corresponde à primeira fase dos 5S’s 

enunciados por este autor. 

Tendo em conta que esta metodologia foi desenvolvida para melhorar e organizar locais de 

trabalho já em funcionamento, as cinco etapas desta metodologia não foram aplicadas 

exactamente como foram descritas no segundo capítulo. 

Passo a citar o que foi concretizado em cada etapa da metodologia adoptada:   

4.3.1 Etapa 1 - Separar 

Nesta primeira etapa identifiquei quais eram as ferramentas necessárias durante a produção e 

o setup, e quais os equipamentos que eram necessários adquirir para complementar o 

funcionamento da máquina.  
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Inicialmente, a empresa KBA forneceu juntamente com a máquina um conjunto de 

ferramentas, material específico para os setups, sprays e massas lubrificantes para os 

primeiros meses de produção.  

Por isso nesta etapa tive de separar os materiais que eram necessários diariamente em 

diferentes pontos da máquina, para seleccionar de todo material fornecido qual era essencial e 

necessário estar junto à linha, bem como qual seria o material que era necessário comprar para 

completar o material inicialmente fornecido.   

Comecei por observar o funcionamento individual de três partes distintas da máquina: 

 Alimentador – Nesta parte da máquina são necessárias ferramentas para desembalar o 

balote e arranjar folhas que se encontrem mal acamadas ou com pequenos defeitos, 

ferramenta para a realização do plano de limpeza e ferramenta para alterar a posição 

de componentes do alimentador em função do tipo de folha.  

Assim a ferramenta que identifiquei como necessária para os operadores nesta zona de 

operação foi: 

 Tesoura - para cortar a fita de aço que protege o balote 

 Martelo - Para endireitar a folha 

 Alicate de pontas - Para endireitar a folha 

 Chaves de fendas - Para endireitar a folha 

 Pincel - para limpar de partes do alimentador (plano de limpeza) 

 Chaves Allen - São necessárias para alterar a posição dos magnéticos, dependendo 

do tamanho da folha 

 Chaves de bocas – Realizar tarefas do plano de limpeza 

 

Figura 33 - Ferramenta necessária no alimentador 

 Unidades de impressão – Nas unidades de impressão apenas é necessário utilizar 

ferramentas para a realização de setups ou para cumprir o plano de limpeza. O 

material que identifiquei como necessário nesta zona da máquina foi: 

 Panos - Para limpeza 

 Baldes - Para a colocação de panos contaminados com tintas 

 Baldes - Para colocar água para a limpeza dos cilindros 
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 Recipientes - Para colocar álcool, lava rolos e Slime necessários para limpeza e 

protecção dos cilindros 

 Luvas - Para protecção dos operadores nas tarefas de limpeza 

 Espátulas - Para realizar a troca de tintas nos tinteiros 

 Massa, spray e pistola - Para lubrificação das unidades de impressão 

 Chave de bocas em T e roquete - Para realizar a troca de cauchu’s 

 Chaves de Fendas - Se necessário realizar alguma tarefa 

 Barras de apoio e chave especial - Para realizar a troca de pano 

 X-Acto - Para cortar o pano no setup de trocar o pano da máquina 

 

Figura 34 - Ferramentas necessárias para as unidades de impressão 

 Consola Principal e descarregador – Nestes dois locais apenas são necessários 

materiais para a realização de testes à produção e embalamento dos balotes de folhas. 

As ferramentas necessárias para estes locais são: 

 Fita métrica - Medir o tamanho da folha 

 Micrómetro - Medir a espessura da folha    

 Conta fios – Controlar o tom da cor e o acerto da folha 

 Filme de plástico - Embalar os balotes litografados 

Identifiquei também outras necessidades de materiais, para a máquina em geral, tais como: 

 Tapete para o chão da nave – O tapete apesar de não ser essencial para a produção 

traz algumas vantagens como limitar as zonas de trabalho dos operadores, 

proporcionar conforto aos operadores e proteger o chão da nave contra tintas e 

diluentes.  

 Máquina de lavar pavimentos – Esta máquina permite que os operadores 

mantenham a nave sempre limpa e em pouco tempo.  

 Para a escolha desta máquina, contactei algumas empresas que vendem este tipo de 

equipamentos, e no final de algumas demonstrações, optamos por uma máquina 

pequena e eléctrica, para que permitisse que os operadores a movimentassem 

facilmente e que acedesse a todos os locais da nave e também que não fosse necessário 

carregar baterias para evitar que não se pudesse realizar actividade de limpeza por a 

máquina não se encontrar carregada.    

 Caixotes do lixo – São necessários para colocar plásticos, papeis e outro lixo em 

geral, em diversos locais da nave.  

 Misturador de tintas – é necessário para preparar as tintas directas que vão entrar na 

máquina.   



Aumento da Capacidade da Litografia 

35 
 

 Máquina de pano – Esta máquina é necessária para colocar o pano nos suportes de 

pano que entram na máquina, e fazem a limpeza automática dos cilindros de 

impressão.  

 Máquinas de furar e quinar – estas máquinas são necessárias para furar e quinar os 

transportes.  

 Estrados de madeira – é necessário comprar estrados novos que tenham exactamente 

a medida da folha para evitar que no alimentador o balote esteja bem apoiado no 

elevador e também que estes não entrem em contacto com os magnéticos e os possam 

estragar. 

4.3.2 Etapa 2 - Arrumar  

Depois de concluída a selecção de todo o material necessário, passei a umas das fases que 

considero mais importantes desta metodologia, ou seja, é a escolha do local onde arrumar o 

material necessário e normalização desses locais.  

Para aquele efeito, tive em consideração o local onde as ferramentas são necessárias e a 

facilidade dos operadores em encontrarem aquela de que necessitam, com o objectivo de 

diminuir os tempos improdutivos de selecção de ferramentas. 

4.3.2.1 Arrumação de material de apoio às unidades de impressão 

Iniciei esta etapa pela arrumação de materiais como baldes de panos contaminados, 

recipientes de álcool, lava rolos e água, panos, etc.  

Estes materiais são todos necessários junto às unidades de impressão, e são utilizados com 

muita frequência, sendo por isso de extrema importância que estes fiquem aí colocados.  

Surgiu assim a ideia de criar umas bancadas de apoio, onde se pudesse colocar este material, e 

onde os operadores pudessem ter uma zona para preparar as limpezas ou os trabalhos 

seguintes. 

Depois da análise dos espaços disponíveis, chegamos à conclusão que o melhor local para que 

o material estivesse junto às unidades de impressão e para que as bancadas não 

influenciassem a zona de operação e passagem dos operadores seria as bancadas ficarem 

suspensas do lado de fora do corrimão do lado oposto á zona de operação da máquina (Figura 

35). 

 

Figura 35 - Corrimão do lado oposto á zona de operação da máquina 



Aumento da Capacidade da Litografia 

36 
 

Nesta altura, identifiquei ainda outra melhoria, que é a colocação de um suporte para os rolos 

de panos, por baixo de uma das bancadas de apoio. 

Depois de definido o local, idealizei e concretizei os desenhos das bancadas e dos apoios para 

os rolos de panos, que posteriormente foram enviados para a empresa Inocambra, onde foram 

realizados. 

 

Figura 36 - Projectos das bancadas de apoio às unidades de impressão e suportes de rolos 

Obtivemos assim as bancadas de apoio às unidades de impressão e os suportes para rolos de 

panos, que tal como idealizadas cumprem todos os requisitos e condicionantes em que foram 

criadas. 

 

Figura 37 - Bancadas de apoio às unidades de impressão 

Seguidamente procedi à normalização destas bancadas, atribuindo um material a cada espaço 

disponível, identificando cada bancada com cores que correspondem à respectiva unidade de 

impressão onde devem ser utilizados. 

O resultado obtido da normalização das bancadas foi que cada bancada tinha todo o material 

necessário para a unidade de impressão correspondente, de uma forma organizada 

independentemente do operador que estivesse a operar. 
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Figura 38 - Resultado final da normalização das bancadas de apoio das unidades de impressão 

4.3.2.2 Arrumação da ferramenta necessária 

Depois da criação das bancadas, necessitávamos também de ter um local para colocar as 

ferramentas necessárias no alimentador e nas unidades de impressão. 

Iniciei então uma pesquisa em vários catálogos de empresas que vendem todo o tipo de 

materiais para empresas, para ver se existia alguma solução que pudesse ser útil para este 

caso.  

Encontrei umas placas de arrumação de ferramentas, em que se podem escolher os vários 

suportes de ferramentas, na empresa ―Manutan‖, que considerei serem a solução ideal para 

colocar as ferramentas do alimentador e das unidades de impressão. 

Em seguida defini o melhor local para colocar as placas de suporte de ferramentas, testando 

primeiro o local para não influenciar a zona de operação dos operadores.  

Para as ferramentas das unidades de impressão, o melhor local seria por baixo das bancadas 

de apoio, fixas ao corrimão e para as ferramentas do alimentador, o melhor local para que não 

influenciasse a zona de operação dos operadores, seria fixar a placa de ferramentas ao lado do 

transportador do alimentador, do lado oposto ao da zona de operação.  

 

 

Figura 39 - Escolha dos locais para colocar o suporte das ferramentas do alimentador e das unidades de impressão 

Em seguida, determinei qual a forma de organizar as ferramentas tendo em conta o espaço 

reduzido das placas para colocar todas as ferramentas que tinha identificado anteriormente.  

Depois passei à normalização da arrumação da ferramenta, de forma a evitar que os 

operadores colocassem a ferramenta em apoios que não eram os correctos ou apoiar mal as 
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ferramentas, podendo estas cair ou não caberem nos suportes devido a outras ferramentas se 

encontrarem mal arrumadas. 

Para evitar que isto acontecesse, coloquei a fotografia de cada ferramenta na posição exacta 

que deve ser colocada, sendo por isso muito fácil a qualquer operador arrumar a ferramenta 

sempre da mesma maneira. 

 

Figura 40 - Fotografias das ferramentas nas placas de apoio das unidades de impressão e do alimentador 

No final obtivemos então as ferramentas arrumadas junto aos locais onde são necessárias, 

possibilitando aos operadores obter a ferramenta que necessitam sem terem de realizar 

grandes deslocações e em muito pouco tempo. Do mesmo modo, identificam facilmente onde 

têm de voltar a arrumar a ferramenta.  

 

 

Figura 41 - Resultado final da normalização da arrumação das ferramentas 

4.3.2.3 Determinação de um local para a lavagem de materiais 

Outra das melhorias identificada, identificada no capítulo 4.1, foi a necessidade de criar um 

local onde os operadores pudessem lavar os materiais de uma forma fácil, sem preocupações 

em não sujar o chão e em colocar a funcionar os pontos de acesso de álcool e lava rolos em 

toda a litografia. 

Por isso, uma vez que ainda existia espaço e as bancadas anteriormente criadas tinham sido 

bem sucedidas, resolvi criar mais duas bancadas, uma de limpeza e outra de retenção de 

líquidos para o ponto de acesso na nova linha. 



Aumento da Capacidade da Litografia 

39 
 

 

Figura 42 - Local onde irão ser colocadas as bancadas de limpeza 1 e retenção 2 

Realizei o projecto da bancada de limpeza, aproveitando o projecto das bancadas apoio, para 

colocar uma do mesmo género mas de menores dimensões para bancada de retenção, e enviei 

novamente à empresa Inocambra para a sua realização. 

 

Figura 43 - Projecto da bancada de limpeza (direita) e da bacia de retenção (esquerda) 

Durante a realização da bancada de limpeza, tive de ter em conta alguns factores importantes, 

como onde colocar os líquidos que resultariam das limpezas, quais as dimensões dos materiais 

que se poderiam lavar, a ergonomia dos operadores durante a limpeza, etc. 

Como na secção da litografia se trabalha com tintas, os líquidos resultantes da limpeza dos 

materiais não podem ser depositados num esgoto normal, têm de ser eliminados através de 

técnicas próprias.  

Neste caso, depois de uma conversa com o colaborador responsável pelas questões 

ambientais, ou seja, pela correcta eliminação dos resíduos, definiu-se que os líquidos 

resultantes das limpezas teriam de se colocar numa cuba, para posteriormente se enviar para 

uma empresa no exterior para a sua correcta eliminação.  

O primeiro passo foi definir onde se iria colocar a cuba, para que da bancada de limpeza, os 

líquidos fossem para esta directamente, e que esta quando estivesse cheia, estivesse num local 

de fácil acesso para empilhadores.  

Foi desta forma que surgiu a ideia de colocar a cuba fora da nave, e que um tubo que viria da 

bancada de lavagem, atravessa-se a parede da nave e fosse ao encontro da cuba. 
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Figura 44 - Local onde se colocará a cuba para resíduos 

Depois de definido o local, e a capacidade da cuba, soube qual era a sua altura, e a partir 

destes dados calculei a altura a que poderia estar a saída de resíduos da bancada de limpeza, 

para que os resíduos evacuassem naturalmente, através da força da gravidade.  

Devido à grande solicitação de pedidos de realização de materiais, a empresa Inocambra não 

consegui realizar todos os projectos por mim solicitados a tempo de serem implementados 

antes do final do meu projecto.  

Por esse motivo, estas duas bancadas ainda não se encontram implementadas junto à linha.  

4.3.2.4 Localização das máquinas de furar e quinar os transportes 

A melhoria seguinte consistiu em localizar as máquinas de furar (2) e de quinar (3) os 

transportes que vinham em conjunto com a máquina.  

Para a sua localização, tive em consideração o local do CTP, onde se faz os transportes, que 

se situa perto do descarregador, e por esse motivo, o colaborador responsável pela realização 

e deslocação dos transportes até à máquina, entra por a porta do lado do descarregador. 

Por isso, o local escolhido para a colocação destas duas máquinas foi perto desta entrada da 

nave, em frente ao descarregador.  

 

Figura 45 - Localização das máquinas de furar e quinar os transportes 

Surgiu também a necessidade de criar um local para se colocar os transportes antes e depois 

de estes serem furados e quinados.  

Colocou-se então dois cavaletes já existentes na fábrica, um antes da máquina de furar (1), 

para os transportes que chegam do CTP, e outro atrás da máquina de quinar (4), para os 

transportes que já se encontram prontos para entrar na máquina. 
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4.3.2.5 Arrumação de tintas 

Um problema que também tratei foi o das tintas que entram na máquina. Estas devem estar 

dentro de uma determinada temperatura, para não alterar qualquer propriedade de 

funcionamento.  

Por isso, estas devem estar o maior tempo possível num local próximo da máquina, para 

evitar variações de temperaturas.  

Actualmente, está a ser implementado um projecto para a colocação de um sistema de 

controlo do ar e temperatura dentro da nave da linha 15. Por esse motivo, deveria existir um 

local dentro da nave onde se pudesse colocar as tintas.   

Surgiu então a possibilidade de colocar um armário para arrumação de tintas e uma mesa de 

apoio para preparação de tintas, ou realizar outras pequenas actividades. Estes dois 

mobiliários já existiam na ColepCCL, por isso apenas tive de pensar no melhor local para os 

colocar.  

Como as tintas são frequentemente necessárias para acrescentar mais tinta aos tinteiros ou 

trocar as cores de um trabalho para outro, então o armário de tintas deve estar no lado de 

operação e muito perto das escadas que dão acesso às unidades de impressão.  

Assim, como junto às escadas de acesso do lado do descarregador já se encontra a consola 

principal e o Densitronic, então o melhor local para o armário e a mesa de apoio foi junto às 

escadas de acesso do lado do alimentador. 

 

Figura 46 - Armário de tintas e mesa de apoio 

O passo seguinte foi a normalização do armário de tintas, definindo quais os tipos de tintas 

que se utilizavam mais nesta linha, e atribuindo espaços maiores ou mais pequenos consoante 

a sua utilização e tipo de tintas.  

Assim, dividi o armário em três secções, uma para as tintas bases, as compostas e as tintas de 

retorno, ou seja, aquelas que saem da máquina. 

Depois desta etapa, os operadores reduziram bastante o tempo de selecção de tintas, uma vez 

que basta procurar pelo nome da tinta que necessitam na bancada correspondente ao seu tipo 

de tinta (base ou composta). 
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Figura 47 - Normalização do armário de tintas 

4.3.2.6 Arrumação da máquina de limpeza e baldes para o lixo  

A máquina de limpeza, pela sua pequena dimensão, foi relativamente fácil arranjar um local 

para a sua arrumação.  

O local escolhido foi debaixo das escadas de acesso às unidades de impressão, uma vez que 

neste local a máquina encontra-se exactamente no local onde é necessária para realizar a 

limpeza, e ao mesmo tempo não perturba a produção nem a movimentação dos operadores.  

Este local foi devidamente assinalado com a colocação de uma fita de sinalização a delimitar 

o local onde deve ser arrumada a máquina, para posteriormente, quando todos os 

equipamentos estiverem disponibilizados e devidamente arrumados estes locais serem 

pintados. 

 

Figura 48 - Local de arrumação da máquina de limpeza 

A escolha do local dos caixotes do lixo, envolveu uma inspecção ao processo normal de 

produção, onde estive atento em cada local ao tipo de lixo que aí se produzia.  

Assim, foram colocados baldes do lixo em diversos locais da nave, de diferentes tipos de lixo, 

tendo em consideração o lixo que se produz em cada lugar, como se pode verificar na Figura 

49. 
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Figura 49 - Localização dos diferentes tipos de baldes de lixo 

Para todas as melhorias realizadas foram feitas as respectivas fichas de melhoria, que podem 

ser consultadas no anexo B. 

4.3.2.7 Definição do local de colocação do tapete para o pavimento 

Por último, foi determinada a localização do tapete para o chão da nave. A localização deste 

elemento foi definida pelo meu orientador, Eng. Alfredo Ramos, uma vez que eu tinha uma 

opinião diferente para a localização deste equipamento.  

 

 

Figura 50 - Área onde foi colocado o tapete para protecção do pavimento 

Na minha perspectiva, seria que o tapete para além de dar conforto aos operadores e proteger 

o pavimento da nave, deveria ainda ter a função de limitar a zona de operação.  

Se assim fosse, todos os locais onde os operários tivessem de operar e movimentar-se, seriam 

protegidos com este tapete, evitando que o pavimento se degradasse e também facilitaria 

muito a limpeza da nave, já que seria necessário limpar muito menos vezes do que 

actualmente porque o tapete como é de uma cor mais escura mantém-se limpo muito mais 

tempo.  

Como se pode ver na Figura 50, a zona de operação para furar e quinar os transportes não se 

encontra protegida por este tapete. 

4.3.3 Etapa3 - Limpar 

Nesta etapa, apenas foram realizadas pequenas limpezas resultantes de pequenos acabamentos 

e instalações que foram realizados com a máquina já em funcionamento. 

Tal como foi descrito no capítulo 2, nesta fase devem ser desenvolvidos métodos de controlo 

e inspecção para a limpeza e arrumação do local de trabalho. 
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Por isso, o que fiz foi acrescentar no plano de limpeza definido anteriormente algumas tarefas 

de limpeza e arrumação de modo aos operadores manterem o local de trabalho como foi 

definido anteriormente. 

No plano de limpeza foram introduzidas tarefas como: Limpeza do pavimento da nave, 

limpeza das bancadas, eliminação do lixo, etc. (ver Figura 51). 

 

 

Figura 51 - Exemplo de tarefas para manter a limpeza e arrumação do local de trabalho introduzidas no plano de 

limpeza 

Após a obtenção do plano de limpeza testado e optimizado, surgiu a necessidade de controlar 

a correcta aplicação desse plano, porque os operadores não sabiam qual era o turno que 

deveria realizar a tarefa.  

Devido a esta necessidade de definição de tarefas, decidi criar um quadro de atribuição de 

tarefas a cada turno, com um método de controlo simples e facilmente visível, que consiste 

em colocar no início do dia todas as tarefas com um íman vermelho e após a realização de 

cada tarefa o operador substitui o íman vermelho por um íman verde. 

No final do dia, o impressor, responsável pela máquina em cada turno copia a informação do 

quadro para uma folha de registo, que posteriormente será introduzida numa folha de Excel, 

ficando assim disponível para controlo do director de produção.  

A pessoa que introduzirá estes dados no computador, será a mesma que introduz os dados das 

escalas de cada linha, sendo por isso de fácil implementação este controlo do plano de 

limpeza. 

Esta implementação do controlo do plano de limpeza permite aos responsáveis de produção, 

saber exactamente se o plano está a ser cumprido, e em caso de alguma anomalia acontecer 

devido a falta de manutenção ou esta ter sido executada defeituosamente, serão facilmente 

identificados os responsáveis através destes registos diários. 
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Este controlo através dos registos dos operadores, não evitará o controlo visual diário dos 

responsáveis, uma vez que os dados podem ser facilmente manipulados, mas introduzirá uma 

preocupação cada vez mais crescente nos operadores pela limpeza, até esta se tornar um 

hábito. 

No final do estágio, o sistema de controlo ainda não se encontra implementado, uma vez que 

os quadros onde será registado o controlo da limpeza ainda não se encontram disponíveis na 

ColepCCL. 

4.3.4 Etapa4 - Normalização 

Tal como foi descrito no segundo capítulo, nesta etapa devem-se criar métodos para que se 

evite a desarrumação, a acumulação de artigos não necessários e sujidade no local de trabalho. 

Neste projecto, como se trata da implementação de uma nova linha de produção, esta etapa 

não teve grande significado, já que não foi necessário voltar a realizar a verificação de artigos 

não necessários, pois só foram colocados à disposição dos trabalhadores as ferramentas 

essencialmente necessárias para a produção. 

A acumulação de stocks e de materiais com defeitos também foram prevenidos com a 

colocação de cavaletes para as folhas de provas que vão para a sucata e de um armário de 

tintas, tendo sido desde o início dos trabalhos pedido que só fossem colocadas as tintas que 

vão ser necessárias para a produção e que os operadores levassem sempre que fosse possível a 

sucata existente nos cavaletes para o depósito de sucata que se encontra no armazém.    

4.3.5 Etapa 5 - Disciplina  

A última etapa desta metodologia é de extrema importância, uma vez que se os colaboradores 

não perceberem e interiorizarem os novos hábitos de trabalho, em pouco tempo, o local de 

trabalho volta ao estado de desarrumação devido aos operadores não respeitarem as melhorias 

introduzidas. 

Neste projecto, esta foi a etapa mais difícil de implementar, uma vez que os operadores 

envolvidos tiveram grande resistência à mudança de hábitos de trabalho e à introdução de 

tarefas de limpeza.  

Este comportamento de resistência resulta de muitos anos de trabalho (alguns operadores mais 

de 20 anos a trabalhar na Colep) sem métodos de limpeza e organização do local de trabalho e 

também da baixa escolaridade, que dificulta que a pessoa aceite as mudanças introduzidas. 

Por tudo isto, tive de ser bastante tolerante com os incumprimentos da arrumação e muito 

persistente para criar bons hábitos de trabalho.  

Esta fase complicou-se quando se iniciaram os trabalhos a três turnos, uma vez que não 

acompanhava o trabalho durante todos os turnos, o que bastava para que os operadores não 

cumprissem as arrumações e limpeza.   

No final deste projecto, penso que embora com algumas faltas, os hábitos de trabalho dos 

operadores começaram a mudar, crescendo a preocupação com a limpeza do local de trabalho.  

Agora, para que a implementação desta metodologia tenha sucesso, deverá continuar o 

esforço por parte dos responsáveis de produção, para mudar a mentalidade e cultura dos 

operários, para assim puderem recolher os resultados de todas estas melhorias. 
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4.4 Acompanhamento da formação dos operadores 

Após a instalação da máquina, a KBA enviou um impressor para dar formação sobre o 

funcionamento da máquina aos operadores da ColepCCL. A formação teve a duração de três 

semanas, sendo que cada semana correspondeu a uma etapa de formação.  

Eu acompanhei todas as etapas de formação, de modo a registar todos os procedimentos de 

montagens, afinações, modos de operação da máquina e cuidados a ter durante a utilização da 

mesma.  

Nesta formação tive um papel bastante activo, uma vez que apenas um dos operadores falava 

inglês, e portanto para além dos registos que efectuei também servi de interlocutor entre o 

elemento da KBA e os operadores da ColepCCL.  

Na primeira semana, os operadores tiveram formação sobre como montar e afinar todos os 

cilindros das unidades de impressão, como regular os circuitos de ar do alimentador para uma 

correcta alimentação das folhas de metal e quais os locais onde deveriam realizar tarefas de 

manutenção.  

No final desta semana realizei o procedimento de colocação e regulação dos cilindros de 

impressão, que se pode consultar no anexo C deste relatório. 

Na segunda semana de formação foram realizadas pequenas impressões para explicar o 

funcionamento de todos os elementos da máquina.  

Esta semana foi particularmente difícil, uma vez que os operadores aprenderam a comandar 

toda a máquina a partir da consola principal, o que criou diversas dificuldades porque alguns 

dos operadores nunca tinham trabalhado com um computador, e por isso tiveram de realizar 

um esforço complementar para perceber o funcionamento da máquina e do computador.  

Mais uma vez, eu tive um papel importante, realizando pequenos procedimentos para ensinar 

os operadores a trabalharem nos programas da máquina, bem como na colocação junto de 

todos os painéis de controlo de descrições das várias acções que realizava cada botão desse 

painel.  

 

 

Figura 52 - Descrição da acção de cada botão nos vários painéis de controlo 

A terceira semana de formação, foi uma semana complementar de formação pedida pelos 

responsáveis da ColepCCL tendo em conta as dificuldades sentidas pelos operadores, e 

coincidiu com o início de produção desta linha.  

O impressor da KBA acompanhou durante esta semana os operadores dando-lhes conselhos 

de como deveriam trabalhar de modo a complementar os conhecimentos destes.  
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No final da formação, para além do acompanhamento e realização de procedimentos mais 

importantes para o funcionamento da máquina, tinha retido vários avisos para evitar lesões 

dos operadores e não danificar a máquina, e por isso decidi realizar umas etiquetas de aviso 

para colocar junto a cada local crítico.  

Para complementar os avisos que o impressor da KBA fez referência, também consultei os 

manuais para complementar os avisos referidos pelo formador.  

Depois da obtenção de todos os avisos importantes, pedi para se realizar no prelo umas 

etiquetas em metal e coloquei nos diversos locais com duas cores diferentes, consoante o nível 

de gravidade das consequências da má utilização da máquina. 

 

 

Figura 53 - Aplicação dos avisos de segurança nos diversos locais da máquina 

4.5 Acompanhamento do início de produção 

Depois da formação dos operadores, iniciaram os trabalhos da nova linha de produção, em 

que esta passou a integrar o planeamento diário dos trabalhos da secção da litografia.  

Durante esta fase estive presente em todos os trabalhos para continuar a ensinar os operadores 

a funcionar com a máquina e ajudá-los nas suas tarefas e resolução de pequenos problemas ou 

falhas que surgiram nesta fase. 

Assim, seleccionei quais os parâmetros que teria de registar, para permitir o acompanhamento 

da evolução da performance da linha.  

Os parâmetros que achei mais importantes para acompanhar nesta fase inicial foram os 

tempos de setup, a velocidade média da linha, o número de folhas utilizadas até a obtenção do 

acerto de impressão e os tempos de micro paragens e suas origens.  
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Tabela 2 - Exemplo do registo dos trabalhos 

 

O tamanho da amostra para a realização deste estudo foi de dez trabalhos, mas foi numa altura 

que os operadores já se sentiam mais à vontade com a máquina e em que já trabalhavam 

autonomamente. 

Os resultados deste estudo são apresentados na tabela seguinte. 
Tabela 3 - Resultados do acompanhamento do registo dos trabalhos 

Controlo Resultados 

Nº Médio Folhas Até Impressão 7 

Velocidade Máxima (média) 7389 

Tempo Médio Setup 00:28:08 

Tempo Médio Acerto Impressão 00:52:44 

Média Setup total 00:40:26 

Tempo Média Paragens 00:24:59 

Tempo Média Falhas  00:11:14 

 

O estudo destes parâmetros foi essencial para as fases posteriores deste projecto, uma vez que 

me apoiei nos resultados deste estudo, por exemplo, para saber qual o tempo médio dos setups 

e tempo médio do total de cada trabalho antes da implementação da metodologia SMED.  

Também nesta fase iniciei o estudo da sucata gerada por esta nova linha de produção. Para a 

realização deste estudo comecei por identificar quais as informações que eram necessárias 

para poder concluir sobre o estado da sucata gerada.  

Comecei por analisar todas as situações que poderiam ocorrer com cada folha que entre na 

máquina, resultando no esquema da Figura seguinte. 
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Figura 54 - Destinos possíveis para a folha introduzida na máquina 

Como se vê pelo esquema, existem dois tipos de folhas possíveis que entram na máquina, que 

podem dar origem a cinco destinos possíveis, o que origina o seguinte conjunto de perguntas: 

Qual o número de folhas boas que entram na máquina? 

Qual o número de folhas de provas que entram na máquina? 

Qual o número de folhas boas que originam folhas de provas? 

Qual o número de folhas de provas que continuam a ser folhas de provas? 

Qual o número de folhas boas que originam sucata que é vendida? 

Qual o número de folhas de provas que originam sucata que é vendida? 

Qual o número de folhas boas que originam folha litografada? 

A linha de produção possui contadores ópticos de folhas para contar as que são depositadas no 

descarregador lateral ou no descarregador duplo.  

Por isso, conseguimos saber quantas folhas saíram por cada descarregador, ou seja, 

conseguimos contar a quantidade de folhas que saíram litografadas e a quantidade que 

originaram folhas de provas. 

O grande problema prende-se com o facto de não conseguirmos saber exactamente quantas 

folhas boas originaram folhas de provas ou folhas para sucata vendida. 

Para medir estas folhas teríamos de pedir aos operadores que separassem os dois tipos de 

folha, colocando-as em depósitos diferentes, o que traria atrasos e desconcentração dos 

operadores no que realmente é necessário, a produção. 

Por outro lado, é necessário ter presente que as folhas de provas também são sucata da 

máquina mas que ainda é utilizada para auxiliar a produção, ou seja, são utilizadas para retirar 

excessos de tinta que estejam nos cilindros, evitando que se origine mais folhas para a sucata. 

Por tudo isto, decidi medir a sucata no seu todo, ou seja, as folhas de provas e as folhas para a 

sucata que é vendida.  

Para conseguir realizar o controlo de sucata gerada todos os dias, criei uma folha de registo 

para que os condutores de empilhadores sempre que coloquem um balote com folhas de 

provas no alimentador, apontem o seu peso.  

Na mesma folha, também existe um campo para os operadores dos empilhadores colocarem o 

peso do depósito de folha que vão ser vendidas para a sucata. Esta medição é realizada uma 

vez por dia, já que a quantidade de sucata gerada não justifica que seja pesada mais vezes ao 

dia. 
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Dentro da empresa, qualquer que seja o tamanho ou espessura da folha, admite-se que esta 

pesa sempre 1 Kg, porque a variação de peso é muito pequena e portanto desprezável. 

Para ser possível realizar estas medições, foi necessário trocar o empilhador do armazém A2, 

junto às impressoras e onde se guardam as folhas que vão ser litografadas, pelo empilhador 

que se encontrava no armazém A3, para as folhas já litografadas e cortadas e que vão passar 

para a secção seguinte. 

Assim, com os registos das folhas de provas iniciais e finais dos três turnos e da sucata gerada 

diariamente, facilmente se obtém a sucata gerada diariamente através da seguinte expressão: 

Sucata = (F. Provas Finais – F. Provas Iniciais) + Sucata Vendida 

Assim, confrontando o valor da sucata gerada diariamente com a quantidade de folha 

litografada para conhecermos o peso real da sucata que a nova linha está a gerar. O estudo da 

sucata tal como acabei de descrever e como se pode ver no exemplo seguinte, só começou a 

ser aplicado a partir da semana 24, ou seja a partir da segunda semana de Junho, sendo que até 

esta altura apenas se pesava a sucata que se vendia. 

 
Tabela 4 - Folha de registo da sucata 

 

O estudo da sucata tem como amostra sete semanas de produção, das quais em quatro só se 

contabilizou a sucata gerada para venda e nas restantes três semanas já se contabilizou a 

sucata vendida e as folhas de provas geradas.  

Os resultados da sucata em função da quantidade de folhas produzidas, permite-nos saber o 

estado da sucata gerada pela nova linha de produção. 
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Figura 55 - Resultados do estudo da sucata ao longo das seis primeiras semanas de produção 

Como podemos ver pelo gráfico anterior, a nova linha de produção começou por gerar uma 

quantidade muito elevada de sucata, cerca de 9% da quantidade produzida no final da quarta 

semana. 

Por isso, nessa altura, fiz um estudo sobre quais as razões para se produzir bastante sucata. Do 

acompanhamento dos trabalhos e de conversas com os operadores, facilmente encontrei a 

causa principal da sucata gerada ser tão elevada.  

A causa principal era o estado dos balotes de folhas quando chegavam à linha, que vinham 

com folhas mal acamadas (1) ou com folhas estragadas ou empenadas (2), que nesta linha de 

produção são motivos de paragem e folhas que têm de ir para a sucata devido aos fortes 

sistemas de segurança da máquina que não permitem que entre qualquer tipo de folha 

empenada na máquina.  

 

 

Figura 56 - Exemplos de balotes com folhas mal acamadas e folhas empenadas 

Com o objectivo de diminuir a sucata gerada pela máquina fiz um estudo sobre quais as 

causas para o estado dos balotes. 

Comecei pela elaboração das possíveis causas que originam sucata e depois foi-se 

desenvolvendo cada uma das causas até às suas origens, resultando no seguinte diagrama de 

Ishikawa: 
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Figura 57 - Diagrama de Ishikawa aplicado ao estudo da sucata 

De todas as causas identificadas no diagrama, as que estão a influenciar directamente para o 

mau estado dos balotes são o estado dos equipamentos, a movimentação e o 

acondicionamento. 

As folhas antes de serem litografadas têm de passar numa máquina envernizadora para levar o 

verniz primário, branco opaco ou ouro, e é nesta fase que o estado da folha se degrada. 

Ao analisar as linhas envernizadoras identifiquei vários pontos que estão a originar os defeitos 

nas folhas, e que podem ser melhorados com pouco investimento.  

Assim a primeira melhoria que deveria ser feita seria na entrada dos fornos, uma vez que é 

nesta fase que as folhas passam de um transportador para uns garfos metálicos que as 

transportam dentro do forno. 

Como se pode ver nos exemplos seguintes, os garfos encontram-se empenados, e não estão 

correctamente sincronizados com o transportador de rolos. 
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Figura 58 - Exemplos do estado das linhas envernizadoras 

Todos os garfos das envernizadoras deveriam ser afinados e a linha deveria ter um sistema 

automático para sincronizar a velocidade dos dois transportadores. 

Outra melhoria que deveria ser realizada encontra-se na saída do forno, em que a folha como 

vem muito desalinhada bate em um batente mecânico que aí existe para que as folhas entrem 

correctamente em outro transportador de rolos que as levará ao descarregador. 

 

 

Figura 59 - Batente mecânico para colocar as folhas na posição correcta 

O batente mecânico não é a melhor solução para colocar a folha na sua posição correcta uma 

vez que este muitas vezes prende as folhas, empenando-as. 

Outra das causas é o vira balotes, que não prende bem as folhas e estas acabam por deslizar 

umas sobre as outras enquanto se está a virar o balote, ficando este mal acamado. 

Existem outros problemas que também originam sucata, mas estes por mim identificados 

reduziriam grande parte da sucata, e com um custo relativamente baixo, apenas necessitando 

de uma paragem de um ou dois dias para rectificação dos garfos e um pequeno investimento 

num sistema de sincronização dos transportadores e num batente diferente que não cause 

tantos problemas. 

No final deste estudo reportei os resultados obtidos e as melhorias identificadas ao meu 

orientador, e iniciou-se um projecto com o objectivo de melhorar as linhas envernizadoras. 
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Como este projecto ainda vai demorar algum tempo até ser posto em prática, o meu orientador 

deu indicações aos operadores das envernizadoras para estarem atentos a estas falhas, e 

sempre que possível realizarem manualmente o acerto das folhas, substituindo assim a função 

do batente. 

Como podemos ver nas duas semanas seguintes, inverteu-se a tendência de aumento da sucata 

gerada e no final da 6 semana deste estudo, a sucata já se encontrava em apenas 2,7% da 

quantidade produzida. 

É importante também analisar a quantidade de folhas produzidas ao longo das várias semanas 

deste estudo, para percebermos a influência que a sucata que se gera na linha tem na 

eficiência desta. 

 

 

Figura 60 - Quantidade de folhas produzidas na linha 15 durante o estudo efectuado 

 

Comparando os dois gráficos apresentados neste estudo, facilmente percebemos que a sucata, 

ou melhor o estado da folha que entra na máquina influencia directamente a quantidade de 

folhas produzidas e a quantidade de sucata gerada. 

4.6 Implementação da metodologia SMED 

A metodologia SMED foi a última a ser implementada devido à necessidade de a produção da 

máquina já se encontrar o mais próxima possível do que será a realidade quando esta estiver a 

trabalhar em pleno, para assim se poder avaliar correctamente o procedimento do setup actual 

e todas as melhorias que devem ser efectuadas. 

Para a aplicação desta metodologia, baseei-me em manuais existentes na empresa, uma vez 

que em 2003, a secção da litografia esteve sujeita a um projecto de melhoria que foi 

executado pela empresa de consultadoria Kaizen, em que foi aplicado esta metodologia. 

Na informação que me foi facultada, a metodologia SMED é aplicada em cinco etapas: 
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 Etapa 1: Estudo dos trabalhos 

 Etapa 2: Separar o trabalho interno do trabalho externo 

 Etapa 3: Transformar o trabalho interno em trabalho externo 

 Etapa 4: Reduzir o trabalho interno 

 Etapa 5: Reduzir o trabalho externo 

 

 

Figura 61 - Etapas da metodologia SMED segundo os manuais da Kaizen 

Como facilmente se percebe, estas cinco etapas não são mais do que uma simplificação das 

três etapas propostas por Shigeo Shingo, uma vez que a etapa um desta metodologia consiste 

numa identificação das tarefas para simplificar a aplicação da segunda etapa.  

As etapas quatro e cinco correspondem à terceira etapa proposta por Shingo, embora 

realizadas em separado para simplificar a sua aplicação. 

Assim, aproveitando que alguns dos operadores que estão envolvidos nesta nova linha de 

produção também estiveram envolvidos nesse projecto de melhoria, e portanto já conheciam 

esta metodologia. 

Iniciei a implementação desta metodologia com uma pequena formação/apresentação aos 

operadores sobre as etapas e os objectivos do SMED, para que estes percebessem o que iria 

ser feito e colaborassem na aplicação desta metodologia. 

Depois de apresentado à equipa de trabalho o que se iria realizar, iniciei a aplicação do 

SMED. 

 

4.6.1. Estudo do trabalho 

Nesta etapa comecei por filmar todas as actividades de todos os setups possíveis, para 

posteriormente analisar cada setup ao pormenor. Ao visualizar cada vídeo de cada setup, 

cronometrei as diferentes etapas, registando-as numa folha de Excel. 

 Em seguida, atribui uma classificação de actividades internas e externas consoante a 

possibilidade de alterar as tarefas de forma a estas serem realizadas com a máquina em 
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funcionamento (actividade externa) ou com a máquina parada (actividade interna). Atribuí 

também diferentes categorias às tarefas, de forma agrupá-las por categorias para assim 

facilitar o estudo das mesmas, registando também o material necessário para realizar cada 

tarefa. 

Assim, para cada tipo de setup obtive um quadro igual ao que apresento em seguida:   

 
Tabela 5 - Exemplo do quadro de análise dos setups 

 

Depois de obter esta informação para todos os setups realizei um estudo sobre os tempos de 

cada tipo de actividade dentro de cada tipo de setup, obtendo assim o tempo total de cada 

setup e também o tempo dividido em actividades internas e externas, como apresento em 

seguida: 

Tabela 6 - Estudo dos tempos de cada actividade dentro de cada setup 

 

No final obtive os tempos totais de todos os setups, os tempos totais de cada tipo de 

actividade e os totais dos tempos de actividades internas e externas. 

 
Tabela 7 - Resultados finais da análise das actividades de setup 
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No final da primeira etapa podemos concluir que as actividades identificadas como externas, 

se realizarem sempre antes ou depois do setup, obteremos uma redução de cerca de 22 

minutos, ou seja, cerca de 20% do total do tempo de setup.  

Todos os quadros de análise de setups e de estudo dos tempos de setups realizados podem ser 

consultados no anexo D. 

 

4.6.2. Separar o trabalho interno do trabalho externo 

Depois do estudo realizado na etapa anterior e de identificadas quais as actividades internas e 

externas, passei à segunda etapa do SMED, na qual separei o trabalho interno do trabalho 

externo, organizando quais as tarefas que se deveriam realizar antes, durante e depois do 

setup, obtendo no final a redução, anteriormente identificada, de 22 minutos e 11 segundos. 

O tempo reduzido ao setup foi distribuído por actividades de preparação de setup, 18 minutos 

e 22 segundos, actividades de arrumação e eliminação de elementos resultantes do setup 3 

minutos e 22 segundos e ainda foi eliminada uma actividade de espera do operador, 27 

segundos, uma vez que no final da implementação desta metodologia se pretende que estas 

falhas de coordenação entre os operadores não aconteçam. 

 
Tabela 8 - Tabela de actividades no final da etapa 2 

 

4.6.3. Transformar trabalho interno em trabalho externo 

Quando iniciei a implementação da terceira etapa do SMED realizei um plano de acções para 

determinar quais as acções que deveria executar para conseguir transformar as actividades 

internas em actividades externas.  

Neste plano de acções, além da descrição da acção necessária para cada actividade, também 

defini um grau de prioridade, tendo em consideração as actividades em que reduziria mais 
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tempo, bem como aquelas que demorassem mais tempo para serem implementadas. O plano 

de acções pode ser consultado no anexo D. 

Depois de determinado o plano de acções, iniciei a implementação das mesmas acções 

segundo a prioridade definida. 

A primeira acção que realizei foi a encomenda de dois suportes suplentes para colocar o pano, 

uma vez que para além de obter uma redução considerável do tempo de setup, estes suportes 

vêm da empresa KBA na Alemanha, sendo por isso o tempo de entrega deste material 

elevado.  

Esta acção permite que exista sempre um suporte de pano suplente pronto a entrar na 

máquina, passando a actividade de colocar pano no suporte, do setup de troca de pano, a ser 

uma actividade externa. 

A segunda melhoria consistiu em criar um local junto ao alimentador e descarregador, locais 

onde se gera sucata, para colocar as folhas que devem ir para a sucata, de forma a evitar o 

desperdício de tempo em movimentações até ao depósito da sucata durante o tempo de setup.  

A forma mais simples encontrada para eliminar estes tempos foi a criação de dois cavaletes 

que foram colocados junto a estes dois locais. Mais uma vez, desenvolvi o desenho dos 

cavaletes e enviei-os à empresa Inocambra para a sua execução. 

 

Figura 62 - Desenho dos cavaletes para a sucata 

O resultado final desta aplicação foi a eliminação dos tempos de movimentação para levar a 

sucata ao seu depósito e sem influenciar a área de trabalho dos operadores. 

 

Figura 63 - Cavaletes para a sucata junto ao descarregador (esquerda) e alimentador (Direita) 
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Estas duas acções permitiram diminuir o tempo de setup em 1 minuto e 51 segundos, 

distribuídos por preparações de setup, 1 minuto e 8 segundos, e eliminação de elementos 

resultantes do setup, 43 segundos. 

É importante referir que esta redução de cerca de 2% do tempo total de setup é bastante 

significativa se tivermos em conta que reduzimos 20 segundos ao setup de trocar o balote, que 

ocorre várias vezes ao dia. 
Tabela 9 - Tabela de actividades no final da etapa 3 

 

4.6.4. Reduzir (eliminar) o trabalho interno 

Na quarta etapa segui o mesmo procedimento aplicado na etapa anterior, ou seja, comecei por 

realizar um plano de acções a implementar para reduzir o trabalho interno. Este plano de 

acções também se encontra no anexo D.  

Comecei então pela actividade com prioridade máxima, em que realizei um procedimento 

para a utilização da câmara de acerto e do Densitronic, uma vez que estes dois equipamentos 

se forem bem aplicados permitem reduzir consideravelmente o tempo de acerto de impressão, 

que como vimos na análise feita na primeira etapa, era o tipo de setup que demorava mais 

tempo e que é necessário realizar sempre que se troca de trabalho.  

Para a realização destes procedimentos tive em conta as formações que foram dadas pelas 

respectivas empresas fornecedoras destes equipamentos e também a leitura dos manuais 

destes equipamentos. Estes procedimentos podem ser consultados no anexo C. 

A segunda acção realizada nesta etapa foi a compra de uma pistola pneumática para reduzir o 

tempo de aperto na troca de cauchu’s. A arrumação necessária para a ferramenta já tinha sido 

executada na altura de implementação da metodologia 5S’s.  

Comecei por realizar uma pesquisa sobre o tipo de pistolas que existiam no mercado para 

seleccionar qual das pistolas seria melhor para esta actividade, uma vez que seria utilizada 

num aperto que teria de ter exactamente a força de 65Nm.  
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O resultado deste estudo foi a escolha de uma pistola que tem uma força máxima de 90Nm e 

que possui um regular de ar, 1 (ver Figura 64), que permite controlar a força da pistola e um 

controlador do sentido de rotação da máquina, 2, de forma a apertar ou desapertar.  

Depois de realizados uns testes com esta pistola, vi que com o regulador seria possível regular 

a força da pistola para cerca de 65Nm.  

 

Figura 64 - Pistola pneumática 

Durante a fase de implementação desta pistola, surgiram dificuldades, uma vez que os 

operadores continuavam a utilizar a chave manual para a realização do setup troca de cauchu 

porque não conseguiam controlar o aperto igual dos dois parafusos que seguram o cauchu, 

resultando que este ficasse mal colocado. 

Para resolver esta situação, coloquei uma marca de cor na chave de caixa de forma aos 

operadores poderem contar o número de voltas de cada parafuso de maneira a ficarem os dois 

parafusos com o mesmo aperto.  

Seguindo a prioridade definida no plano de acções, a terceira acção que realizei foi arranjar 

uma forma de colocar as folhas de provas junto ao alimentador.  

Assim lembrei-me que a melhor forma de conseguir obter este resultado, tendo em conta o 

espaço existente no alimentador, seria colocar as folhas sobre um transportador suspenso 

sobre o transportador já existente.  

Comecei por consultar vários catálogos de empresas que vendem este tipo de equipamentos, 

mas verifiquei que seria uma solução de difícil execução e principalmente muito dispendiosa.  

Por estes motivos tive de desistir da ideia do segundo transportador, embora não totalmente, 

uma vez que, em conjunto com o Eng. Alfredo Ramos, meu orientador na empresa neste 

projecto, desenvolvemos a ideia de criar uma solução idêntica à que existe no descarregador 

lateral do sistema de gestão de folhas, ou seja um carro de transporte sobre uma calha. 
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Figura 65 - Carro do descarregador lateral 

Passei então para a fase em que desenvolvi o projecto do carro de transporte, realizando o 

desenho do que pretendíamos, para fornecer à empresa Inocambra, que criou o carro. 

 

Figura 66 - Desenho do carro para folhas de provas 

O resultado final obtido, como se pode ver na Figura 63, permite que os operadores tenham as 

folhas de provas junto ao alimentador para poderem colocar no alimentador ou preparar o 

balote seguinte que entrar na máquina, sem influenciar o pouco espaço que dispõem para 

operar neste local. 

 

 

Figura 67 - Resultado da implementação do carro para as folhas de provas 
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Tabela 10 - Tabela de actividades depois da aplicação das acções da etapa 4 

 

Como podemos ver, a aplicação destas acções reduziram substancialmente o tempo de setup 

para 49minutos e 6 segundos, representando uma redução de 44% do tempo de setup. 

É necessário ter em consideração que o tempo de acerto de impressão que reduziu de 52 

minutos para 15 minutos, foi um tempo estimado, uma vez que é necessário os operadores 

estarem familiarizados com o Densitronic para conseguirem acertar o trabalho neste tempo. 

A quarta e última acção que realizei foi a atribuição de actividades dos vários setups aos 

operadores, para que cada operador soubesse qual a ordem e qual a actividade que teriam de 

realizar enquanto a máquina estivesse parada e assim poder organizar os setups de forma a 

termos o maior número de actividades a serem realizadas em paralelo, reduzindo portanto o 

tempo total do setup. 

Para fazer a atribuição das actividades por cada operador, tive em consideração o tipo de 

função do operador (impressor, ajudante do alimentador ou ajudante do descarregador) e o 

local de execução da actividade. 
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Tabela 11 - Tabela de actividades atribuídas a cada operador 

 

O resultado da atribuição de tarefas a cada operador, proporcionando a realização de tarefas 

em simultâneo, permite que o tempo de setup diminua para cerca de 25 minutos, ou seja uma 

diminuição de cerca de 71% do tempo de setup da etapa anterior. 

4.6.5. Reduzir o trabalho externo 

Na última etapa desta metodologia, depois de realizar o respectivo plano de acção, comecei 

por desenvolver um armário para a arrumação e organização dos cauchu’s, de maneira a que 

quando for necessário realizar o setup para troca dos cauchu’s os operadores saibam 

exactamente qual a localização do cauchu com a medida que pretendem, evitando assim a 

perda de tempo na selecção do cauchu.  

Comecei por desenvolver o desenho do armário e em seguida enviei-o á empresa Inocambra 

para a sua realização.  

 

Figura 68 - Desenho do armário para arrumação dos cauchu's 
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No final do projecto este armário de arrumação dos cauchu’s ainda não se encontrava 

disponível na linha, uma vez que ainda não tinha sido construído pela empresa Inocambra. 

A segunda acção desta última etapa foi a colocação de um suporte fora da nave, ao lado do 

transportador do alimentador, para os condutores de empilhadores colocarem os balotes de 

provas que vão entrar na máquina no trabalho seguinte, permitindo que o operador do 

alimentador faça o controlo da existência de folhas, evitando perdas de tempos por falta de 

folhas de provas. 

O suporte que foi colocado junto ao alimentador já se encontrava na secção da litografia e 

estava a ser utilizado na linha 1, também para a colocação de balotes com folhas de provas.  

Aproveitando que a linha 1 foi vendida em consequência da compra da linha 15, sobre a qual 

incide o projecto, pude aproveitar este suporte para a nova linha. 

 

 

Figura 69 - Suporte para a colocação das folhas de provas do trabalho seguinte 

A terceira e última acção desta etapa foi o desenvolvimento de umas aparadeiras em metal 

para se colocar em cada unidade de impressão para a colocação de latas de tintas que estão na 

máquina, panos para serem utilizados na limpeza de tinteiros e para os operadores poderem 

colocar espátulas ou o misturador durante a limpeza do tinteiro. 

Estas aparadeiras também funcionam como protecção para a máquina, uma vez que evita que 

esta fique suja com tintas ou outros solventes, sendo muito mais fáceis de limpar.  

Uma vez mais foi pedido à empresa Inocambra para fabricar estas aparadeiras, mas tal como o 

armário dos cauchu’s, a empresa não teve tempo de fabricar tudo até ao final do meu projecto 

na ColepCCL. 

No final da aplicação desta metodologia, surgiu a ideia de se eliminar o setup de troca do 

cauchu, optando por se comprar cauchu’s todos da mesma medida, que teria de ser igual ao 

tamanho maior da folha que se utiliza na litografia.  

Esta melhoria, permitiria eliminar quase por completo o setup da troca do cauchu, uma vez 

que depois de estes terem sempre o mesmo tamanho, só é necessário trocar cauchu’s quando 

estes estiverem danificados. 

Assim, a troca de cauchu pode deixar de ser considerado um tipo de setup, e passar a ser 

considerado como uma actividade de manutenção.   
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Esta ideia foi desde logo posta em prática, começando por a partir desta altura só se 

encomendarem cauchu’s com o mesmo tamanho, embora só se comece a sentir o seu efeito 

quando todos os cauchu’s de outros tamanhos forem gastos. 

O resultado final da aplicação do SMED foi a obtenção da gama operatória, que está 

organizada por actividades que cada operador tem de realizar durante as várias fases de um 

trabalho, ou seja, durante o acerto de impressão, produção e setup. 

Depois da obtenção da gama operatória, foi para a linha de forma a testá-la durante a 

produção, para perceber se esta era exequível e se contemplava todas as actividades de cada 

operador. 

No final do teste da gama operatória percebi que teria de alterar a forma como tinha 

organizado os setups, uma vez que actividades como a limpeza de tinteiro implicavam com 

outras como a colocação dos transportes antes da execução do setup, uma vez que o operador 

para limpar o tinteiro não pode ter o transporte pronto para ser trocado. 

Também a limpeza da máquina, que é automática, impossibilita a realização de qualquer outra 

actividade nas unidades de impressão, além de que se utilizam solventes muito fortes na 

limpeza da máquina que são prejudiciais para os operadores. 

Por estas razões, revi a gama operatória, de forma a contornar estas limitações, alterando a 

ordem das actividades durante o setup, mas os tempos obtidos anteriormente mantêm-se. 

A gama operatória final pode ser consultada no anexo D. 

4.7 Realização do estudo das falhas/erros na linha 15 

Durante as duas últimas semanas do projecto, elaborei um estudo sobre as principais causas 

de paragens da linha e alguns defeitos de produção que surgiram ao longo destas semanas, 

para enviar à empresa KBA, uma vez que o formador desta empresa vem novamente à 

ColepCCL para mais uma semana de formação.  

Para a elaboração deste estudo, baseei-me nos tempos de falhas registados pelos operadores 

na folha de serviço, sendo por isso, tempos um pouco imprecisos, mas que ajudam a perceber 

a ordem de grandeza dos problemas. 

No final deste estudo, obtive o resultado que já esperava, a grande causa de todas as paragens 

da linha 15 tem origem no alimentador, cerca de 65% do tempo total das paragens diversas, 

que são a causa de quase a totalidade de todas as paragens da máquina, cerca de 85% do 

tempo de paragem. 

Para termos uma ideia da grandeza deste valor, podemos comparar com os tempos de setup, 

que nesta altura ainda são bastante elevados, apenas representam 5% do tempo de paragens, 

sendo que os outros 15% são referentes a limpezas que são realizadas ao fim de semana. 
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Figura 70 - Causas das paragens da máquina 

Depois de perceber que o alimentador é a zona onde ocorre mais falhas, decidi registar as 

causas dessas falhas. Para isso, coloquei uma folha para os operadores registarem todas as 

micro paragens da máquina com origem no alimentador, e obtive os seguintes resultados. 

 

 

Figura 71 - Causas das paragens do alimentador 

Como se pode ver pelos resultados obtidos, o grande problema para a perda de eficiência da 

máquina encontra-se no estado da folha que entra na linha e nos ajustes que são necessários 

fazer para o alimentador introduzir as folhas correctamente.  
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Os dados obtidos vieram reforçar os resultados alcançados no estudo que tinha efectuado 

anteriormente para a sucata, na qual também já me tinha apercebido que o estado da folha 

também influenciava a eficiência da linha.     

Assim, acredito que se melhorarmos o processo de preparação da folha, de forma a esta estar 

em bom estado quando entrar na máquina, conseguimos reduzir substancialmente a sucata da 

linha e principalmente aumentar bastante a eficiência desta, uma vez que eliminaríamos a 

grande causa do tempo improdutivo da máquina. 

Ao longo destas semanas, surgiram alguns problemas de produção que tiveram a sua origem 

na própria máquina e que não conseguimos perceber a sua origem e portanto não 

conseguimos eliminá-los. 

O primeiro problema identificado foi o corte de folhas. Este problema surge em alguns 

trabalhos em que se utilizam folhas com o formato scroll, uma vez que estas quando estão na 

mesa de alimentação das unidades de impressão são empurradas contra o esquadro de acerto, 

através de um sistema de ar, e é nessa altura que a folha rasga pela esquina do corte scroll, 

como se pode ver na Figura 72 à esquerda. 

Outro dos problemas tem a ver com o sistema de secagem das tintas, uma vez que em alguns 

trabalhos, as tintas saem da máquina e ainda não estão completamente secas, o que provoca 

que com facilidade as tintas saiam, como se pode ver na Figura 72 ao centro. 

O último erro que surgiu foi umas marcas de tintas que aparecem na folha litografada. Este 

problema surge apenas em alguns trabalhos e quando a máquina funciona a uma velocidade 

superior a 7000 folhas/hora, como se pode ver na Figura 72 à direita. 

 

 

Figura 72 - Exemplos das falhas de produção ocorridas durante o projecto 
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5 Resultados obtidos 

No final deste projecto fiz um ponto de situação da evolução do estado da secção de litografia, 

para saber qual o impacto que a instalação da nova linha está a ter no desenvolvimento da 

capacidade de produção de toda a secção. 

Assim, comecei por analisar os dados relativos aos três anos anteriores, para perceber qual era 

a eficiência operacional da secção da litografia antes da existência da nova linha 15. 

Nesta análise, separei as eficiências das linhas envernizadoras e impressoras, obtendo os 

seguintes resultados: 

 

 

Figura 73 - Evolução da Eficiência Operacional da secção da litografia 

Através dos resultados obtidos, facilmente percebemos que as envernizadoras têm uma 

eficiência operacional muito superior às impressoras.  

O motivo destas diferenças reside no facto de cada linha envernizadora ter séries de trabalhos 

muito maiores do que as impressoras, ou seja, efectuam muito menos paragens para setups. 

Outro motivo que origina esta grande diferença de eficiência operacional é o facto de as 

envernizadoras terem apenas dois tipos de setups, a troca de tamanho do rolo e a troca de 

verniz, enquanto as impressoras, como descrevi, têm vários tipos de setup. 

Também podemos ver que a tendência da eficiência operacional nos dois tipos de linhas nos 

últimos três anos é crescente, fruto da crescente preocupação da empresa em optimizar os seus 

recursos. 

Foi com o objectivo de aumentar a eficiência operacional da secção, que surgiu a compra de 

uma nova linha impressora.  

Em seguida analisei a eficiência operacional nos primeiros meses de este ano, antes do início 

de produção da nova linha 15, obtendo os seguintes resultados: 
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Figura 74 - Evolução da Eficiencia Operacional antes da implementação da nova linha 15 

Como podemos ver pelas primeiras semanas deste ano, a eficiência operacional dos dois tipos 

de linhas continuam com valores muito próximos ao ano anterior, registando em média uma 

eficiência operacional de 57% nas envernizadoras e 31% nas impressoras, dando a entender 

que continuaria a tendência de subida da eficiência operacional, uma vez que os meses de 

maior produção na empresa registam-se durante o verão, sendo portanto a altura onde os 

operadores trabalham sobre mais pressão para obter melhores resultados. 

Por último, analisei o impacto do início de produção da linha 15, que tal como esperava, nas 

primeiras semanas de produção reduziu a eficiência operacional média das impressoras para 

cerca de 27%, como se pode ver no gráfico seguinte: 

 

 

Figura 75 - Evolução da Eficiência Operacional após o início de produção da linha 15 

Estes resultados surpreenderam-me positivamente, uma vez que estava à espera que nas 

primeiras semanas de produção, devido à inexperiência dos operadores nesta linha, a todas as 

paragens ocorridas, aos problemas de sucata e aos elevados tempos de setup, obtivéssemos 

uma redução maior do valor médio da eficiência operacional das impressoras. 
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Por estes motivos, acredito que depois de serem resolvidos os problemas com a preparação da 

folha, com a crescente experiência dos operadores na linha e com a redução dos tempos de 

setup resultantes da aplicação da gama operatória que resultou da metodologia SMED, esta 

nova linha de produção tem capacidade para elevar a eficiência operacional das linhas 

impressoras para valores muito idênticos aos conseguidos nas envernizadoras. 
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6 Conclusão e perspectivas de trabalhos futuros 

Em jeito de síntese importa, antes de mais, salientar que os resultados esperados, isto é, os 

objectivos subjacentes ao projecto que me propus desenvolver foram alcançados. De referir, 

por exemplo, que não obstante o indicador de eficiência operacional das impressoras ter 

diminuído aproximadamente 5%, uma vez que estamos perante o início de produção de uma 

nova linha, o aumento da capacidade da litografia foi uma realidade. 

Os objectivos esperados depois da implementação deste projecto é o de superar os valores de 

eficiência operacional anteriores desta secção, para assim se atingirem os verdadeiros 

resultados deste projecto. 

O trabalho desenvolvido neste projecto foi muito importante para o futuro desta linha, mas 

também para toda a secção da litografia, uma vez que marca o início de uma nova filosofia de 

gestão desta. 

A implementação das metodologias 5S’s e SMED contribuíram para se alterar as condições e 

formas de trabalho, o que levou a uma mudança de atitude dos operadores e 

consequentemente a cultura desta secção.  

Estas metodologias também serão a base de partida para a implementação futura de outras 

técnicas de melhoria como Poka Yoka, sistemas Kanban, etc., e filosofias como o TPM ―Total 

Productive Maintenance‖ ou JIT ―Juts in Time‖. 

Assim posso concluir que o trabalho que realizei neste projecto foi o primeiro passo, e talvez 

o mais importante, já que servirá de base para todas as melhorias que se irão efectuar no 

futuro, e iniciou a mudança cultural desta secção. 

Para a obtenção destes resultados foi essencial o apoio prestado por todos os responsáveis de 

produção desta secção, uma vez que sem a ajuda destes teria sido muito difícil introduzir 

mudanças tão bruscas nos hábitos de trabalho e cultura dos operadores. 

A implementação desta nova linha de produção serviu de base à introdução de uma filosofia 

de melhoria contínua dentro da secção e portanto espera-se que esta sirva de exemplo e 

constitua um modelo a seguir por todas as outras linhas de produção já existentes. 

A nível pessoal e profissional, este projecto foi bastante gratificante uma vez que tive a 

oportunidade de aplicar a componente prática de duas metodologias, o SMED e os 5S’s, que 

foram estudadas durante o mestrado.  

A atitude dos responsáveis da secção em encarar a minha presença como uma oportunidade 

de melhoria da secção, fez-me sentir ainda mais realizado com este projecto, já que me 

motivou ainda mais para o trabalho que desenvolvi, o que se reflectiu nos bons resultados 

obtidos no final do projecto. 

A interacção com os diferentes operadores foi bastante interessante e sentir que, apesar da 

natural resistência à mudança dos hábitos de trabalho, os operadores começaram a alterar a 

forma de encarar o seu trabalho, foi o melhor resultado que se poderia ter obtido neste 

projecto, uma vez que este é um dos requisitos básicos para a implementação de uma filosofia 

de melhoria. 
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Durante este projecto tive a oportunidade de enfrentar as dificuldades que aparecem quando 

passamos da teoria à prática, como o confronto com problemas que surgem todos os dias, as 

limitações em termos de tempos e acções, o respeitar de regras e métodos de trabalhos, sendo 

para mim essa a maior vantagem em participar neste projecto, permitiram-me evoluir como 

pessoa e desenvolver competências pessoais que não se podem aprender apenas com a teoria. 

Apesar de ainda não estarem completamente terminadas a implementação destas duas 

metodologias, podemos dizer que estas foram bem sucedidas, embora ainda existe um longo 

caminho a percorrer para se retirar todas as potencialidades que a nova linha de produção 

oferece. 

Por esse motivo, penso que no futuro devem ser implementadas outras acções de melhoria, 

como melhorar o sistema de ar que existe no alimentador, colocando entradas de ar para 

separar a folha de forma a evitar um elevado número de micro paragens da máquina devido a 

folhas duplas. 

Outra das melhorias que deve ser implementada é a realização do planeamento dos trabalhos 

semanal, o que permitiria realizar um maior número de trabalhos combinados e reduzir o 

número de setups ou o tempo destes, já que se realizaria todos os trabalhos da mesma semana 

que necessitem das mesmas tintas seguidos, reduzindo o número de trocas de tintas e 

consequentemente o tempo dos setups.  

Esta acção, também permitiria fazer a uma maior combinação de trabalhos, eliminando setups 

e reduzindo o consumo de chapas onde se fazem os transportes.     

Outra acção que deve ser realizada é a colocação de uma luz de aviso no início e no final da 

linha para sinalizar a falta ou a presença de balotes respectivamente, para que os operadores 

responsáveis pela sua movimentação, sempre que a luz estivesse activada percebessem que 

existia falta de folhas no alimentador ou já existia um balote pronto para prosseguir para a 

próxima etapa de produção. 

Ao nível de toda a secção da litografia, julgo que se deve começar por implementar em todas 

as máquinas as metodologias 5S’s e SMED, para colocar todas as linhas de produção ao 

mesmo nível de organização, para posteriormente se aplicarem medidas de melhoria a toda a 

secção. 

Por último julgo que se deveria avaliar a possibilidade de eleger apenas um único fornecedor 

de folha-de-flandres, evitando-se assim problemas ao nível da produção devido à qualidade da 

folha ser diferente. 
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ANEXO A: Planos de Limpeza e Manutenção 



PLANO DE LIMPEZA LINHA 15 

 

7
5
 

Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

Baldes do Lixo 

 

 

Retirar os sacos 

do lixo 

Diário 

 

(Turno da 

manhã) 

 

 

Antes de se iniciarem os trabalhos retirar todos os 

sacos de: 

 Lixo; 
 Panos Contaminados; 

 Ecopontos; 
 

Levar todos os sacos para o local central de 

depósito  

ATENÇÃO: Os sacos do lixo devem ser retirados 

independentemente de estarem ou não cheios! 
 

 

Unidades de 

Impressão 

 

Limpeza das 

aparadeiras e 

bancadas de apoio 

Diário 

 

Realizar 

esta tarefa 

em todos os 

turnos 

 

Antes de terminar o turno, devem limpar: 

 Lavar as aparadeiras de cada unidade 
de impressão; 
 

 Verificar, e se necessário recarregar os 
rolos de papel junto das unidades de 
impressão e os recipientes de álcool e 
lava rolos; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

Toda a Nave 

 

 

 

Limpeza da 

Nave 

Diário 

(Sempre 

que 

Possível) 

Máquina de 

Limpar o 

Chão 

 

 

Limpar todo o chão da nave, dos dois lados da 

máquina e junto às unidades de impressão; 

 

 

 

 

 

Alimentador 

 

Limpeza do 

sistema de 

alimentação das 

unidades 

impressão  

Diário 

Pincel 

limpo e 

seco 

Accionar o botão "Paragem da máquina‖; 

Rodar alavanca 1 para abrir a mesa do sistema de 

alimentação de folhas; 

Virar a mesa para cima, até encaixar os tubos nos 

apoios; 

Limpar: 

2 - Controlos de folha dupla; 

3 - Cabeças de exploração;  

4 - Controlo das marcas laterais; 

Fechar a mesa das correias de aspiração; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

Unidades de 

Impressão 

 

Verificação do 

Dispositivo de 

lavagem do 

cauchu  

Em cada 

Substituição 

do pano 

 

Verificar: 

 Lixo da membrana de borracha; 
 

 Funcionamento do travão, e se 
necessário limpar com diluente;  

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de 

Impressão 

 

Limpeza do 

Tinteiro e 

lubrificador do 

agitador de tinta  

Diário 

(Sempre 

que se mude 

a tinta) 

Pano de 

limpeza; 

Álcool; 

Massa Shell 

Retinax 

LX2 

Pistola de 

lubrificação 

Accionar o botão "Paragem da máquina‖; 

Retirar a tinta, puxar as alavancas 1 para cima e o 

tinteiro para baixo e limpá-lo; 

Limpar e lubrificar as superfícies vedantes dos 

raspadores 2; 

Lubrificar a fita do suporte do agitador; 

Com a pistola de lubrificação, lubrifique o “naiple” 

4 com 5 activações da pistola, retirando a massa no 

outro naiple; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

Armário do 

Refrigerador de 

Molha 

 

 

 

 

Limpeza dos 

Filtros do 

Refrigerador  

Semanal 

Pano de 

Limpeza; 

 

 

 

Água 

Limpa; 

Desligar o interruptor principal; 

Fechar torneira de admissão de água A  

Abrir portas do armário de refrigeração; 

Retirar a água do sistema de molha, para isso abrir a 

torneira 1; 

Abrir a cobertura da cuba 2; 

Limpar o flutuador 3 com um pano e o filtro 4 

com água limpa;  

Se necessário substituir filtros danificados 

Limpar o filtro de pé 5 da bomba de alimentação e 

de circulação; 

Desapertar a ligação, e limpar o filtro 7;  

Montar pela ordem inversa e abrir a torneira de 

Admissão de água A; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

Unidades de 

Impressão 

 

 

 

 

Limpeza dos 

Cilindros de 

Impressão 

Semanal 

Pano de 

limpeza; 

              

 

                           

Detergente 

para 

sujidades 

resistentes; 

Abrir compartimento unidade impressão;  

Movimentar sistema pinças para cima; 

Lavar os cilindros de impressão, e limpar as arestas 

dos cilindros de impressão;  

Accionar botão "Paragem de Emergência" 

Retirar manualmente as sujidades das Aresta 

dianteira 1 e Aresta traseira 2  

Remover a sujidade dos sensores de controlo da 

marcha e aplicar SLIME; 
 

 

Do lado da 

operação por 

baixo da galeria; 

Mudança da 

solução de 

Molha 

Semanal 

Pano de 

Limpeza;                           

Água 

Quente;                         

Agentes 

Limpeza; 

Abrir a tampa 1; 

Limpar a o interruptor flutuante 2; 

Controlar e limpar o filtro 3;   

Abrir a tampa 4; 

Limpar o pé da bomba 5 e o flutuador 6  
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Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

Alimentador 

 

 

 

 

Verificação da 

Tensão nas 

correias de 

aspiração e de 

transporte  

Semanal  

 

Accionar botão "Paragem da máquina‖; 

Verificar o deslizamento de uma folha de metal; 

Substituir as correias de aspiração 1 caso não 

passem o teste de deslizamento; 

 

ATENÇÃO: substituir as correias sempre aos 

pares; 

 

Limpar a seco todos os Rolos 1 e o rolo de 

transporte; 

Os rolos têm de rodar facilmente; 

Se necessário, regular os rolos recolhedores 

rodando o parafuso de mola; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

Compressor 

Combinado 

 

Purga do 

Compressor  

Mensal  
Retirar a purga do compressor e levá-la para a 

ETAR; 

 

 

Alimentador 

 

 

Verificação da 

Tensão nas Fitas 

das correias de 

aspiração e de 

transporte   

Mensal 
2 Chaves de 

Bocas 8mm 

Accionar botão "Paragem da máquina‖; 

Levantar as fitas, de modo a que fique uma 

distância entre 10-20mm; 

Apertar a alavanca tensora 1, empurrar o rolo 

tensor 2 para baixo e Apertar alavanca tensora 1; 

Para reajustar a protecção 3: 

 Desapertar o parafuso 4;  
 Alinhar a protecção 3; 

 Apertar novamente o parafuso 4;  
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Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

Alimentador 

 

Verificação das 

Unidades de 

Aspiração de 

Separação e 

Transporte 

Mensal 

Chave de 

sextavado 

interior 

4mm;  

Pano de 

limpeza;       

Retenção 

parafusos 

Loctite 243 

Descer o quadro de elevação e desligar o interruptor 

principal; 

Desaparafusar os dois parafusos sextavados 

interiores 1;  

Retirar a unidade de aspiração com mola e limpar a 

seco; 

Efectuar a montagem pela ordem inversa; 

Fixar os parafusos sextavados interiores 1 com 

cola; 
 

Unidades de 

Impressão 

Controlo da 

Tensão na chapa 

dos cilindros de 

transporte; 

Mensal 

Spray OKS 

3541 

 

Pano de 

Limpeza; 

Abrir grade de protecção; 

Rodar as barras de fixação, através da marcha 

intermitente para a área visível;                                                           

Accionar botão "Paragem da máquina‖ e limpar 

barras de fixação e coberturas;                                               

Lubrificar a fenda de aperto 1 e parafusos de 

ajuste, através abertura2;  
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Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

 

 

Unidades de 

Impressão 

 

 

 

 

 

Limpeza do 

Dispositivo de 

Lavagem do 

Cilindro 

 

 

Mensal 

 

(cada mês 

limpar 

apenas uma 

unidade) 

Fita de 

Teflon para 

vedar as 

uniões do 

filtro;                                                    

Agente de 

Limpeza;                        

 

Ar 

Comprimid

o (2 Bar);                      

 

Pano de 

limpeza; 

Levantar a grelha de protecção; 

Desmontar sistema de lavagem; 

Limpar membrana de borracha 1; 

Retirar o tubo do lado da entrada do filtro, abrir a 

união roscada, retirar o filtro do tubo de 

pulverização 2 e limpar com ar comprimido; 

Montar pela ordem inversa, vedando a união com 

fita de teflon; 

Verificar a facilidade de movimentos da retenção e 

travão do fuso do pano de limpeza; 

Controlar a estanqueidade do sistema completo 

(uniões) 

Verificar a existência de bloqueio nos orifícios de 

pulverização e limpar; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição Fotografia 

Ao lado do 

motor principal 

e também por 

baixo da unidade 

de impressão nº7 

 

Controlo da 

água condensada 

no Ar de 

Controlo 

Mensal 

Ar 

comprimido 

(2 Bar 

máx.); 

 

 

Se 

necessário 

utilizar 

Chave de 

Tubos 

Desligar o interruptor geral; 

Com o manípulo de ajuste 1 colocar a pressão em 

0 Bar; 

Abrir o canal de escoamento 2 rodando-o para a 

esquerda e recolher a água condensada; 

Retirar o copo 3,desaparafusar o elemento do filtro 

e soprar de dentro para fora;                                                                                                                                                 

Efectuar a montagem pela ordem inversa;  

Armário de 

Refrigeração 

 

Limpeza do 

condensador 

Mensal 

 

Aspirador 

Ar 

comprimido 

(Máx. 2 

Bar) 

Desligar o interruptor geral; 

Aspirar o ventilador, com este parado; 

Soprar as lamelas do condensador com ar 

comprimido (máx. 200Kpa (2 Bar)), através das 

fendas de ventilação e no sentido de sucção do ar; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

Motor de 

Accionamento 

Principal 

 

Limpar os 

Filtros  

 

Semanal 

Ar 

comprimido 

(2 Bar 

máx.); 

Desligar o interruptor principal;                                                           

Retirar as Garras 1 e remover grade protectora 2; 

Retirar o filtro 3 e soprar com ar comprimido;                                                

Lavar filtros sujos e secá-los; 

Montagem pela ordem inversa; 

 

Accionador das 

Marcas de 

Tiragem 

 

Entrada da 

unidade nº1; 

Semanal 

Pistola de 

massa 

lubrificante;                                 

Spray OKS 

3541;                           

Massa Shell 

Retinax 

LX2: 

 

Levantar a protecção sobre o tabuleiro;           

 

Lubrificar o came e o rolo 1 sob as placas base e 

deslizante (no máximo com uma porção) por cima 

do copo de lubrificação 2; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

 

Motor de 

accionamento 

principal  

Verificar a 

Tensão das 

Correias de 

Accionamento 

 

Mensal 

2 Chaves 

inglesas de 

30mm 

Desligar o interruptor principal e protegê-lo; 

Desapertar a contra-porca 1; 

Pré-apertar a porca 2, até que a bucha 3 já não 

possa ser rodada manualmente;   

Rodar a porca 2 para trás, até que a bucha 3 possa 

ser movimentada;  

Apertar de novo a contra-porca 1;  

Unidade de 

Impressão da 

Entrada 

Do lado do 

funcionamento 

por baixo da 

mesa de correias 

Mensal 

Pistola de 

Massa 

Lubrificante               

Pano de 

Limpeza;   

Massa Shell 

Retinax 

LX2 

Parar a máquina com "Paragem de Emergência"; 

Lubrificação de todos os niples de lubrificação da 

régua de lubrificação 1 cada vez, com 1…2 

activações da pistola de lubrificação, por cada niple; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

Unidades de 

Impressão 

 

Lubrificação 

da Torre de 

Impressão 

Mensal 

Pistola de 

Massa 

Lubrificante                         

Pano de 

Limpeza;                         

Massa Shell 

Retinax 

LX2 

Lubrificação nos dois lados da máquina: 

 Came de afastamento 1  
 Rolo de arco 2, do lado do 

accionamento e da operação  
Aproximadamente 2 ou 3 activações da pistola de 

massa lubrificante, na operação ultra-lenta; 

Retirar excessos de lubrificantes;  

 

Unidade de 

impressão 

Por cima da 

mesa de 

alimentação 

 

Lubrificação da 

Alimentação 

oscilante 

Mensal 

Massa Shell 

Retinax 

LX2: 

Niples de 

lubrificação

e blocos de 

chumaceira;   

Spray OKS 

3541:  

Virar o resguardo para cima; 

Movimentar máquina passo a passo, de forma que 

os copos de lubrificação 1 e 2 fiquem acessíveis  

Proteger máquina com "Paragem de Emergência"; 

Lubrificar: 

 Rolo de cames 1 da alavanca de rolos; 
 Os suportes do suporte do eixo do 

grampo 2 com o injector manual (2 ou 
3 porções); 

Pulverizar apoios do suporte entre grampo e eixo;  
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

Unidades de 

Impressão 

 

 

 

 

Lubrificação 

do Cilindro de 

Impressão e 

Tambor de 

Transferência  

Mensal 

Massa Shell 

Retinax 

LX2: 

Niples de 

lubrificação

, blocos de 

chumaceira, 

alavancas 

rolantes; 

Spray OKS 

3541:  

Manutenção 

das Pinças; 

Pista de 

cames e 

regulação 

do formato; 

Abrir a protecção 1 da passagem do dispositivo 

impressor; 

Subir o sistema de grampos passo a passo; 

Accionar o botão "Paragem de Emergência;                                                                             

Lubrificar com o injector manual (2 ou 3 porções): 

 Rolo de cames 2; 
 Suporte do eixo do grampo 3; 

 

Pulverizar os apoios do suporte entre o grampo e o 

seu eixo; 

Pulverizar o apoio de rolamento da pista de cames; 

Lubrificar sistema de grampos 3 da mesma forma  

Verificar a facilidade de movimentos dos 

casquilhos; 

ATENÇÃO: Após a aplicação do aerossol ventilar 

a máquina 15 min.– Perigo de incêndio 
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

Ventilador da 

Mesa de Fitas 

de Aspiração 

 

Limpeza das 

grelhas dos 

Ventiladores 

Trimestral 

Pincel; 

Chave de 

Sextavado 

Int. 5mm; 

Chave de 

Bocas 

10mm; 

Chave de 

Fendas 

Philips; 

Accionar o botão "Paragem de Emergência;                                                                             

Abrir a mesa de fitas de aspiração do alimentador; 

Desaparafusar a grelha 1, através dos parafusos 2 

antes dos ventiladores; 

Limpar com um pincel; 

Montagem na ordem inversa; 

Levantar a mesa, inserir os tubos de suporte e puxar 

a mesa para baixo, até encaixar; 
 

Entrada da 

unidade de 

Impressão nº1 

 

Verificação das 

Placas de 

Aspiração 

Trimestral 

Chave de 

Sextavado 

Interior 

3mm; 

Fixação de 

Parafusos 

Ex: Loctite 

Accionar o botão "Paragem de Emergência;                                                                             

Levantar a protecção sobre o tabuleiro de entrada; 

Desaparafusar os parafusos sextavados 2; 

Retirar as placas de aspiração 1 e substituí-las;  

Na montagem das placas de aspiração 1, fixe os 

parafusos sextavados interiores 2 com cola;  
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

Do lado do 

Accionamento 

por baixo da 

Galeria da 

máquina; 

Lubrificação de 

Circulação da 

Máquina 

Trimestral 

Lâmpada 

com cabo; 

Chave de 

Sextavado 

Interior 

5mm; 

Óleo 

Omala 100 

Desligar o interruptor principal e protegê-lo; 

Desligar a máquina (15 minutos mínimo) e abrir o 

resguardo lateral da galeria; 

Controlar o nível do óleo através do orifício de 

inspecção 1 (deve de estar no meio do orifício); 

Controlar a máquina relativamente a fugas; 

Para atestar com óleo use a cobertura2; 
 

Alimentador 

 

Quadro de 

Elevação do 

Alimentador 

Trimestral 

Chave de 

Sextavado 

Interior 

6mm;           

Massa Shell 

Retinax 

LX2; 

Pano de 

Limpeza 

Accionar o botão "Paragem de Emergência; 

Remover cuidadosamente massa lubrificante velha;  

Lubrificar o fuso 1;  

Desaparafusar os parafusos sextavados interiores 

2 e remover a tampa 3; 

Lubrificar as rodas dentadas e suporte 4 e voltar 

fixar a tampa 3; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

Unidades de 

Impressão 

 

 

 

 

Verificação dos 

Extractores de 

Tinta 

Trimestral 

Chave 

Sextavada 

Interior; 

 

Chave de 

Parafusos; 

 

Números de 

encomenda 

KBA dos 

segmentos 

vedantes: 

800857; 

Accionar o botão "Paragem de Emergência; 

Verificar estanqueidade e limpar os extractores1; 

Verificar apoios dos segmentos vedantes 2 e 

extractores 1; 

Se for necessário substituir o segmento vedante: 

 Efectuar a rodagem entre 5 e 20 min. 
para que os segmentos sequem,  

 Verificar a uniformidade das superfícies 
de deslizamento dos segmentos 
vedantes; 

 Repetir o processo de rodagem; 
 

Introduzir os extractores 1 na ranhura 3 até ao 

rolo tinteiro 4;  

Introduzir e comprimir a chapa de pressão 5; 

Apertar levemente os parafusos dos extractores e 

comprimir extractores 1 contra rolo tinteiro 4; 

Lubrificar os tinteiros; 
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

Unidades de 

Impressão 

 

Rolo do Tinteiro 

Semestral 

Pistola de 

Massa 

Lubrificante

;                                       

 

Massa 

Shell 

Retinax 

LX2 

Accionar o botão "Paragem de Emergência; 

 

Lubrificação dos suportes dos anéis de guia dos 

cabos do rolo de tinteiro 1 (lado do accionamento 

e da operação) com a pistola de massa lubrificante; 

 

 

Unidades de 

Impressão 

Lubrificação 

dos Cilindros 

de Distribuição, 

Transporte e 

Cauchu 

Semestral 

Pistola de 

Massa 

Lubrificante                                

Massa Shell 

Retinax 

LX2  

Pano de 

Limpeza 

Lubrificação dos naiples (2 a 3 porções se possivel 

na operação lenta da máquina): 

 Naiples 1 - para a chumaceira do cilindro 

de distribuição; 

  

 Naiples de lubrificação 2 para a 

chumaceira do cilindro transporte; 

 

 Naiples de lubrificação 3 para as 

chumaceiras do cilindro cauchu;  
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

Unidades de 

Impressão 

 

Lubrificação 

do Cilindro 

Cauchu 

Semestral 

Pistola de 

Massa 

Lubrificante 

Massa Shell 

Retinax 

LX2 

Pano de 

Limpeza; 

Pincel; 

Accionar o botão "Paragem de Emergência; 

Abrir a porta do lado de operação com a chave do 

armário de distribuição; 

Lubrificar o copo de lubrificação 1 para o cilindro 

de borracha com o injector manual; 

Limpar a superfície de deslize das garras 2 e do 

dispositivo de regulação 3; 

De seguida, aplicar de novo massa lubrificante; 
 

Por baixo da 

Galeria da 

máquina; 

 

Mudança de 

Filtros 

Semestral 

Ferramenta 

Especial 

para a 

mudança de 

Filtros 

(acessório 

automóvel); 

Filtros 

Desligar o interruptor principal do aparelho; 

Abrir os resguardos da galeria; 

Colocar um recipiente por baixo dos filtros; 

Desaparafusar todos os filtros 1 e substituí-los; 

Ligar a máquina e verificar a estanqueidade; 

Após ter desligado, controlar o nível do óleo;  
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Local/Tarefa Período Material Descrição  

Do lado do 

Accionamento, 

por baixo da 

Galeria da 

máquina; 

 

 

Mudança de 

óleo de 

Lubrificação de 

Circulação 

De dois em 

dois anos; 

Recipiente 

de captação/ 

mangueira 

em 

borracha;  

Anéis 

vedantes em 

cobre de 30 

x 36mm, 

chave de 

sextavado 

interior 

17mm; 

Vedante de 

superfície; 

Óleo Omala 

100 

 

Abrir o resguardo da galeria do lado do 

accionamento; 

Efectuar a mudança de óleo apenas com a máquina 

imobilizada; 

Bombear o óleo para um recipiente adequado, 

através da bomba, inserindo a mangueira no tubo 2; 

Logo que a transfega do óleo parar, desligar o 

interruptor principal da máquina, e protegê-lo; 

Verificar os resíduos na máquina; 

Aparafusar o parafuso de drenagem do óleo 

residual 3 com um anel de cobre novo; 

Atestar com óleo para engrenagens, até meio do 

orifício de inspecção (para a quantidade necessária 

(ver tabela), e aparafusar a tampa 4 com vedante de 

superfície; 
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Tema 
Bancadas de apoio às unidades de impressão 

Problema 

Necessidades de criar um local junto às unidades de impressão 

para os operadores poderem colocar o material necessário 

durante a produção, de forma que o material fique arrumado e 

bem localizado 

Causa 

Não existe nenhum local para colocar materiais necessários 

durante a produção junto às unidades de impressão 

Melhoria 

Criar umas bancadas suspensas no corrimão, do lado da não 

operação da máquina, que sejam suficientemente grandes para 

os operadores poderem colocar todo o material necessário. 

Resultado 

Os operadores têm todos os materiais que necessitam para a 

produção preparados na bancada junto à unidade de impressão 

em que estão a operar, evitando perdas de tempo na localização 

e preparação destes. 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Arrumação das ferramentas necessárias para produção e setup 

Problema 

Perda de muito tempo na localização e transporte das 

ferramentas até ao local de operação.   

Causa 

As ferramentas estão guardadas todos no mesmo armário, longe 

da zona de operação, o que se reflecte em elevados tempos de 

localização da ferramenta pretendida e no seu transporte até à 

zona onde é necessária.   

Melhoria 

Seleccionar quais as ferramentas necessárias nas zonas de 

operação do alimentador e das unidades de impressão e comprar 

umas placas de arrumação de ferramentas, colocando-as nestas 

zonas. 

Resultado 

Os operadores não perdem tempo na localização e transporte das 

ferramentas, uma vez que estas passaram a estar guardadas 

sempre no mesmo local e junto à zona de operação. 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Bancadas de lavagem de materiais 

Problema 

 

Dificuldade na limpeza dos materiais 

Causa 

 

Não existe nenhum local dentro da nave onde se encontra a linha 

15 para que os operadores possam lavar e limpar materiais. 

 

Melhoria 

 

Criar uma bancada para limpeza de materiais, com um ponto de 

acesso a água e um esgoto para uma cuba de resíduos. 

 

Resultado 

 

 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 
Previsto             

Realizado             
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Tema 
Armário de tintas 

Problema 

Necessidades de colocar as tintas que irão entrar na linha a uma 

temperatura adequada para a sua utilização, de forma a estas não 

perderem qualidades. 

Causa 

Não existe nenhum local junto à linha para colocar as tintas que 

irão ser utilizadas na produção, para que estas atinjam a 

temperatura que vão ser utilizadas, sem sofrer grandes choques 

térmicos.   

Melhoria 

Colocar um armário para colocar as tintas dentro da nave onde se 

encontra a linha, para que estas estejam à temperatura ideal 

quando são utilizadas, ao mesmo tempo que possibilita o 

controlo das tintas para que nunca ocorra faltas de tintas durante 

a produção. 

Resultado 

A linha de produção nunca pára por falta de tintas ou por estas 

não se encontrarem em condições de funcionamento devido a 

diferenças de temperatura. Também o tempo de localização das 

tintas foi reduzido à custa da identificação do tipo de tintas neste 

armário. 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Máquina de limpeza do pavimento 

Problema 
Dificuldades em manter o pavimento da nave limpo 

Causa 

Elevado número de pessoas a frequentar a nave, o que resulta na 

acumulação de muito lixo no chão, e perda de muito tempo na 

limpeza deste.   

Melhoria Comprar uma máquina de limpeza adequada para o tipo de 

pavimento existente.  

Resultado 
Os operadores conseguem manter o pavimento da nave sempre 

limpo sem grande esforço e em pouco tempo. 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Eliminação de lixo produzido durante a produção 

Problema 

Os operadores perdem muito tempo na eliminação do lixo que 

produzem e não fazem a separação para a sua reciclagem. 

Causa 

Não existe baldes do lixo específicos para cada tipo de lixo nem 

junto ao local em que este se produz.   

Melhoria 

Comprar baldes do lixo para os diferentes tipos de lixo e colocá-

los junto ao local de operação onde se produz o lixo desse tipo. 

Resultado 

Os operadores não perdem tempo na eliminação do lixo e ainda 

fazem sem esforço algum a sua separação para a reciclagem. 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Colocação do tapete no pavimento da nave 

Problema 

O pavimento da nave suja-se com muita facilidade e encontra-se 

exposto a vários agentes que o podem degradar. 

Causa 

Na litografia trabalha-se com tintas e diluentes muito agressivos 

que podem degradar o estado do pavimento. 

Melhoria 
Comprar um tapete para o pavimento. 

Resultado 

Nos locais onde foi aplicado o tapete apresenta uma sujidade 

menor ao longo do dia de trabalho, devido à cor mais escura do 

tapete em relação ao pavimento. 

Os operadores também estão mais protegidos, uma vez que o 

tapete é ergonómico, sendo ideal para locais de trabalho onde os 

operadores trabalhem de pé. 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Estado das paletes 

Problema 

O estado das paletes está a provocar paragens no alimentador da 

máquina. 

Causa 

As paletes estão degradadas, com muitos pregos saídos, já não 

se encontram niveladas e têm tamanhos desadequados ao 

tamanho das folhas. 

Melhoria 

Comprar paletes novas, dos vários tamanhos das folhas e que se 

encontrem devidamente aplainadas.  

Resultado  

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 
Previsto             

Realizado             
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Tema 
Rolos de papel 

Problema 
Os operadores demoram muito tempo a retirar papel  

Causa 

Os rolos de papel são colocados nas bancadas de apoio ás 

unidades de impressão sem qualquer apoio especifico, tornando-

se difícil fazer uso deste. 

Melhoria 

Criar um suporte para colocar os rolos de papel, para que se 

torne uma tarefa muito mais prática.  

Resultado  

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 
Previsto             

Realizado             
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ANEXO C: PROCEDIMENTOS REALIZADOS 



Procedimento do Densitronic 
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Depois de ligar o densitronic, encontrando-se no menu principal seguir os passos seguinte: 

 Seleccionar o botão ―Trabalho‖; 

 

 Seleccionar as unidades de impressão que têm tinta, para isso seleccionar o 

quadradinho 1 de cada unidade até que fique um visto nas unidades que têm tinta; 

 

 Introduzir os valores das densidades das tintas que vêm na carta do trabalho, utilizando 

para isso o rato, colocando a seta do rato sobre a caixa 2 pressionando a tecla do lado 

esquerdo e movimentando o rato para cima ou para baixo para aumentar ou reduzir o 

valor da densidade. 

 Seleccionar o botão ―Dados de máquina‖; 

 Seleccionar o botão ―Nova Consulta‖ 

 Nesta altura temos duas opções: 

 Se o trabalho já se encontra gravado no Densitronic – Tecla ―Sim‖ 

 Se é um trabalho que não se encontra gravado no Densitronic – Tecla ―Não‖ 
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 Seleccionar o botão ―Seguir‖ 

 Se os dados do trabalho anterior forem iguais ao novo trabalho, então devemos 

seleccionar o primeiro quadradinho com um visto, e se as tiras for igual então 

seleccionar o segundo quadradinho; 

 

 Em seguida, com o rato seleccionar um ponto de branco na folha; 

 Carregar no botão ―Preview Cip3 / BMP‖; 

 Dependendo do tipo de trabalho seleccionar uma das opções: 

 Se o trabalho é novo então ir a pasta ―PPF‖ 

 Se o trabalho já foi feito nesta linha então ir á pasta ―PPF Usados‖ 

 Carregar no botão ―Job nr‖; 

 Carregar no botão ―Show‖; 

 Associar as cores às baterias correspondentes; 
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 Carregar no botão ―Image <>Separation‖; 

 Verificar se os dados estão todos correctos no novo ecrã; 

 Seleccionar várias vezes a tecla ―ok‖ até aparecer o menu principal; 

 Se o Densitronic não estiver a reconhecer alguma cor devemos fazer: 

 Seleccionar o campo da cor que não está reconhecida 

 Seleccionar a tecla ―Base de dados‖ 

 

 Seleccionar a tecla ―Filtro‖ 

 Inserir o número da cor 

 

 Seleccionar a tecla ―Ok‖ 

 Se a cor não existir na base de dados, demos seleccionar o botão ―Agregar‖ 
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 Seleccionar a tecla ―Brancura do papel‖  

 Seleccionar a tecla ―Medir cor‖ 

 Preencher o campo ―Nome‖ com a designação da cor 

 Preencher o campo ―Número‖ com o número que a máquina atribui á cor 

 Seleccionar a tecla ―Agregar‖ 

 

 Seleccionar a cor e depois seleccionar a tecla ―Transferir‖ 

 Seleccionar a tecla ―Fechar‖ 

 Introduzir os valores das densidades das tintas, o ganho do ponto e o registo do factor 

(este não deve ser superior a 1) e as respectivas tolerâncias; 

 Dependendo do tipo de trabalho seleccionar uma das opções: 

 Trabalho novo – voltar ao menu onde se ―visualizar dados‖; 

 Seleccionar a tecla ―>>‖ 

 Seleccionar a tecla ―Optimizar 1‖;  

 Seleccionar a tecla ―Enviar para a máquina 2‖;  
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 Nesta altura já se encontram as aberturas iniciais dos tinteiros na máquina; 

 Depois seguir os passos dos trabalhos já realizados; 

 Trabalho já realizado nesta linha - Aceder ao menu ―Itinerário‖ 

 Carregar no botão ―Agregar‖ e escolher a tira correcta; 

 

 Se necessário, associar a sequência correcta da banda, clicando sobre a cor na tira e 

associando a cor correcta; 

 

 Seleccionar a tecla ―Terminar a nova distribuição‖; 

 Seleccionar a tecla ―OK‖; 
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 Em seguida o densitronic pede: 

 O ponto inicial da banda de cor; 

 O ponto inicial da sequência de cor; 

 O ponto final da banda de cor; 

 (Pode utilizar o lado esquerdo do rato para uma deslocação mais lenta) 

 Voltar ao menu Principal 

 Carregar no botão da consola ―Casinha‖ para efectuar a leitura 

 Quando a folha estiver com o padrão desejado seleccionar a tecla ― Valor Nominal‖ 

 Seleccionar a tecla ―Folha de referência‖ 

 Efectuar as várias medições, e seleccionando na consola Colortronic a tecla F8 

―Densitronic‖ e depois a tecla ―Correcção‖ 

 Para guardar o trabalho para futuras utilizações: 

 Seleccionar a tecla ―Arquivar‖ no menu ―Trabalho‖; 

 Seleccionar o quadradinho de ―Trabalho padrão‖ 

 

 Seleccionar a tecla ―Ok‖; 
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Utilização da câmara de acerto 

 

 Aceder ao programa – Pressionar a tecla  

 Iniciar registo: 

 Clicar no botão ferramentas no canto superior esquerdo  

 Posições:   

  

 

 Cruz de acerto – É sempre a ultima cor  

 Acertar as outras cores pela regra:  

―A primeira cor da ordem de produção corresponde á posição A, a 2º cor posição B, e assim 

sucessivamente até terminarem as cores‖ 

Excepções:  

1. CMYK 2. Branco Opaco 

Ordem: Máquina Posição: Ordem: Posição: 

Cor 1 Azul Dan Cake A Pantone 1 A 

Cor 2 Rosamina B B. Opaco -------- 

Cor 3 Cyan E Pantone 3 B 

Cor 4 Magenta C Pantone 4 C 

Cor 5 Amarelo D Pantone 5 D 

Cor 6 Preto G Pantone 6 E 

Cor 7 Vermelho1 F Pantone 7 G 

ATENÇÃO – O Branco Opaco é necessário acertar manualmente e serve de fundo para a 

zona de acerto das outras cores. 
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 Colocar a câmara e colocar primeiro no lado esquerdo do acerto da folha até aparecer 

no ecrã a seguinte imagem: 

 

 

 

 

 Carregar no botão 

 

 Carregar novamente no botão 

 

 Colocar a câmara e colocar primeiro no lado esquerdo do acerto da folha até aparecer 

no ecrã a seguinte imagem: 

 

 

 

 

 Carregar no botão 

 

 Voltar a carregar no botão para passar os valores para a máquina 

 

 Se ocorrer algum erro pressionar o botão e recomeçar de novo  
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ANEXO C: Fichas de Melhoria da Metodologia SMED 



Fichas de melhorias da metodologia SMED 
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Tema 
Comprar Suporte para pano suplente 

Problema 

Perde-se muito tempo a colocar o pano no suporte durante o 

setup. 

Causa 

Os suportes de pano estão dentro da máquina, e só se pode 

colocar pano novo com a máquina parada. 

Melhoria 

Comprar Suporte para pano suplente e colocá-lo junto á máquina 

de pano sempre preparado. 

Resultado 
 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 
Previsto             

Realizado             

    

 



Fichas de melhorias da metodologia SMED 
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Tema 
Cavalete para a sucata 

Problema 

Folhas para a sucata no chão da nave e perda de tempo de setup 

para levá-las á sucata 

Causa 

Os operadores não têm um local para colocar as provas junto ao 

alimentador e descarregador 

Melhoria 
Colocar um cavalete junto ao alimentador e descarregador 

Resultado 
Diminuição do tempo de setup e eliminação das folhas no chão 

da nave 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Comprar uma pistola pneumática 

Problema 
Perda de muito tempo para trocar os cauchu's 

Causa 

Perde-se muito tempo a apertar e desapertar os parafusos que 

seguram os cauchu's 

Melhoria 

Comprar uma pistola pneumática para aperto rápido dos 

parafusos 

Resultado 
Redução do tempo de setup 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Colocar as folhas de provas 

Problema 

Falta de arrumação das folhas de provas e consequente perda de 

tempo na realização do setup para trocar o balote. 

Causa 
Os operadores têm as folhas de provas fora da nave. 

Melhoria 

Criar um carrinho para colocar as folhas de provas junto ao 

alimentador 

Resultado 
Redução dos tempos de setup 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Arrumação dos cauchu's 

Problema 
Perda de muito tempo durante o setup da troca de cauchu's 

Causa 

O operador perde muito tempo para seleccionar o cauchu com a 

medida necessária e no seu transporte até à unidade de impressão 

em que este é necessário 

Melhoria 

Criar um armário para colocar os cauchu's, em que esteja 

dividido por secções devidamente identificadas com o tamanho 

do cauchu 

Resultado 
 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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Tema 
Localização das folhas de provas do trabalho seguinte 

Problema 
Perda de tempo durante o setup 

Causa 

Falta de folhas de provas, devido ao esquecimento do dos 

operadores dos empilhadores 

Melhoria 

Colocar um suporte para balotes com as folhas de provas que vão 

entrar na máquina 

Resultado 
Eliminação de tempos de paragem por falta de folhas de provas 

Piloto Calendário Progresso PDCA 

 

Semana             

 

Previsto             

Realizado             
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ANEXO D: Implementação da Metodologia SMED 



Etapa 1 

 

1
2
2

 

Trocar Transporte 

Nº Local  Operação Ferramenta 
Tempo 

(Seg.) 

Tempo 

Acumulado 
Int. Ext. Categoria Observações 

1 
Máquina Furar 

e Quinar 
Seleccionar os transportes  00:20 00:20  X 

Seleccionar 

material 

Podemos realizar esta actividade 

durante a produção 

2 
Máquina Furar 

e Quinar 
Furar e Quinar os transportes 

Máquina Furar 

e Quinar 
02:01 02:21  X Preparação 

Podemos realizar esta actividade 

durante a produção 

3  
Levar os transportes ás unidades 

impressão 
 00:22 02:43  X Movimento 

Podemos realizar esta actividade 

durante a produção 

4 
Unidades 

Impressão 

Colocar transportes nas unidades de 

Impressão 
 03:51 06:34  X Montagem 

Podemos realizar esta actividade 

durante a produção 

5 
Consola 

principal 
Voltar a consola principal  00:15 06:49  X Movimento  

6 
Consola 

principal 

Programar acoplamento e Mudança de 

transportes 
 00:57 07:46 X  Montagem  

7 
Unidades 

Impressão 
Troca de transportes  03:35 11:21 X  Montagem 

Mudança automática, logo não se 

pode melhorar esta actividade 

8 
Unidades 

Impressão 

Retirar os transportes velhos das unidades 

de impressão 
 01:04 12:25  X Montagem 

Podemos realizar esta actividade 

durante a produção 

9  Levar os transportes velhos á sucata  00:46 13:11  X Movimento 
Podemos realizar esta actividade 

durante a produção 



Etapa 1 

 

1
2
3

 

Trocar Pano 

Nº Local Operação Ferramenta Tempo 
Tempo 

Acumulado 
Int. Ext. Categoria Observações 

1 
Unidades de 

Impressão 
Abrir Resguardo  00:09 00:09 X  

Abrir/Fechar 

máquina 
 

2 
Unidades de 

Impressão 
Retirar Suportes do pano 

Barras de 

suporte 
00:26 00:34 X  Montagem  

3 
Unidades de 

Impressão 
Retirar pano  00:15 00:49 X  Preparação  

4 
Máquina do 

pano 
Levar suporte á Máquina de pano  00:08 00:57 X  Movimento 

Podemos realizar esta 

actividade durante a produção 

5 
Máquina do 

pano 
Colocar pano 

Máquina de 

pano 
00:56 01:53 X  Preparação 

Podemos realizar esta 

actividade durante a produção 

6 
Unidades de 

Impressão 
Levar suporte á Unidade de Impressão  00:12 02:05 X  Movimento 

Podemos realizar esta 

actividade durante a produção 

7 
Unidades de 

Impressão 
Colocar suportes 

Barras de 

suporte 
01:07 03:12 X  Montagem  

8 
Unidades de 

Impressão 
Colocar os suportes na máquina  00:08 03:20 X  Preparação  

9 
Unidades de 

Impressão 
Fechar Resguardo  00:14 03:34 X  

Abrir/Fechar 

máquina 
 

10 
Depósito de 

pano 
Levar pano sujo ao lixo dos contaminados  00:45 04:19  X Movimento 

Podemos realizar esta 

actividade durante a produção 

           



Etapa 1 

 

1
2
4

 

Ajustar Formato Folha 

Nº Local Operação Ferramenta 
Tempo 

(Seg.) 

Tempo 

Acumulado 
Int. Ext. Categoria Observações 

1  Ir buscar folha de metal  00:04 00:04  X Movimento  

2 
Consola 

Principal 
Retirar fita métrica  00:08 00:13  X 

Seleccionar 

material 
 

3 
Consola 

Principal 
Medir largura da folha Fita Métrica 00:10 00:23  X Montagem  

4 
Consola 

Principal 
Colocar valores na consola  00:23 00:46  X Montagem  

5 
Consola 

Principal 
Medir altura da folha  00:06 00:52  X Montagem  

6 
Consola 

Principal 
Colocar valores na consola  00:11 01:03  X Montagem  

7 
Consola 

Principal 
Retirar micrometro  00:16 01:19  X 

Seleccionar 

material 
 

8 
Consola 

Principal 
Verificar a espessura Micrometro 00:19 01:38  X Montagem  

9 
Consola 

Principal 
Colocar valores na consola  00:40 02:18  X Montagem  

10 Descarregador 
Verificar tamanho da folha no 

descarregador lateral 
 00:48 03:06 X  Verificação  

11 Descarregador Verificar valores no descarregador  00:34 03:40 X  Verificação  

12 Descarregador Colocar folha no descarregador lateral  00:25 04:05 X  Montagem  

13  Deslocação até ao alimentador  00:22 04:27 X  Movimento  

14 Alimentador Recolha de folha para afinação  00:17 04:44 X  
Seleccionar 

material 
 

15 Alimentador Afinar o sensor de dupla espessura Folha de Metal 00:29 05:12 X  Montagem  

           



Etapa 1 

 

1
2
5

 

Acerto de Impressão 

Nº Local Operação Ferramenta 
Tempo 

(Seg.) 

Tempo 

Acumulado 
Int. Ext. Categoria  Observações 

1 
Consola 

Principal 
Chamar Programa  00:45 00:45  X Preparação  

2 
Consola 

Principal 
Escolher o padrão e as tintas  02:01 02:46  X Preparação  

3 
Consola 

Principal 
Gravar trabalho  00:44 03:30  X Preparação  

4 
Consola 

Principal 
Acertar Velocidade padrão da máquina  01:01 04:31 X  Preparação  

5 
Consola 

Principal 
Encher tinta (Automático)  01:45 06:16 X  Preparação  

6 
Consola 

Principal 
Impressão de acerto  52:44 59:00 X  Acerto  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          



Etapa 1 

 

1
2
6

 

Trocar Cauchu 

Nº Local Operação Ferramenta 
Tempo 

(Seg.) 

Tempo 

Acumulado 
Int. Ext. Categoria Observações 

1  Recolha da ferramenta  00:31 00:31  X Movimento  

2 
Armário 

ferramenta 
Encontrar ferramenta 

Chave em T 

Chave 

Autoclaire 

00:15 00:46  X 
Seleccionar 

material 
 

3 Unidade imp. Abrir Resguardo  00:25 01:11 X  
Abrir/Fechar 

Máquina 
 

4 Unidade imp. Desaparafusar os suportes do cauchu Chave em T 00:17 01:28 X  
Apertar / 

Desapertar 
 

5 Unidade imp. Retirar Cauchu  01:04 02:32 X  Montagem  

6 Unidade imp. Desaparafusar os suportes do cauchu Chave em T 00:20 02:52 X  
Apertar / 

Desapertar 
 

7 Unidade imp. Retirar Cauchu  00:17 03:10 X  Montagem  

8  Ir buscar cauchu novo  00:16 03:25  X Movimento  

9  Escolher Cauchu  01:05 04:30  X 
Seleccionar 

material 
 

10  Trazer Cauchu  00:16 04:46  X Movimento  

11 Unidade imp. Colocar Cauchu  00:19 05:05 X  Montagem  

12 Unidade imp. Apertar Cauchu /Desapertar  01:14 06:18 X  
Apertar / 

Desapertar 
 

13 Unidade imp. Colocar novamente Cauchu  00:28 06:47 X  Montagem  

14 Unidade imp. Apertar Cauchu  00:12 06:59 X  
Apertar / 

Desapertar 
 

15 Unidade imp. Colocar Cauchu  00:35 07:34 X  Montagem  

16 Unidade imp. Apertar Cauchu Chave em T 00:30 08:03 X  
Apertar / 

Desapertar 
 

17 Unidade imp. Apertar Cauchu 
Chave 

autoclaire 
00:32 08:36 X  

Apertar / 

Desapertar 
 

18 Unidade imp. Verificar Cauchu  00:34 09:10 X  Verificação  

19 Unidade imp. Fechar Resguardo  00:25 09:35 X  
Abrir/Fechar 

Máquina 
 

20  Levar Cauchu velho ao depósito  00:40 10:15  X Movimento  



Etapa 1 

 

1
2
7

 

Limpeza do Sistema de Molha 

Nº Local Operação Ferramenta 
Tempo 

(Seg.) 

Tempo 

Acumulado 
Int. Ext. Categoria Observações 

1 Bancada Preparar panos  00:20 00:20  X Preparação  

2 Unidade imp. Abrir Resguardo  00:25 00:45 X  
Abrir/ Fechar 

Máquina 
 

3 Unidade imp. Espera operador  00:27 01:12  X Movimento  

4 Unidade imp. Limpar rolos Panos 02:41 03:53 X  Montagem  

5 Unidade imp. Fechar Resguardo  00:25 04:18 X  
Abrir/ Fechar 

Máquina 
 

6 Bancada Eliminar panos  00:07 04:25  X Movimento  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



Etapa 1 

 

1
2
8

 

Trocar Tintas da Máquina 

Nº Local Operação Ferramenta 
Tempo 

(Seg.) 

Tempo 

Acumulado 
Int. Ext. Categoria Observações 

1 
Unidade 

Impressão 
Retirar misturador  00:21 00:21 X  Montagem  

2 Bancada Pousar misturador  00:06 00:27 X  Movimento  

3 
Unidade 

Impressão 
Retirar tinta  01:25 01:52 X  Montagem  

4  Ir buscar outro balde para tinta  00:33 02:24  X Movimento  

5 
Unidade 

Impressão 
Retirar tinta  01:43 04:07 X  Montagem  

6 Bancada Recolha de luvas e panos  00:21 04:28  X 
Seleccionar 

material 
 

7 Bancada Preparação dos panos  00:38 05:06  X 
Seleccionar 

material 
 

8 
Unidade 

Impressão 
Limpeza do tinteiro  03:47 08:53 X  Montagem  

9 Bancada Limpeza da espatula e misturador  01:17 10:10 X  Montagem  

10 Bancada Recolha de panos  00:09 10:19  X 
Seleccionar 

material 
 

11 Bancada 
Limpeza do misturador, espátula e 

bancada 
 00:31 10:49 X  Montagem  

12 
Unidade 

Impressão 
Colocar no sítio e preparar tinteiro  00:20 11:09 X  Montagem  

13 
Unidade 

Impressão 
Colocar a nova tinta  01:39 12:48 X  Montagem  

14 
Unidade 

Impressão 
Limpeza do tinteiro  00:16 13:05 X  Montagem  

           

           



Etapa 1 

 

1
2
9

 

Trocar Balote 

Nº Local Operação Ferramenta 
Tempo 

(Seg.) 

Tempo 

Acumulado. 
Int. Ext. Categoria Observações 

1 Alimentador Retirar ultima folha e levar a sucata  00:20 00:20 X  Movimento  

2 Alimentador Retirar Balote  00:09 00:28 X  Montagem  

3 Alimentador Aproximar o balote seguinte  00:53 01:21  X Movimento  

4 Alimentador Elevar Balote  00:04 01:25 X  Movimento  

5 Alimentador Colocar folhas de prova  00:29 01:54  X Montagem  

6 Alimentador Elevar Balote  00:33 02:26 X  Movimento  

7 Alimentador Verificar posicionamento  00:14 02:40 X  Verificação  

8 
Unidade 

impressão 1 
Ordem para produção  00:16 02:56 X  Movimento  
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Trocar Transportes 

  

Verificação Movimento Montagem Seleccionar 

material 

Apertar/ 

Desapertar 

Abrir/ 

Fechar 

Máquina 

Preparação Acerto Total Actividades 

Internas 

Actividades 

Externas 

Total   01:23 09:27 00:20     02:01   13:11 04:32 08:38 

Peso 

Total   
10,47% 71,68% 2,53% 

    
15,32% 

  
100,00% 34,45% 65,55% 

            

Trocar Pano 

  

Verificação Movimento Montagem Seleccionar 

material 

Apertar/ 

Desapertar 

Abrir/ 

Fechar 

Máquina 

Preparação Acerto Total Actividades 

Internas 

Actividades 

Externas 

Total   01:05 01:33     00:23 01:18   04:19 03:34 00:45 

Peso 

Total   
25,00% 35,79%   

  
8,90% 30,31% 

  
100,00% 82,67% 17,33% 

            

Ajustar Formato Folha 

  

Verificação Movimento Montagem Seleccionar 

material 

Apertar/ 

Desapertar 

Abrir/ 

Fechar 

Máquina 

Preparação Acerto Total Actividades 

Internas 

Actividades 

Externas 

Total 01:21 00:26 02:43 00:42         05:12 02:54 02:18 

Peso 

Total 
26,01% 8,44% 52,25% 13,30% 

  
    

  
100,00% 55,72% 44,28% 
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Acerto de Impressão 

  

Verificação Movimento Montagem Seleccionar 

material 

Apertar/ 

Desapertar 

Abrir/ 

Fechar 

Máquina 

Preparação Acerto Total Actividades 

Internas 

Actividades 

Externas 

Total             06:16 52:44 59:00 55:30 03:30 

Peso 

Total 
        

  
  10,62% 89,38% 100,00% 94,06% 5,94% 

            

Trocar Cauchu 

  

Verificação Movimento Montagem Seleccionar 

material 

Apertar/ 

Desapertar 

Abrir/ 

Fechar 

Máquina 

Preparação Acerto Total Actividades 

Internas 

Actividades 

Externas 

Total 00:34 01:42 02:43 01:20 03:05 00:50     10:15 07:13 03:02 

Peso 

Total 
5,56% 16,66% 26,49% 12,99% 30,13% 8,17%     100,00% 70,35% 29,65% 

            

Limpeza do Sistema de Molha 

  

Verificação Movimento Montagem Seleccionar 

material 

Apertar/ 

Desapertar 

Abrir/ 

Fechar 

Máquina 

Preparação Acerto Total Actividades 

Internas 

Actividades 

Externas 

Total   00:34 02:41     00:32 00:20   04:07 03:31 00:54 

Peso 

Total 
  13,77% 65,18%     12,96% 8,10%   100,00% 85,43% 21,86% 
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Trocar Tintas da Máquina 

  

Verificação Movimento Montagem Seleccionar 

material 

Apertar/ 

Desapertar 

Abrir/ 

Fechar 

Máquina 

Preparação Acerto Total Actividades 

Internas 

Actividades 

Externas 

Total   00:39 11:18 01:08         13:05 11:24 01:40 

Peso 

Total 
  4,95% 86,40% 8,65%         100,00% 87,20% 12,80% 

            

Trocar Balote 

  

Verificação Movimento Montagem Seleccionar 

material 

Apertar/ 

Desapertar 

Abrir/ 

Fechar 

Máquina 

Preparação Acerto Total Actividades 

Internas 

Actividades 

Externas 

Total 00:14 02:05 00:37           02:56 01:35 01:21 

Peso 

Total 
8,01% 70,91% 21,08%           100,00% 53,96% 46,04% 

            

Resultados Totais do Setup 

  

Verificação Movimento Montagem Seleccionar 

material 

Apertar/ 

Desapertar 

Abrir/ 

Fechar 

Máquina 

Preparação Acerto Total Actividades 

Internas 

Actividades 

Externas 

Total 02:10 07:54 31:02 03:29 03:05 01:45 09:56 52:44 01:52:05 01:30:13 00:22:10 

Peso 

Total 
1,93% 7,05% 27,68% 3,11% 2,76% 1,57% 8,86% 47,05% 100,0% 80,49% 19,77% 
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 Trabalho Externo Antes Setup Total Setup Total 
Trabalho Externo 

Depois Setup 
Total 

 Trocar Transportes 

Operação  1 2 3 4 5           6 7                           8 9         

Tempo 00:20 02:01 00:22 03:51 00:15         06:49 00:57 03:35                         04:32 01:04 00:46       01:50 

 Trocar pano 

Operação                      1 2 3 4 5 6 7 8 9             10           

Tempo                   00:00 00:09 00:26 00:15 00:08 00:56 00:12 01:07 00:08 00:14           03:35 00:45         00:45 

 Ajustar Formato Folha 

Operação  1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15                               

Tempo 00:04 00:08 00:10 00:23 00:06 00:11 00:16 00:19 00:40 02:17 00:48 00:34 00:25 00:22 00:17 00:29                 02:55           00:00 

 Acerto de impressão 

Operação  1 2 3               4 5 6                                     

Tempo 00:45 02:01 00:44             03:30 01:01 01:45 52:44                       55:30           00:00 

 Trocar cauchu 

Operação  1 2 8 9 10           3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20           

Tempo 00:31 00:15 00:16 01:05 00:16         02:23 00:25 00:17 01:04 00:20 00:17 00:19 01:14 00:28 00:12 00:35 00:30 00:32 00:34 00:25 07:12 00:40         00:40 

 Limpeza Sist. Molha 

Operação 1 
 

3         2 4 5             6      

Tempo 00:20 00:27               00:20 00:25 02:41 00:25                       03:31 00:07         00:07 

 Trocar tintas 

Operação  4 6 7 10             1 2 3 5 8 9 11 12 13 14                       

Tempo 00:33 00:21 00:38 00:09           01:41 00:21 00:06 01:25 01:43 03:47 01:17 00:31 00:20 01:39 00:16         11:25           00:00 

 Trocar balote 

Operação  3 5                 1 2 4 6 7 8                               

Tempo 00:53 00:29               01:22 00:20 00:09 00:04 00:33 00:14 00:16                 01:36           00:00 

          18:22               01:30:16      03:22 

    Actividade Eliminada                         
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 Trabalho Externo Antes Setup Total Setup Total 
Trabalho Externo 

Depois Setup 
Total 

 Trocar Transportes 

Operação  1 2 3 4 5           6 7                           8 9       

Tempo 00:20 02:01 00:22 03:51 00:15         06:49 00:57 03:35                         04:32 01:04 00:46     01:50 

 Trocar pano 

Operação  5 6                 1 2         7 8 9             10 3 4     

Tempo 00:56 00:12               01:08 00:09 00:26         01:07 00:08 00:14           02:04 00:45 00:15 00:08   01:08 

 Ajustar Formato Folha 

Operação  1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15                             

Tempo 00:04 00:08 00:10 00:23 00:06 00:11 00:16 00:19 00:40 02:17 00:48 00:34 00:25 00:22 00:17 00:29                 02:55         00:00 

 Acerto de impressão 

Operação  1 2 3               4 5 6                                   

Tempo 00:45 02:01 00:44             03:30 01:01 01:45 52:44                       55:30         00:00 

 Trocar cauchu 

Operação  1 2 8 9 10           3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20         

Tempo 00:31 00:15 00:16 01:05 00:16         02:23 0:25 00:17 01:04 00:20 00:17 00:19 01:14 00:28 00:12 00:35 00:30 00:32 00:34 00:25 07:12 00:40       00:40 

 Limpeza Sistema de Molha 

Operação  1                   
2 

4 5                         6         

Tempo 00:20                 00:20 00:25 02:41 00:25                       03:31 00:07       00:07 

 Trocar tintas 

Operação  4 6 7 10             1 2 3 5 8 9 11 12 13 14                     

Tempo 00:33 00:21 00:38 00:09           01:41 00:21 00:06 01:25 01:43 03:47 01:17 00:31 00:20 01:39 00:16         11:25         00:00 

 Trocar balote 

Operação  3 5                 
  

2 4 6 7 8                   1         

Tempo 00:53 00:29               01:22 
  

00:09 00:04 00:33 00:14 00:16                 01:16 00:20       00:20 

          19:30               01:28:25     04:05 
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 Trabalho Externo Antes Setup Total Setup Total 
Trabalho Externo 

Depois Setup 
Total 

 Trocar Transportes 

Operação  1 2 3 4 5           6 7                           8 9       

Tempo 00:20 02:01 00:22 03:51 00:15         06:49 00:57 03:35                         04:32 01:04 00:46     01:50 

 Trocar pano 

Operação  5 6                 1 2 7 8 9                     10 3 4     

Tempo 00:56 00:12               01:08 00:09 00:26 01:07 00:08 00:14                   02:04 00:45 00:15 00:08   01:08 

 Ajustar Formato Folha 

Operação  1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15                             

Tempo 00:04 00:08 00:10 00:23 00:06 00:11 00:16 00:19 00:40 02:17 00:48 00:34 00:25 00:22 00:17 00:29                 02:55         00:00 

 Acerto de impressão 

Operação  1 2 3               4 5 
6 

6                                 

Tempo 00:45 02:01 00:44             03:30 01:01 01:45 52:44 15:00                     17:46         00:00 

 Trocar cauchu 

Operação  1 
8 

8 9 10           3 
5 

5 
6 

7 11 
12 

13 
14 

15 
16 17 

18 19   20         

Tempo 00:31 00:15 00:16 01:05 00:16         02:08 00:25 
00:17 

01:04 
00:20 

00:17 00:19 
01:14 

00:28 00:12 00:35 00:30 00:32 00:34 00:25 05:37 00:40       00:40 

                 01:30               

  Limpeza Sistema de Molha 

Operação  1                   2 4 5                         6         

Tempo 00:20                 00:20 00:25 02:41 00:25                       03:31 00:07       00:07 

 Trocar tintas 

Operação  4 6 7 10             1 2 3 5 8 9 11 12 13 14                     

Tempo 00:33 00:21 00:38 00:09           01:41 00:21 00:06 01:25 01:43 03:47 01:17 00:31 00:20 01:39 00:16         11:25         00:00 

 Trocar balote 

Operação  3 
5 

5               
  

2 4 6 7 8                   1         

Tempo 00:53 00:29 00:15             01:08 
  

00:09 00:04 00:33 00:14 00:16                 01:16 00:20       00:20 

          19:01               49:06     04:05 
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Setup Operador Trabalho Externo Antes Setup Total Setup Total 
Trabalho Externo 

Depois Setup 
Total 

Trocar 

Transportes 

Alimentador 
                                          8 9     

                  00:00                     00:00 01:04 00:46   01:50 

Impressor 
                    6 7                           

                  00:00 00:57 03:35                 04:32       00:00 

Descarregador 
1 2 3 4 5                                         

00:20 02:01 00:22 03:51 00:15         06:49                     00:00       00:00 

Trocar Pano 

Alimentador 
                    1 2 7 8 9             3 10 4   

                  00:00 00:09 00:26 01:07 00:08 00:14           02:04 00:15 00:45 00:08 01:08 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
5 6                   2 7 8                       

00:56 00:12               01:08   00:26 01:07 00:08             01:41       00:00 

Ajustar formato 

de folha 

Alimentador 
                    15 16                           

                  00:00 00:17 00:29                 00:46       00:00 

Impressor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 

00:04 00:08 00:10 00:23 00:06 00:11 00:16 00:19 00:40 02:17                     00:00       00:00 

Descarregador 
                    10 11 12 13                       

                  00:00 00:48 00:34 00:25 00:22             01:47       00:00 

Acerto 

impressão 

Alimentador 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Impressor 
1 2 3               4 5 6                         

00:45 02:01 00:44             03:30 01:01 01:45 15:00               17:46       00:00 

Descarregador 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Trocar cauchu 

Alimentador 
                    3 4 5 7 11 13 14 15 18 19   20       

                  00:00 00:25 00:45 01:04 00:17 00:19 00:28 00:45 00:35 00:34 00:25 05:40 00:40     00:40 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
1 8 9 10             4 5 7 11 13 14 15 18 19             

00:31 00:16 01:05 00:16           02:08 00:45 01:04 00:17 00:19 00:28 00:45 00:35 00:34 00:25   05:16       00:00 

Limpeza do 

sistema de 

molha 

Alimentador 
1                   2 4 5                 6       

00:20                 00:20 00:25 02:41 00:25               03:31 00:07     00:07 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
                    2 4 5                         

                  00:00 00:25 02:41 00:25               03:31       00:00 

Trocar tintas 

Alimentador 
4 6 7 10             1 2 3 5 8 9 11 12 13 14           

00:33 00:21 00:38 00:09           01:41 00:21 00:06 01:25 01:43 03:47 01:17 00:31 00:20 01:39 00:16 11:25       00:00 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
                    1 2 3 5 8 9 11 12 13 14           

                  00:00 00:21 00:06 01:25 01:43 03:47 01:17 00:31 00:20 01:39 00:16 11:25       00:00 

Trocar balote 

Alimentador 
3 5                 2 4 6 7 8             1       

00:53 00:15               01:08 00:09 00:04 00:33 00:14 00:16           01:16 00:20     00:20 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

 Alimentador          03:09           24:42    04:05 

 Impressor          05:47           22:18    00:00 

 Descarregador          10:05           23:40    00:00 
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Setup Operador Trabalho Externo Antes Setup Total Setup Total 
Trabalho Externo 

Depois Setup 
Total 

Trocar 

Transportes 

Alimentador 
                                          8 9     

                  00:00                     00:00 01:04 00:46   01:50 

Impressor 
                    6 7                           

                  00:00 00:57 03:35                 04:32       00:00 

Descarregador 
1 2 3 4 5                                         

00:20 02:01 00:22 03:51 00:15         06:49                     00:00       00:00 

Trocar Pano 

Alimentador 
                    1 2 7 8 9             3 10 4   

                  00:00 00:09 00:26 01:07 00:08 00:14           02:04 00:15 00:45 00:08 01:08 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
5 6                   2 7 8                       

00:56 00:12               01:08   00:26 01:07 00:08             01:41       00:00 

Ajustar formato 

de folha 

Alimentador 
                    15 16                           

                  00:00 00:17 00:29                 00:46       00:00 

Impressor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 

00:04 00:08 00:10 00:23 00:06 00:11 00:16 00:19 00:40 02:17                     00:00       00:00 

Descarregador 
                    10 11 12                        

                  00:00 00:48 00:34 00:25              01:47       00:00 

Acerto 

impressão 

Alimentador 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Impressor 
1 2 3               4 5 6                         

00:45 02:01 00:44             03:30 01:01 01:45 15:00               17:46       00:00 

Descarregador 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Trocar cauchu 

Alimentador 
                    3 4 5 7 11 14 15 18 19    20       

                  00:00 00:25 00:45 01:04 00:17 00:19 00:45 00:35 00:34 00:25  05:40 00:40     00:40 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
1 8 9 10             4 5 7 11 14 15 18 19              

00:31 00:16 01:05 00:16           02:08 00:45 01:04 00:17 00:19 00:45 00:35 00:34 00:25    05:16       00:00 

Limpeza do 

sistema de 

molha 

Alimentador 
1                   2 4 5                 6       

00:20                 00:20 00:25 02:41 00:25               03:31 00:07     00:07 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
                    2 4 5                         

                  00:00 00:25 02:41 00:25               03:31       00:00 

Trocar tintas 

Alimentador 
4 6 7 10             1 2 3 5 8 9 11 12 13 14           

00:33 00:21 00:38 00:09           01:41 00:21 00:06 01:25 01:43 03:47 01:17 00:31 00:20 01:39 00:16 11:25       00:00 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
                    1 2 3 5 8 9 11 12 13 14           

                  00:00 00:21 00:06 01:25 01:43 03:47 01:17 00:31 00:20 01:39 00:16 11:25       00:00 

Trocar balote 

Alimentador 
3 5                 2 4 6 7 8             1       

00:53 00:15               01:08 00:09 00:04 00:33 00:14 00:16           01:16 00:20     00:20 

Impressor 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

Descarregador 
                                                  

                  00:00                     00:00       00:00 

 Alimentador          03:09           24:42    04:05 

 Impressor          05:47           22:18    00:00 

 Descarregador          10:05           23:40    00:00 
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Nº Melhoria Acção 
Critério de 

Melhoria 

Objectivo Prioridade Progresso 

PDCA Resultado ++ + - 

1 

Colocar um suporte suplente para 

pano, com o objectivo de este estar 

sempre pronto para entrar na 

máquina. 

Comprar suportes de pano  

Colocar o pano no suporte 

passar a ser uma actividade 

externa 
X   

 

 

2 
Colocar um cavalete para a sucata 

junto ao alimentador e descarregador 

Fazer o desenho do 

cavalete e mandar a 

empresa Inocambra para a 

sua realização 

 

Reduzir o tempo de 

movimentação dos 

operadores 

 X  
 

Redução de cerca de 20 

segundos em cada conjunto 

de folhas que vá para a 

sucata 
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Nº Melhoria Acção 
Critério de 

Melhoria 

Objectivo Prioridade Progresso 

PDCA Resultado ++ + - 

1 
Muito tempo para localizar 

ferramentas e sua utilização 

Arrumar as ferramentas 

sempre no mesmo local e 

comprar uma pistola 

pneumática 

 

Reduzir o tempo de 

localização e utilização das 

ferramentas 
X   

 

 

2 
Excesso de tempo a acertar a 

impressão 

Criar procedimentos do 

funcionamento da câmara 

de acerto e do Densitronic 

 

Reduzir o tempo de 

movimentação dos 

operadores 
X   

 

 

3 

Criar um local junto ao alimentador 

onde se pudesse colocar as folhas de 

provas 

Fazer o desenho do carro 

para colocar as folhas de 

provas e enviar para a 

Inocambra para a sua 

execução 

 

Eliminar movimentações 

dos operadores quando é 

necessário introduzir folhas 

de provas 

 X  
 

 

4 
Realização de actividades internas 

em paralelo 

Melhorar a gama 

operatória, atribuindo 

actividades especificas a 

cada operador e realizando 

actividades em paralelo 

 

Realizar o maior número de 

actividades em paralelo 

X   
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Nº Melhoria Acção 
Critério de 

Melhoria 

Objectivo Prioridade Progresso 

PDCA Resultado ++ + - 

1 
Criar um armário para colocar os 

cauchu's junto á máquina 

Desenvolver o desenho de 

um armário para colocar 

os cauchu's e enviar á 

empresa Inocambra 

 

Diminuir o tempo de 

localização dos cauchu's e 

que a nave esteja arrumada 

o mais possível 

X   
 

 

2 
Arranjar um local para colocar as 

folhas de provas seguintes 

Colocar um suporte para 

estrados com folhas de 

provas ao lado do 

transportador do 

alimentador 

 

Evitar a falta de provas 

 X  
  

3 

Criar um local em cada unidade de 

impressão para colocar as latas das 

tintas que estão na máquina 

Desenvolver o desenho de 

uma aparadeira e enviar á 

empresa Inocambra 

 

Ter sempre uma lata para 

acrescentar ou retirar tinta 

na unidade de impressão  
  X 

 

 

    
 

    

 

    
 

    

 



 
 

141 
 

Nº ESTADO 

MÁQUINA 

OPERADOR 1 - Alimentador 

Operação Tempo Ferramenta Observações 

1 
Acerto 

Impressão 
Colocar provas no balote que está na máquina    

Realizar apenas se for necessário Trocar Cauchu's 

2 
Acerto 

Impressão 
Recolha da pistola de aperto, abrir a grade protectora da 

unidade de impressão e retirar cauchu velho 
00:02:37 

Pistola 
Pneumática 

 

3 
Acerto 

Impressão 
Colocar cauchu novo 00:02:38 

Pistola 

Pneumática 
 

PRODUÇÃO 

1 Produção Trocar balote 00:01:16   

2 Produção 
Preparar o balote seguinte (aproximar balote, colocar 

folhas de prova e verificar a qualidade do balote) 
00:01:08 Tesoura  

3 Produção Retirar os transportes velhos e levá-los à sucata 00:01:49   

4 Produção 
Retirar o pano do sistema de limpeza do suporte, colocar o 

pano no latão para reciclar e guardar o suporte junto à 

máquina de pano 

00:01:08   

5 Produção 
Seleccionar as tintas que vão entrar a seguir, colocá-las no 

misturador e preparar a retirada da tinta que está na 

máquina. 

00:01:41 Escala  

6 Produção Levar o cauchu velho à sucata 00:00:40   

7 Produção 
Preparar os panos, luvas e recipientes de álcool e lava rolos 

para a troca de tintas. 
00:01:41 Escala  

8 Produção 
Levar a sucata existente no cavalete de entrada ao depósito 

que se encontra no armazém 
00:00:40   

9 Produção 
Controlar o stock de tintas e colocar as tintas do misturador 

junto à unidade impressão 
00:01:30   

10 Produção Limpar o misturador 00:02:10 Panos  

11 Produção 
Preparar panos, controlar os recipientes de álcool e lava 

rolos e a limpeza em geral das bancadas de apoio das 

unidades de impressão 

00:02:30   

12 Produção Colocar tintas no tinteiro 00:01:39   

13 Produção 
Avisar o operador do descarregador que já entrou o ultimo 

balote do trabalho 
   

14 Produção 
Controlar a existência de folhas para o trabalho seguinte (F. 

Provas e F. Boa) 
   

SETUP 

1 Parada 
Preparar o balote que vai entrar na máquina (Colocar 

provas e elevar o balote) 
00:02:21 Tesoura  

2 Parada 
Recolha de uma folha da nova produção e afinar o 

sensor de dupla espessura 
00:00:46   

Setup A - Trocar a tinta e limpar tinteiros a 3 unidades de impressão 

3 Parada 
Retirar as tintas da máquina, limpar o primeiro tinteiro e 

colocar novas tintas 
00:11:24 

Panos, baldes e 

tintas novas 
 

Setup B - Trocar a tinta e limpar tinteiros a 2 unidades de impressão 

4 Parada 
Retirar as tintas da máquina, limpar o primeiro tinteiro e 

colocar novas tintas 
00:11:24 

Panos, baldes e 

tintas novas 
 

Setup C - Trocar a tinta e limpar tinteiro a 1 unidade de impressão 

5 Parada Limpeza do sistema de molha 00:05:00 Panos  

6 Parada 

Preparar mudança do pano do sistema de lavagem (suporte 

de pano preparado, barras de apoio, abrir a grade 
protectora) 

00:00:20   

7 Parada 
Limpar as bancadas e atestar os recipientes de álcool e lava 

rolos 
00:03:00   

8 Parada Mudar o pano do sistema de Limpeza 00:02:10 
Suporte suplente 

e barras de apoio 

Realizado com o 

impressor 

Setup D - Limpeza do sistema de molha e troca de pano 

9 Parada Limpeza do sistema de molha 00:03:20   

10 Parada 
Limpar as bancadas e a máquina em geral, atestar os 

recipientes de álcool e lava rolos; 
   

11 Parada Mudar o pano do sistema de Limpeza 00:02:30   
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Nº ESTADO 

MÁQUINA 

OPERADOR 2 - Descarregador 

Operação Tempo Ferramenta Observações 

1 
Acerto 

Impressão 
Seleccionar os transportes do trabalho seguinte 00:00:20   

2 
Acerto 

Impressão 

Acertar a orientação das cruzes de acerto com a 

câmara de acerto ou ajudar o impressor no acerto de 

impressão 

00:01:00 
Câmara de 

acerto 
 

Realizar apenas se for necessário Trocar Cauchu's 

3 
Acerto 

Impressão 

Escolher o novo cauchu e levá-lo até à unidade de 

impressão 
00:00:45   

4 
Acerto 

Impressão 
Colocar cauchu novo 00:02:38 

Pistola 

Pneumática 
 

PRODUÇÃO 

1 Produção 
Retirar balote do descarregador e embalá-lo com 

filme protector 
00:01:30   

2 Produção 

Furar, quinar e colocar os transportes no cavalete 

junto às escadas de acesso das unidades de 

impressão 

00:02:38   

3 Produção 
Levar a sucata existente no cavalete de entrada ao 

depósito que se encontra no armazém 
00:01:40   

4 Produção 
Verificar e colocar pano novo nos suportes de pano 

suplentes do sistema de lavagem 
00:01:08   

5 Produção Retirar tintas do tinteiro 00:03:08 Escala  

6 Produção 
Levar a sucata existente no cavalete de entrada ao 

depósito que se encontra no armazém 
00:01:40   

7 Produção 
Lavar, secar e colocar no sítio as espátulas e o 

misturador 
00:01:48   

8 Produção Limpeza do tinteiro 00:03:47   

9 Produção 
Colocar os transportes novos nas unidades de 

impressão em que não se limpem tinteiros 
00:03:51 Escala  

Setup 

1  

Retirar balote do descarregador e embalá-lo com 

filme protector  

Colocar novos estrados do tamanho da nova folha 

e controlar se as medidas estão correctas 

   

Setup A - Trocar a tinta e limpar tinteiros a 3 unidades de impressão 

2 Parada 
Retirar as tintas da máquina, limpar um tinteiro e 

colocar novas tintas 
00:11:24 

Panos, baldes 

e tintas novas 
 

3 Parada 
Colocar os transportes novos nas unidades de 

impressão em que se limparam os tinteiros 
00:03:51   

Setup B - Trocar a tinta e limpar tinteiros a 2 unidades de impressão 

4 Parada 
Retirar as tintas da máquina, limpar o segundo 

tinteiro e colocar novas tintas 
00:11:24 

Panos, latas e 

tintas novas 
 

5 Parada 
Colocar os transportes novos nas unidades de 

impressão em que se limparam os tinteiros 
00:03:51   

Setup C - Trocar a tinta e limpar tinteiro a 1 unidade de impressão 

6 Parada 
Retirar as tintas da máquina, limpar o segundo 

tinteiro e colocar novas tintas 
00:11:24 

Panos, latas e 

tintas novas 
 

7 Parada 
Colocar os transportes novos nas unidades de 

impressão em que se limparam os tinteiros 
00:03:51   

Setup D - Limpeza do sistema de molha e troca de pano 

8 Parada 

Retirar estrado do descarregador lateral e duplo, 

colocando novos estrados do tamanho da nova folha 

e controlar se as medidas estão correctas 

00:01:46   

9 Parada Limpeza do sistema de molha 00:03:20   

10 Parada 
Limpar as bancadas e a máquina em geral, atestar os 

recipientes de álcool e lava rolos; 
   

11 Parada Mudar o pano do sistema de Limpeza 00:02:30  

Realizado com 

operador 

alimentador 
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Nº ESTADO 

MÁQUINA 

OPERADOR 3 - Impressor 
Observações 

Operação Tempo Ferramenta 

1 
Acerto 

Impressão 
Encher tinta e acertar velocidade da linha 00:02:46   

2 
Acerto 

Impressão 

Realizar o itinerário da banda de cor no Densitronic 

ou Acertar a orientação das cruzes de acerto com a 

câmara 

00:05:00 
Densitronic ou 

Câmara 

Realizar o 

itinerário 

enquanto o 

ajudante 

descarregador 

faz o acerto 

3 
Acerto 

Impressão 

Acertar o nível de tinta para o perfil existente até se 

atingir o padrão do trabalho 
00:10:00 Colortronic  

4 
Acerto 

Impressão 

Efectuar medição no Densitronic e gravar folha de 

referência 
00:00:45 Densitronic  

5 
Acerto 

Impressão 

Detectar se é necessário trocar cauchu e comunicar 

aos ajudantes 
   

Realizar apenas se for necessário Trocar Cauchu's 

6 
Acerto 

Impressão 

Verificar se toda a preparação do trabalho está 

concluída (Densitronic, Colortronic) 
   

7 
Acerto 

Impressão 

Controlar a limpeza geral da máquina e bancadas e 

indicar o que necessita ser limpo ou arrumado 
   

PRODUÇÃO 

1 Produção 
Retirar folha para controlo - Medir no 

Densitronic e enviar para a máquina 
   

2  
Preparação do trabalho seguinte (Chamar o trabalho 

no estado de memória da máquina, escolher tintas) 
00:03:30   

3 Produção 

Preparação do trabalho seguinte (Medir as 

dimensões e a espessura da folha do trabalho 

seguinte) 

00:02:18 
Fita métrica e 

Micrómetro 
 

4 Produção 
Analisar a ordem seguinte e informar os ajudantes 

qual o tipo de setup que se vai realizar 
 Escala  

5  
Controlar o comprimento da gama operatória dos 

operadores 
   

6  

Avisar o operador do descarregador para colocar os 

transportes na máquina quando entrar o último 

balote 

   

Setup 

1 Parada Passar o trabalho preparado para o modo máquina 00:00:15   

2 Parada Accionar a limpeza da máquina    

3 Parada 
Preencher o rótulo do balote e a folha de registo dos 

trabalhos 
00:03:00  

*Durante a 

limpeza da 

máquina 

Setup A - Trocar a tinta e limpar tinteiros a 3 unidades de impressão 

18 Parada 
Retirar as tintas da máquina, limpar o terceiro 

tinteiro e colocar novas tintas 
00:11:24 

Panos, baldes e 

tintas novas 
 

Setup B - Trocar a tinta e limpar tinteiros a 2 unidades de impressão 

20 Parada Preparar o trabalho do Densitronic 00:06:00   

Setup C - Trocar a tinta e limpar tinteiro a 1 unidade de impressão 

25 Parada Preparar o trabalho do Densitronic 00:06:00   

26 Parada Mudar o pano do sistema de Limpeza 00:02:10  

Realizado com 

o operador 

alimentador 

Setup D - Limpeza do sistema de molha e troca de pano 

32 Parada Programar acoplamento e Mudança de transportes 00:00:57   

 Parada Troca de transportes 00:03:35   

34 Parada Preparar o trabalho do Densitronic 00:06:00  

*Durante a 

Troca de 

transportes 

 


