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“If you keep doing what you’ve always done 
You will keep getting what you always got” 
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Resumo 

O presente estudo incide na reorganização e melhoria dos recursos produtivos, sendo os 

nossos esforços direccionados para dois postos de trabalho da secção de maquinagem. Para 

este fim, aplicaram-se, na Adira S.A. e Oxisol – Contrução Soldada Lda, algumas das técnicas 

mais conhecidas da filosofia Lean Production: 5 S’s e SMED 

Numa primeira fase, foi necessário tomar conhecimento do processo industrial das empresas, 

e também dos postos de trabalho em estudo, tal como protocolo de trabalho, artigos 

produzidos e ferramentas utilizadas. 

A implementação dos 5 S’s visou a reorganização do espaço físico dos postos de trabalho. 

Teve ainda como objectivo incutir aos trabalhadores uma auto-disciplina, necessária para a 

manutenção de um local de trabalho limpo, seguro, saudável e agradável. Contudo, os hábitos 

dos operários já estão de tal modo enraizados que a mudança de mentalidade revelou-se uma 

tarefa quase impossível, mesmo após as chamadas de atenção para as vantagens que os 

trabalhadores poderiam vir a retirar. Esta fase do trabalho incidiu principalmente na remoção 

do material desnecessário e na arrumação e identificação das ferramentas de trabalho. 

A aplicação da técnica SMED tinha como propósito a redução dos tempos de setup, de modo 

a aumentar a produtividade dos postos de trabalho. Para este fim, realizou-se um estudo dos 

processos de setup, para posteriormente encontrar soluções que tornassem as tarefas de setup 

mais acessíveis e rápidas. As soluções, encontradas para a redução dos tempos de setup, 

passam pela separação das tarefas de setup interno do externo, através da mudança dos 

hábitos dos trabalhadores, redução da necessidade de ajustes e inspecção dos mesmos e 

melhoria de algumas tarefas manuais. 

Uma vez mais, as novas ideias encontraram alguma resistência por parte dos trabalhadores. 

Por esta razão, não foi possível por em prática as soluções encontradas . 

Palavras-chave: Lean Production; SMED; 5 S’s. 
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Improvement of Productive Resources 
 

Abstract  

The present study focuses on the reorganization and improvement of productive resources, 

and the efforts were directed to two workstations in the section of machining. To accomplish 

this, it was applied some of the best known techniques of philosophy Lean Production: 5 S's 

and SMED to Adira, S.A. and Oxisol – Contrução Soldada Lda. 

Initially, it was necessary analyze the industrial process of the enterprises, and also of the 

workstations in study, as well as the protocol to work, the produced articles and the tools 

used. 

The implementation of the 5 S's aimed the reorganization at the physical space of 

workstations. It had also the purpose of promoting the workers self-discipline, for the 

maintenance of a clean, safe, healthy and pleasant workplace. However, the habits of workers 

are already so ingrained that the change of mentality proved to be an almost impossible task, 

even after calls to attention to the benefits that workers could come to achieve. This phase of 

work focused on removal of unnecessary equipment and storage and identification of tools. 

The implementation of SMED technique was focused on the reduction of setup time, so it 

would lead to an increase of jobs’ productivity. To achieve this, the processes of setup were 

studied, and then found solutions that make setup tasks more accessible and fast. The 

solutions found for the reduction of setup time, are the separation of the setup tasks both 

internal and external, the change of the workers habits, the reduction of the need for 

adjustments and inspections, and the improvement of some manual tasks. 

Once again, these new ideas encountered some resistance from the workers. For this reason, it 

was not possible to put into practice the solutions. 

   

Keywords: Lean Production; SMED, 5 S's. 
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1. Introdução Geral 

As mudanças económicas ocorridas a partir do século XX têm modificado sucessivamente as 

bases da competitividade industrial. A liberalização e globalização dos mercados conduzem a 

um aumento significativo na diversidade e quantidade de produtos oferecidos. Perante esta 

condição de alargamento do mercado, o consumidor apercebe-se que tem várias 

possibilidades de escolha, podendo assim ser mais selectivo e elevar as suas exigências 

relativamente ao produto que pretende adquirir.  

Assim sendo, as empresas estão a viver um processo de “selecção natural” com apenas duas 

opções: renovação ou estagnação. Uma empresa estagnada, que se acomoda ao sucesso do 

passado, não irá certamente subsistir às novas exigências mais severas do consumidor.  

Contudo, um dos grandes entraves ao sucesso são as políticas adoptadas pelas próprias 

empresas. Prevalecer sobre a concorrência requer o desenvolvimento de políticas internas 

sustentadas em modelos de organização eficientes, capazes e inovadores. As políticas 

adoptadas devem visar características como qualidade, flexibilidade, fiabilidade do produto e 

resposta rápida às necessidades do mercado. 

Actualmente, para uma empresa se destacar no mercado e merecer a escolha do consumidor, 

já não basta ter o produto mais barato ou o de melhor qualidade ou então ser a mais rápida a 

produzi-lo. O êxito passa por conseguir associar o aumento de qualidade do produto fornecido 

com a diminuição dos custos e dos prazos de entrega. Em suma, além de terem que contrariar 

o ditado popular “depressa e bem há pouco quem”, as empresas têm que reduzir os custos de 

fabrico dos seus produtos. 

Para que seja possível aliar estas três características, as empresas têm que planear e 

desenvolver os seus processos produtivos de modo a obter uma maior eficiência. O 

planeamento e desenvolvimento dos processos passam por um estudo de reconhecimento dos 

recursos necessários face aos utilizados. Com base no estudo será possível reduzir os 

desperdícios existentes na empresa e assim melhorar os recursos produtivos existentes. 

Resumindo, a melhoria dos recursos produtivos de uma empresa, de modo a retirar melhor de 

proveito destes, é a base de uma boa política de sobrevivência sobre a concorrência. Com a 
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optimização dos recursos é possível diminuir os desperdícios dos processos utilizados e assim 

melhorar a qualidade do produto como também reduzir o tempo e custo de fabrico, o que leva 

a um aumento de competitividade no mercado onde a empresa se encontra inserida. 

1.1 Motivação da Empresa para a Realização do 

Projecto 

A relevância deste projecto faz-se pelo contexto em que a empresa está inserida. Os clientes 

estão interessados em produtos com alto nível de qualidade que satisfaçam as suas 

necessidades e que sejam entregues o mais rápido possível. Existe ainda pressão constante das 

empresas concorrentes oriundas da China que oferecem produtos a preços muito 

competitivos. Portanto, a empresa deve apresentar cada vez mais flexibilidade do seu 

processo produtivo, de modo a visar a qualidade dos produtos e redução de custos para 

acompanhar toda esta dinâmica do mercado. 

A implementação das técnicas SMED e 5 S’s, na empresa em foco, são de extrema relevância. 

Elas podem proporcionar: aumento da produtividade, a redução do tempo de setup e melhoria 

da qualidade. Consequentemente, esses benefícios, conseguidos com a implementação das 

técnicas acima mencionadas, asseguram uma maior flexibilidade da produção e capacidade de 

adaptação às variações inerentes ao mercado. Dessa forma, permite que a empresa consiga 

uma vantagem competitiva para conquistar novos clientes. 

1.2  Objectivos do Projecto 

1.2.1 Objectivo Geral 

O presente projecto propõe-se à optimização dos recursos produtivos, sendo que os recursos 

focados foram o tempo e espaço de produção. De modo a optimizar o espaço e a reduzir os 

tempos de produção foram adoptados métodos que advêm da filosofia Lean Production: 5 S’s 

(método que visa a organização do espaço industrial) e SMED (método que tem como fim a 

redução dos tempos de setup). 
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Os objectos de estudo para este projecto são dois postos de trabalho pertencentes à secção de 

maquinagem de artigos: posto 124 e posto 151. Cada posto é constituído por uma máquina-

ferramenta e um operário por turno. Todavia, mais informações acerca dos postos de trabalho 

serão apresentadas na secção 4.1 do presente relatório. 

1.2.2 Objectivos Específicos 

O trabalho pode ainda ser dividido em metas mais específicas como: 

� Revisão bibliográfica: estudo dos conceitos teóricos de fundamentação do projecto; 

� Estudo das situações actuais dos postos de trabalho; 

� Organização do espaço físico dos postos de trabalho através da implementação do método 

5 S’s; 

� Estudo dos processos actuais de setup através da recolha e registo de informação juntos 

aos postos de trabalho; 

� Proposta de novos métodos para redução dos tempos de setup; 

1.3 Organização e Estruturação do Relatório 

Este relatório está organizado em 5 capítulos. De seguida, é feita uma breve referência ao 

conteúdo dos vários capítulos. 

O capítulo 1 faz uma breve exposição do cenário e motivação para a realização deste projecto. 

São ainda apresentados os objectivos principais a alcançar no fim do estágio. 

No segundo capítulo pode-se encontrar um resumo sobre as empresas em que decorreu o 

projecto. Este sumário contempla características da entidade empresarial tais como evolução 

histórica, sector de actividade, produtos e mercado.  

Uma revisão bibliográfica sobre os fundamentos teóricos do projecto é proposta no terceiro 

capítulo. Nesta secção serão apresentados conceitos como Lean Production, 5 S’s, SMED 

entre outros. 
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No quarto capítulo será apresentado o trabalho desenvolvido no estágio. Serão descritas as 

tarefas levadas a cabo para a concretização dos objectivos do projecto: estudo dos postos de 

trabalho, organização do local de trabalho, melhoria dos tempos de setup. 

Finalmente no capítulo 5 será feito um balanço do estudo desenvolvido e também são dadas 

perspectivas de trabalhos futuros em seguimento do projecto. Serão também mencionadas as 

dificuldades encontradas na realização do trabalho. 
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2.  A Empresa 

O presente projecto foi realizado na empresa ADIRA, S.A. cuja área de negócio é a 

concepção, produção e comercialização de máquinas-ferramentas para a conformação e 

preparação de chapa. Devido à reestruturação da empresa, parte do estágio decorreu também 

nas instalações da empresa Oxisol Construção Soldada, Lda. que tem como actividade 

principal a construção de estruturas metálicas. 

2.1 Adira, S.A. 

Em 1956, António Dias Ramos fundou a empresa A. Dias Ramos, Máquinas e Ferramentas 

Lda. No início era uma pequena oficina que se ocupava de trabalhos de mecânica geral tal 

como pequenas reparações, adaptações e fabrico de pequenas peças e máquinas para vários 

sectores. 

 
Figura 2-1: Imagem da fachada da Adira na altura da sua fundação 

(Fonte: www.adira.pt) 

Pouco tempo depois da sua fundação, investiu na construção de máquinas-ferramenta com o 

fabrico de pequenos tornos, fresadoras e máquinas de aplainar. Porém, foi em 1961 que entrou 

no domínio das máquinas para manipulação de chapa com o fabrico da primeira guilhotina 

mecânica fabricada em Portugal e, em 1964, na produção da sua primeira quinadora 

hidráulica da gama QH. No final dos anos 60, o negócio encontrava-se em expansão e as 

primeiras exportações seguiram: primeiro para Angola e Moçambique e depois para a 

Holanda e Suíça. As quinadoras QH foram apenas um começo, rapidamente seguido pelas 
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guilhotinas de ângulo variável, GHV, em 1968 e pelas primeiras quinadoras sincronizadas 

descendentes QIH, em 1969. 

Durante a década de 70, foi lançado o primeiro comando numérico português, o Adiramatic 

concebido em parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, dando 

origem à QIH-DNC. Nessa altura, a Adira já estava presente na maioria dos mercados 

europeus. As exportações para os Estados Unidos da América iniciaram-se em 1983, logo 

seguidas pela Austrália e pelo Extremo Oriente.  

Os desenvolvimentos do produto centravam-se nos primeiros comandos numéricos 2D e 3D 

para quinadoras. Foram então dados os primeiros passos no domínio da automação, com 

centros de corte baseados em guilhotinas com alimentadores frontais e sistemas de 

manuseamento e armazenamento de chapa. 

No inicio dos anos 90, a Adira foi um primeiros fabricantes europeus com certificação ISO 

9000, e o primeiro, mundialmente, a ter todas as suas gamas de produtos certificadas pelas 

normas CE. Em 1997, a Adira adquiriu o seu maior concorrente nacional, a Guifil, que se 

integrou no Grupo, mantendo a sua identidade. 

O século XXI começa com a construção, na Oxisol, de um novo pavilhão e novo parque de 

chapa, e a aquisição de novos dispositivos e sistemas mais amigos do ambiente interno e 

externo da empresa. Foi um início de século apostado na inovação sendo ainda a primeira a 

lançar uma máquina portuguesa para corte de chapa a laser. 

 
Figura 2-2: CCL: Centro de Corte por Laser  

(Fonte: www.adira.pt) 
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Em 2007 a empresa sofre uma reestruturação, mudando a própria organização societária com 

o objectivo de criar condições para um crescimento mais rápido. A antiga sociedade por 

quotas foi transformada em sociedade anónima e nome modificado para ADIRA, S.A. 

A qualidade dos produtos têm permitido à empresa expandir-se de modo consistente e a 

marca já se encontra presente em mais de uma centena de países. Nos países em que não 

representados directamente, a ADIRA trabalha em parceria com empresas locais. 

Na carteira de clientes constam marcas como: NASA, Boeing, Lockheed, Bombardier, 

OGMA, Tap Portugal, Air France, Vulcano, Salvador Caetano, Metalogalva, Galucho, Leci-

Trailer, Zamarbu, Siemens, Motorola, Efacec, Alfa Laval, Thyseen, Carrier, US Navy. 

 

Figura 2-3: Localização dos vários distribuidores dos produtos ADIRA 
(Fonte: www.adira.pt) 

Actualmente a ADIRA é líder ibérica na construção de quinadoras e guilhotinas e a única na 

Península a fabricar centros de corte por laser. Não descansando sobre os louros do passado, a 

empresa continua a investir na inovação e na qualidade dos seus produtos com o objectivo de 

se tornar num grupo intercontinental de sucesso. 

2.2 Oxisol – Construção Soldada, Lda 

A empresa foi fundada no último ano da década de 80. No inicio começou por ser um 

extensão fabril da empresa Adira, a empresa principal onde ainda hoje se encontra inserida. 

Esta extensão tinha como objectivo a realização das tarefas de oxi-corte e soldadura das 

estruturas metálicas das máquinas-ferramentas produzidas. 
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Figura 2-4: Máquina CNC para oxi-corte de chapas até 12 metros e até 250 mm de espessura 
(Fonte: www.oxisol.pt) 

Contudo de forma gradual as actividades desempenhadas foram diversificadas e os meios 

adquiridos ao longo dos anos permitiram à Oxisol uma total autonomia estratégica no seio do 

Grupo. 

A empresa, nos dias de hoje, além das actividades já referidas, desempenha outras como por 

exemplo: decapagem, tratamento, desempeno e quinagem de chapa, maquinagem, pintura, 

corte por laser. 

 
Figura 2-5: Maquinagem de estruturas com recurso a fresadora CNC de grande porte  

(Fonte: www.oxisol.pt) 

O mercado para o qual a empresa trabalha é constituído por marcas líderes tais como: 

Gamesa, Tegopi, Efacec, Manitwoc, Mecânica Exacta e muitas outras que tem em comum a 

procura de qualidade dos produtos. 
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3.  Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo são abordados todos os conceitos que servem como base ao projecto 

desenvolvido. Entre os conceitos apresentados pode-se encontrar termos como Desperdício, 

Lean Production, Just-in-Time, 5 S’s e SMED 

3.1 Desperdício 

A noção de desperdício no meio industrial não de resume somente a “restos de coisas de 

coisas manipuladas ou fabricadas”. O seu conceito pode ser alargado a qualquer recurso 

(ferramentas, material, espaço ou tempo) que não o mínimo indispensável para adicionar 

valor ao produto. 

O valor do produto é definido pelo cliente e refere-se às características e funcionalidades do 

produto que satisfazem as necessidades e expectativas do consumidor. De uma forma simples, 

o valor é o que se compra, o preço, o que se paga – o que qualquer cliente pretende é que o 

preço seja justificado pelo produto que se leva. Se isto não se verificar, o cliente procurará um 

fornecedor que lhe garanta um preço mais justo. Por isso, é importante reduzir as fontes de 

desperdício já que estas têm um impacto directo no custo do produto e consequentemente no 

custo total da empresa. 

 

Figura 3-1: Fabrica escondida: Representação da sequência dos desperdícios no custo do produto 
(Fonte: ANTUNES, 2007) 

 

Processos que fornecem valor 

ao produto 

Desperdícios durante a 

produção do artigo 

Custo total do produto 
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Segundo Shingo (1991) as categorias de desperdício mais expressivas são sete: excesso de 

produção, espera, transporte e movimentação, processos inadequados, stocks, defeitos e 

trabalho desnecessário. Todavia o número das causas mais significativas pode ser aumentado 

para oito caso se contabilize a falta de aproveitamento das capacidades, tanto mental como 

física, e experiência dos colaboradores da empresa (ALUKAL, 2003). 

 

Figura 3-2: Representação de alguns tipos de desperdícios encontrados no processo produtivo 
 (Fonte: ANTUNES, 2007) 

3.1.1 Excesso de Produção 

Produzir mais do que é necessário quer dizer produzir quando não é preciso, em quantidades 

que não são pedidas. As causas mais comuns deste desperdício são: grandes lotes de 

produção, antecipação de produção, incapacidade de se conseguir mudanças de ferramentas 

em pouco tempo e criação de stocks para compensar peças com defeito. Por sua vez as 
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consequências são: antecipação de compras de peças e matérias, aumento dos stocks, 

ocorrência de defeitos e falta de flexibilidade no planeamento.  

3.1.2 Espera 

Este desperdício refere-se quer às pessoas quer às máquinas que estão paradas. A necessidade 

de esperar pode ser causada por variadas razões (atrasos de transporte, máquinas avariadas, 

operários que trabalham muito depressa e outros muito devagar). Todo o tempo de espera é 

assim considerado como uma quebra no fluxo de produção, tempo improdutivo.  

3.1.3 Transporte 

Transporte é qualquer movimentação ou transferência de materiais, partes ou peças acabadas, 

de um sítio para o outro. Os sistemas de transporte tem consequências negativas pois usam 

espaço da fábrica, aumentam o tempo de produção e muitas vezes os produtos são danificados 

no processo de transferência. Embora seja impossível eliminar todas as formas de transporte 

de materiais, pode-se reduzir as distâncias que estes percorrem através do planeamento das 

operações e correcção dos layouts. 

3.1.4 Processos Inadequados 

O desperdício nos processos referem-se a operações e a processos que não são necessários. 

Um aumento de defeitos pode ser consequência de operações ou processos inadequados. 

Todos os processos geram perdas, contudo estas devem ser reduzidas ao máximo, através da 

formação, automação ou substituição dos métodos por outros mais eficientes. 

3.1.5 Stocks 

Os stocks representam a presença de materiais retidos por um determinado tempo. Uma das 

melhores maneiras de encontrar desperdício é procurar os pontos onde há tendência a 

acumular stocks. Os componentes ou peças acabadas que se encontram guardadas são 

resultado de uma superprodução e representam tempo, material e espaço utilizado 

desnecessariamente. 



Melhoria dos Recursos Produtivos 
 
 
 

 
12 

 

3.1.6 Defeitos 

A definição deste desperdício inclui defeitos ou problemas de qualidade. A estes também 

estão associados os custos de inspecção, resposta a queixas dos clientes e reparações. Quando 

os erros ocorrem com alguma frequência, as tarefas de inspecção são aumentadas para evitar 

que os defeitos passem para os clientes e os stocks aumentam para compensar as peças 

defeituosas. Em consequência, a produtividade diminui e o custo dos produtos aumenta. 

3.1.7 Trabalho Desnecessário 

Esta perda refere-se ao movimento que não é realmente necessário para executar as 

operações. Ou é muito lento, ou muito rápido ou excessivo. Normalmente as causas para este 

tipo de desperdício são: operações isoladas, desmotivação dos trabalhadores, falta de 

formação, instabilidades nas tarefas e um layout fabril deficiente. 

3.2 Lean Production 

Lean Production é um sistema de produção que tem como objectivo a eliminação progressiva 

do desperdício pela aplicação de um fluxo contínuo com que os processos produtivos 

ocorrem, de uma produção segundo a procura do cliente no tempo e na quantidade 

estabelecida por este (LIMA e ZAWISLAK, 2003).  

3.2.1   A Origem 

No inicio de 1910, Henry Ford desenhou a sua estratégia de produção. Esta estratégia 

consistia em juntar todos os elementos de produção (pessoas, máquinas, ferramentas e 

produtos) e criar um sistema produtivo contínuo. Este sistema, designado por Fordismo, foi 

desenvolvido para o sector automóvel, no mercado dos Estados Unidos da América. Esta 

filosofia de produção em grande escala mudou a indústria e o sucesso de Ford inspirou muitos 

outros a tentarem copiar os seus métodos e processos. 

Em 1950, um jovem engenheiro japonês, Eiji Toyoda, partiu numa jornada de três meses para 

a planta Ford’s Rouge em Detroit. A motivação deste jovem foi combater a crise de 
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produtividade que se instalara não só na empresa que sua família fundara em 1937, Toyota 

Motors Company, mas também em todo o Japão. 

 

Figura 3-3: Linha de montagem do Ford T  
(Fonte: http://www.diario-universal.com/2008/01/aconteceu/fordismo/) 

Quando este jovem engenheiro regressou ao seu país natal trouxe consigo um vasto 

conhecimento sobre o processo de produção mais eficiente da época. Contudo copiar o 

sistema de produção revelou-se difícil, e cedo Eiji Toyoda, em parceria com Taiichi Ohno, 

concluiu que o sistema jamais se poderia aplicar no Japão. (WOMACK, JONES e ROOS, 

1990). Esta impossibilidade surgiu das grandes diferenças do mercado japonês relativamente 

ao americano - o fabrico de um produto de um dia e meio no mercado americano representaria 

a produção anual japonesa (SAYER e WALKER, 1992). Assim a questão fulcral seria como 

alcançar a eficiência e redução de custos sem recorrer a produções de grande escala, visto o 

mercado japonês ser de tão pequenas dimensões. 

O mercado japonês requeria flexibilidade, característica inexistente no sistema de produção 

concebido por Ford. O sistema Ford era construído em torno de um único produto (“O cliente 

pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto.”). A introdução de novos artigos 

tornava-se intolerável pois comportava gastos enormes em equipamentos, máquinas e 

materiais. 

Foi a partir das diferenças entre as necessidades do mercado japonês e americano que se 

começou a desenhar o Sistema de Produção Toyota ou actualmente designado por Lean 
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produção onde o material a ser trabalhado deve chegar apenas no momento em que é preciso e 

somente na quantidade necessária. Comportamentos que se afastem desta filosofia podem 

gerar desperdícios e consequentemente aumentar os custos de produção. Assim, se um posto 

de trabalho produzir mais artigos do que o posto seguinte necessita, irá aumentar a quantidade 

de work-in-process (WIP) criando um desperdício de material, trabalho e espaço utilizados e 

ainda capital investido. 

3.2.3 Ferramentas do Sistema JIT 

Para que o sistema JIT seja realmente eficaz é fundamental a implementação de algumas 

técnicas e procedimentos inovadores de produção entre os quais se pode destacar Kanban, 

SMED, 5 S’s entre outros. 

3.2.3.1 Kanban 

O kanban é um cartão que circula na fábrica de modo a passar informações (quantidade e 

tipos de materiais que cada posto de trabalho está a pedir) entre os postos. O objectivo deste 

cartão é que cada posto de trabalho se dirija ao seu precedente e peça somente a quantidade de 

material ou componente que precisa. A implementação do kanban veio contrariar a filosofia 

de que cada posto de trabalho deveria produzir o máximo possível e impingir o produto ao 

posto seguinte. O objectivo de produzir somente aquilo que é necessário evita o acumular de 

WIP e dos stocks de produtos finais sem saída para o mercado. 

3.2.3.2 SMED 

A política de produção de lotes pequenos veio assim introduzir a necessidade de redução do 

tempo de setup (o tempo elevado de setup era compensado com a produção de grandes 

quantidades do mesmo produto). Assim a redução dos tempos de preparação das máquinas e 

componentes é um factor importante para conseguir uma produção variada e de pequenas 

quantidades.  

A metodologia SMED foi desenvolvida por Shingeo Shingo (1985), nos anos 1960s, a partir 

de um desafio lançado pela Toyota para reduzir o tempo de mudança de uma ferramenta numa 

prensa de 1000 ton que inicialmente necessitava de quatro horas de mudança de ferramentas 



Melhoria dos Recursos Produtivos 
 
 
 

 
16 

 

sendo posteriormente reduzida para 1.5 horas, no entanto pretendia-se alcançar os três 

minutos. A dimensão do desafio levou ao desenvolvimento de práticas de mudança rápida de 

ferramentas focando a redução de tempos e simplificação de tarefas. Esta metodologia parte 

do princípio que qualquer actividade de setup pode ver o seu tempo reduzido a apenas um 

digito de minuto. 

 

Figura 3-6: Um dos princípios do método SMED: executar tarefas simples é mais eficaz do que realizar 
tarefas que precisem de elevadas capacidades físicas e/ou mentais  

(Fonte: www.implementingscrum.com) 

A possibilidade de fazer setups mais rápidos permite aumentar a frequência de setups e assim 

diminuir o tamanho dos lotes, conduzindo a “lead times” mais curtos. Para além disso, 

permite ainda o ganho financeiro resultante do aumento do tempo útil de produção e redução 

de custos de mão-de-obra. 

3.2.3.3 Andon 

A não existência de stocks intermédios entre os postos de trabalho exigiu que se 

estabelecessem procedimentos de resolução rápida dos problemas na linha de produção. 

Assim, encarregaram os operários a responsabilidade de informar a paragem da linha através 

de um dispositivo, o Andon, colocado em lugar visível. Este dispositivo apresentava três 

estados representados por três luzes: luz verde indica que nada de anormal se passa na linha 

de produção, a luz amarela revela que é preciso apoio e a luz vermelha informa a paragem 

total da linha. 
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3.2.3.4 Poka Yoke 

Outra das medidas para reduzir os desperdícios principalmente a produção de componentes 

defeituosos foi o desenvolvimento de dispositivos à prova de erros que viriam a ser instalados 

nas máquinas e ferramentas com o objectivo de fabricar produtos de qualidade, Poka Yoke. 

Entre outras vantagens estes dispositivos impedem o funcionamento da máquina se o material 

a ser trabalhado apresenta defeitos ou então quando este não se adapta ao equipamento.  

3.2.3.5 5 S’s 

Os 5 S’s são uma técnica que deve o seu nome a 5 expressões japonesas:  

� Seir – Separar; 

� Seiton – Colocar em ordem; 

� Seiso – Limpar; 

� Seiketsu – Definir regras; 

� Shitsuke – Manter. 

Este método focaliza a sua atenção na organização dos locais de trabalho – postos de trabalho, 

armazéns, etc. – de forma a simplificar os postos de trabalho, reduzir o desperdício, eliminar 

os níveis desadequados de stock e as actividades que não acrescentem valor ao produto, na 

perspectiva do cliente, melhorando os aspectos da qualidade, produtividade e segurança. 

Assim a técnica não deve ser vista apenas como uma limpeza e arrumação dos postos de 

trabalho, já que a sua utilidade vai muito para além disso, podendo até referir-se que limpeza 

é um pretexto para se analisar os processos com a intenção de os melhorar. Esta ferramenta 

será descrita com maior profundidade na próxima secção. 

3.3 Descrição dos 5 S’s 

Este método é uma ferramenta de apoio à melhoria dos processos e métodos de trabalho como 

também promotor de um espírito de rigor e disciplina dos colaboradores de uma empresa. 

Um programa de implementação dos 5 S’s tende a influenciar positivamente a organização, as 

pessoas e o ambiente de trabalho de modo a potenciar a melhoria da qualidade. O programa 
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tem como objectivo primordial a melhoria do ambiente de trabalho no sentido físico 

(organização geral do local de trabalho) e no sentido mental (mudança de mentalidades e 

comportamentos). 

3.3.1 Significado dos S’s 

Como já foi referido anteriormente, o nome deste método deve-se a cinco palavras japonesas: 

seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke. De seguida, é apresentado o significado de cada uma 

das palavras relativamente ao método em foco: 

Seiri. Utilização, arrumação, organização, selecção, classificação. Ter senso de utilização é 

identificar materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados necessários 

e desnecessários, eliminando ou dando a devida utilização a tudo o que foi considerado 

desnecessário para a realização das actividades. 

Seiton. Ordenação, sistematização, classificação. Ter senso de ordenação é definir locais 

apropriados e critérios para guardar ou dispor materiais, equipamentos, ferramentas, 

utensílios, informações e dados de modo a facilitar o seu uso, facilitar a procura, localização e 

guarda de qualquer artigo. 

Seiso. Limpeza, zelo. Ter senso de limpeza é eliminar o lixo ou objectos estranhos para 

manter limpo o ambiente bem como manter dados e informações actualizadas para garantir as 

decisões assertivas. O mais importante neste conceito não é limpar mas evitar sujar, o que 

implica identificar a fonte de sujidade e as respectivas causas, de modo a poder-se evitar que 

ocorra novamente. 

Seiketsu. Asseio, higiene, saúde, integridade, padronização. Ter senso de asseio significa criar 

condições favoráveis à saúde física e mental, garantir ambiente não agressivo e livre de 

agentes poluentes, manter boas condições higiénicas nas áreas comuns, zelar pela higiene 

pessoal e cuidar para que as informações e comunicados sejam claros, de fácil leitura e 

compreensão. 

Shitsuke. Autodisciplina, educação, compromisso, formação de hábitos. Ter senso de 

autodisciplina é desenvolver o hábito seguir normas, regras e procedimentos. Este hábito é o 

resultado do exercício da força mental, moral e física. 
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3.3.2 Passos para a implementação 

A implementação do programa de 5 S’s deve ser realizada de um modo metódico para que 

este não resulte em insucesso. Desta forma os passos para a execução do plano devem bem 

cuidados: 

1. Organizar uma equipa de implementação: esta equipa deverá ser constituída por 

pessoas de diferentes sectores e por alguém da administração para mostrar que toda a 

empresa se encontra empenhada no programa. A equipa deve ainda mostrar 

disponibilidade para orientar, esclarecer dúvidas e fazer inspecções rotineiras. 

 

2. Planear: a equipa de implementação deve elaborar um plano de orientação, 

determinar as ferramentas que serão utilizadas e dividir as tarefas.  

 

3. Registar: é importante registar a situação existente da organização, em todas as áreas, 

especialmente onde há uma grande necessidade de melhoria. De seguida, a equipa 

deve reunir-se e discutir as falhas e quais as acções a tomar. 

 

4. Reunir: a equipa deve reunir-se com os restantes colaboradores de modo a explicar o 

sentido, importância e objectivos de um programa com estas características. 

 

5. Implementar: após a reunião de sensibilização o programa deve ser implementado. 

As tarefas e responsabilidades devem ser divididas de acordo com a área de trabalho.  

 

6. Acompanhar: a equipa deve-se organizar de modo a fazer inspecções periódicas nas 

áreas de implementação. Durante a inspecção os aspectos positivos tal como os 

negativos devem ser registados. 
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3.4 Redução dos tempos de setup 

3.4.1 Definição de conceitos 

O tempo de setup é normalmente definido como o tempo que se demora a mudar de 

equipamento da última peça boa do lote anterior até à obtenção da primeira peça boa do lote 

seguinte. 

 

Figura 3-7: Esquematização da definição de tempo de setup 
 (Fonte: Guyette, 2006) 

Deste modo o conceito setup significa muito mais que preparação e ajustes para a realização 

de uma operação, está também relacionado com a inspecção, transporte e espera. O setup é 

assim um conjunto de tarefas individuais que podem ser realizadas quando a máquina está a 

trabalhar sobre o produto (continuidade do processo produtivo) ou então quando a máquina 

está parada (quebra no processo produtivo). Estes tipos de setup são designados por setup 

externo e setup interno respectivamente (SHINGO, 1985).  

3.4.2  Razões para a redução do tempo de setup 

O principal motivo para a redução do tempo de setup é a competitividade global. Os 

consumidores estão cada vez mais exigentes quanto à diversidade, qualidade e prazo de 

entrega dos produtos o que impõe às empresas a necessidade de responder agilmente às 

expectativas dos clientes. Deste modo as empresas estão em contínua pressão para aumentar a 

produtividade, flexibilidade e capacidade de resposta à procura do mercado. 

Assim as razões principais para a redução dos tempos de setup são: 
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� Flexibilidade e redução de stocks: a redução dos tempos de setup permite a produção 

de pequenos lotes e consequentemente o aumento da variedade de produtos 

produzidos em menores quantidade; 

� Capacidade do bottleneck: a redução significa um aumento de capacidade produtiva; 

� Minimização de custos: uma parte do custo do produto é determinada pelo custo de 

produção que se encontra directamente ligado ao desempenho das máquinas que 

estarão menos tempo paradas com a redução dos tempos de setup 

As vantagens alcançadas são várias e entre elas estão: produção de pequenos lotes, redução do 

lead-time1, redução de stocks, aumento de qualidade, aumento da flexibilidade, 

consciencialização das causas que geram erros e espera e o aumento de disponibilidade das 

máquinas. 

3.4.3 Método de melhoria do setup 

Normalmente a melhoria do processo de setup é entendida somente como a redução do seu 

tempo; contudo, a melhoria passa também pelo aperfeiçoamento da sua qualidade ou seja 

ajustes precisos e na quantidade ideal, resultando no aumento de qualidade do produto, maior 

taxa de produção e redução de defeitos. 

Existem duas diferentes estratégias para redução do tempo de setup: melhorar o sistema já 

existente ou criar um sistema totalmente diferente. Pode-se ainda optar pela criação de apenas 

uma metodologia de execução do processo, isto é, organizar e padronizar as actividades, ou 

desenvolver, conjuntamente, metodologia e projecto, sendo ele de produtos, máquinas, 

ferramentas ou sistemas.  

Dentro da perspectiva de criação de uma metodologia para a realização do changeover, existe 

uma ferramenta bastante difundida: o SMED (Single Minute Exchange of Die), já referido 

anteriormente. 

A implementação deste método recorre a seis tarefas elementares: 

1. Identificar e separar as actividades de setup interno e externo envolvidas no processo de 

mudança e ajustes de ferramenta; 

                                                 
1 O tempo requerido para processar uma encomenda de um cliente até a entrega do produto ao mesmo. 
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2. Converter as actividades de setup internas em externas sempre que possível, de modo a 

minimizar o tempo de mudança; 

3. Eliminar a necessidade de ajustes através da uniformização de processos, ferramentas e 

procedimentos; 

4. Melhorar as operações manuais através da formação e treino (envolver as pessoas, tirando 

partido das suas ideias e sugestões); 

5. Melhorar o equipamento através de alterações ou reconfiguração; 

6. Criar um gráfico de melhorias para acompanhar os resultados. 

 Shingo (1985) sugere ainda algumas técnicas para se alcançar a redução dos tempos de setup, 

que serão apresentadas de seguida: 

� Uso de gabarito intermédio: facilita a preparação da máquina quando há troca de 

produção, diminuindo o tempo com a centralização e posicionamento das partes, ou 

seja, melhorando o tempo de actividade interno.  

� Realização de tarefas paralelas: adoptar actividades paralelas que incitem à 

economia de movimentos. 

� Padronizar Funções: a padronização das funções requer a uniformidade apenas das 

partes necessárias na operação de setup, ao contrário da padronização das formas que 

estabelece a mesma dimensão para todas as partes, sendo assim mais complexa e mais 

cara. 

� Usar Dispositivos de Aperto Funcionais: dispositivos que necessitam de apenas um 

movimento, reduzindo o tempo de setup.  

� Eliminar Ajustes: os ajustes representam cerca de 50% de todo o tempo de setup, por 

isso sua eliminação é de grande valor. Porém, deve-se lembrar que a precisão das 

actividades internas deve ser garantida. 

� Mecanizar: é aconselhável somente após a aplicação das outras técnicas descritas 

para melhoria do setup. Assim, há a eliminação de ineficiências do processo antes da 

mecanização.   
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4.  Trabalho Desenvolvido 

Neste capítulo são apresentadas as actividades desenvolvidas ao longo do projecto. O trabalho 

vai ser dividido em 3 partes distintas mas complementares entre si: recolha de informação dos 

postos de trabalho, implementação do método 5 S’s e estudo de processos de redução de 

tempos de setup. 

4.1 Posto de Trabalho 

O projecto realizado envolveu o estudo de dois postos de trabalho: 124 e 151. Refira-se que 

devido à reestruturação do grupo Adira, o posto nº 151 foi transferido do pavilhão fabril da 

Adira, no Porto, para o pavilhão da Oxisol, em Canelas, onde já se encontrava o posto nº 124. 

Figura 4-1: Posto de trabalho nº151 no pavilhão da 
ADIRA, Porto  

Figura 4-2 Posto de trabalho nº 124 na Oxisol, 
Canelas 

Estes dois postos de trabalho encontram-se integrados na secção de maquinagem de artigos. 

Ambos são constituídos por uma máquina-ferramenta e equipamento complementar à 

execução das tarefas neles realizadas. 

As máquinas-ferramentas encontradas no posto nº124 e nº151 são duas fresadoras universais 

com deslocamento em três eixos (X, Y, Z) e uma mesa de trabalho de 4 e 6 metros de 

comprimento respectivamente (MECOF’s).  
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As MECOF’s são ainda fresadoras muito flexíveis relativamente à geometria das superfícies a 

maquinar. O cabeçote da máquina tem dois eixos de rotação o que permite a ferramenta de 

arranque de apara adquirir praticamente qualquer posição e inclinação de corte. 

 

Figura 4-3: Esquematização dos planos onde 
ocorrem as duas rotações do cabeçote (linhas 

vermelhas) 

 

Figura 4-4: Exemplo de uma das inclinações 
adquiridas pelo cabeçote (superfície maquinada a 

35º) 

Tendo em conta as dimensões das peças produzidas nestes postos de trabalho, existem duas 

pontes transportadoras (em regime de partilha com os restantes postos da mesma nave fabril) 

que permitem a movimentação das peças do local de armazenamento para a mesa de trabalho 

da máquina.  

Estes dois postos de trabalho têm ainda diferentes horários de trabalho, ou seja, enquanto o 

posto 124 opera somente com o recurso a um turno, o posto 151 trabalha em dois turnos (cada 

turno é realizado apenas com um operador por máquina). 
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Tabela 4-1: Horário de trabalho normal dos postos nº 124 e nº151 

Dias 
Posto de trabalho 

124 151 
Turno 1 Turno 1 Turno 2 

Segunda 08:00 – 12:30  
13:30 – 17:00 

06:30 – 13:30 
13:30 – 19:30 
20:00 – 22:30 

Terça 08:00 – 12:30  
13:30 – 17:00 

06:30 – 13:30 
13:30 – 19:30 
20:00 – 22:30 

Quarta 08:00 – 12:30  
13:30 – 17:00 

06:30 – 13:30 
13:30 – 19:30 
20:00 – 22:30 

Quinta 08:00 – 12:30  
13:30 – 17:00 

06:30 – 13:30 
13:30 – 19:30 
20:00 – 22:30 

Sexta 08:00 – 12:30  
13:30 – 17:00 

06:30 – 13:30 13:30 – 19:30 

Sábado 
 

---- 06:30 – 11:30  ---- 

    
Total de horas 

Disponíveis 
40h/semana 80h/semana 

4.1.1 Protocolo de Trabalho 

Da mesma maneira que a sociedade impõe regras aos cidadãos para que haja ordem, 

segurança, uma empresa deve ter um protocolo onde estão descritas as regras essenciais para 

que os trabalhadores/colaboradores saibam como se comportar perante qualquer situação no 

seu local de trabalho. Por este motivo, existe um conjunto de manuais para regular o sistema 

de gestão e definir as regras para quem trabalha na empresa. De seguida será apresentado um 

resumo dos procedimentos pelos quais os operadores se devem reger nos postos de trabalho 

em estudo. 
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Tabela 4-2: Resumo dos procedimentos a seguir na execução de artigos 

Tarefa: Execução 
Quando [input]: Na execução de operações 
Quem: Operador 
Procedimento: � Analisar o Processo de Fabrico para perceber qual a operação 

a realizar; 
� Identificar e localizar os materiais/equipamentos/ferramentas 

a utilizar; 
� Executar a operação, incluindo as inspecções e a realização de 

registos de inspecção especificados na gama operatória ou 
Processo de Fabrico; 

� Rubricar e indicar data  na Ficha de Acompanhamento, na 
linha da operação efectuada; 

� Colocar produto e Processo de Fabrico em local apropriado 
para efectuar a operação seguinte. 

Registo: � Processo de Fabrico. (Ficha de Acompanhamento rubricada 
na operação efectuada); 

� Registos de inspecção. 
 

Tabela 4-3: Resumo dos procedimentos a seguir para recolha dos tempos de operação 

Tarefa: Imputação de tempos de operação 
Quando [input]: Inicio, paragem, retoma e fim da operação 
Quem: Operador 
Procedimento: � Introduzir a informação de início/interrupção/fim de 

operação, através de BaaN "Recolha tempos de operação". 
Registo: � Registo de tempos de operação. 

 
Tabela 4-4: Resumo dos procedimentos a seguir para inspecção e ensaios 

Tarefa: Inspecção e ensaios 
Quando [input]: ---- 
Quem: ---- 
Procedimento: � As inspecções a serem realizadas pelo operador estão 

indicadas na operação de execução; 
� A inspecção final está prevista ser realizada por um 

controlador da qualidade; 
� Um operador qualificado como controlador da qualidade 

poderá efectuar a inspecção final. 
Registo: � Registos de inspecção. 
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4.1.2 Artigos Produzidos 

Como já tinha sido mencionado anteriormente, os postos de trabalho nº 124 e nº 151 são 

dedicados à maquinagem de artigos. As peças que passam por estes postos de trabalho são 

componentes das máquinas-ferramentas comercializadas pelo Grupo Adira. 

4.1.2.1 Listagem dos Artigos 

A secção de maquinagem não é composta apenas por estes dois postos de trabalho e nem 

todas as peças são maquinados internamente (alguns dos artigos são entregues a outras 

empresas para serem produzidos – subcontrato), logo é importante conhecer a lista actualizada 

de artigos que passam pelos postos de trabalho em estudo. 

A listagem dos artigos seria uma tarefa praticamente impossível se a empresa não tivesse uma 

base de dados onde guarda informação de todos os sectores, produtos e processos da empresa. 

Assim, através da consulta da página da intranet da empresa foi possível retirar uma lista de 

artigos produzidos nos postos de trabalho. 

Numa primeira fase, elaborou-se uma lista dos artigos produzidos em cada posto de trabalho. 

A lista correspondente a posto nº124 é constituída por 345 artigos enquanto a lista do posto 

nº151 inclui o nome de 710 artigos. Contudo muitos dos artigos listados já não se encontram 

activos, ou seja, já não são produzidos. 

Para eliminar o nome dos artigos não activos, começou-se por listar todos os artigos 

produzidos pela empresa, neste caso produzidos na Oxisol para o posto 124 e produzidos na 

Adira para o posto 151. Assim foi obtida uma lista com os nomes dos artigos e com a data da 

última movimentação o que permitiu eliminar todos os artigos inactivos (os artigos foram 

considerados inactivos caso a data de última movimentação fosse anterior a 1 de Janeiro de 

2007). 

Finalmente para obter as listas actualizadas dos produtos que passam por ambos os posto 

cruzou-se as listas obtidas na primeira fase com as obtidas na segunda fase (Anexo A). 
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4.1.2.2 Dados técnicos dos artigos 

Após a listagem de todos os artigos produzidos actualmente, elaborou-se um dossier onde foi 

compilada informação relativa aos artigos: desenhos, gamas operatórias e o consumo anual 

previsto. Mais uma vez a recolha destes dados não seria possível sem recorrer à base de dados 

da empresa. 

Desenhos 

O desenho de cada artigo foi recolhido a partir da base de dados da empresa. Assim, na posse 

dos desenhos foi possível ter-se uma ideia da geometria e dimensões dos artigos em causa. 

Gama Operatória 

A gama operatória de um produto é um documento que regista toda a informação sobre os 

processos que o artigo sofre desde a matéria-prima até ao produto final. Deste documento 

pode-se retirar informações como: tarefas realizadas, centros de trabalho, descrição das 

operações a realizar em cada posto, tempos de preparação de artigos, tempos das operações 

entre muitas outras.  

Para recolher as gamas operatórias de cada artigo foi necessário consultar a base de dados da 

empresa através do BaaN2. 

 

                                                 
2 Originalmente conhecido como Triton, o software BaaN foi desenvolvido inicialmente por Jan Baan para uma 
aplicação de gestão de clientes num Commodore 64 no inicio dos anos 80. 
BaaN é actualmente um software que integra um grupo de ferramentas suportado por uma base de dados única, o 
que possibilita a integração de toda a informação, sem inconsistências e redundâncias. É ainda constituído por 
vários módulos para dar resposta às diversas actividades de uma empresa. 
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Figura 4-5: Interface BaaN: Digitação do código do artigo a pesquisar e do tipo de gama operatória 

 

Figura 4-6: Interface BaaN: Selecção do tipo de output para a gama operatória escolhida 

Consumo Anual Previsto 

Neste caso, o consumo previsto representa uma estimativa, feita pela empresa, da quantidade 

de artigo que se vai produzir ao longo do ano. Esta informação foi retirada a partir dos valores 

já atribuídos na base de dados da intranet. Sempre que este dado não se encontrava disponível, 

consultou-se as flutuações de stock do mesmo artigo para se efectuar uma estimativa. 
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Figura 4-7: Interface intranet: Consulta do consumo anual previsto do artigo XQ-23129 

 

Figura 4-8: Interface da intranet: Consulta de movimentos do artigo XQ-23129 

4.1.2.3 Definição de grupos de artigos 

Através da consulta da lista de artigos e respectivos dados pode-se concluir que muitos deles 

são semelhantes, tanto na função que desempenham como na sua geometria divergindo 

apenas, em muitos dos casos, nas dimensões. Perante esta constatação foi possível agrupar os 

artigos com base nas suas características, tanto funcionais, como geométricas. Através das 

tabelas abaixo apresentadas, pode-se concluir que algumas famílias de artigos são partilhadas 

por ambos os postos de trabalho. 
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Tabela 4-5: Grupos de artigos produzidos no posto de trabalho nº124 

Nº do Grupo Definição 
124-01 Apoio 
124-02 Asa amovível 
124-03 Avental móvel 
124-04 Barra 
124-05 Base 
124-06 Carruagem 
124-07 Colo de cisne 
124-08 Corpo porta lâminas 
124-09 Régua de esbarro 
124-10 Manilha 
124-11 Mesa 
124-12 Mesa Bombeada 
124-13 Porta palete 
124-14 Sapata 
124-15 Suporte 
124-16 Tubo 

 

Tabela 4-6: de artigos produzidos no posto de trabalho nº151 

Nº do Grupo Definição 
151-01 Base 
151-02 Braço 
151-03 Calço 
151-04 Carril 
151-05 Corpo do cilindro 
151-06 Corpo porta lâminas 
151-07 Cunha 
151-08 Matriz 
151-09 Mesa 
151-10 Mesa bombeada 
151-11 Mesa com rasgo 
151-12 Perfil 
151-13 Porta matriz 
151-14 Régua 
151-15 Régua de esbarro 
151-16 Suporte 
151-17 Tubo 
151-18 Veio 

4.1.2.4 Postos de trabalho em “linha directa” 

Como já foi referido anteriormente, uma das informações dadas pela gama operatório do 

artigo é a sequência de postos de trabalho que um artigo realiza desde o seu estado inicial 
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(matéria-prima) até ao estado final (produto acabado). Deste modo foi possível saber quais os 

postos precedentes e posteriores aos postos de trabalho em estudo, através da elaboração de 

uma matriz.  

Deste modo, concluiu-se que para ambos os postos de trabalho, os artigos vêm, normalmente, 

do serrote. As matérias-primas são cortadas com as dimensões que lhes são atribuídas e 

depois vão directamente para os postos em foco, salvo aquelas que precisam de desempeno. 

Quanto aos postos posteriores, os artigos após as operações nos postos 124 e 151, geralmente 

seguem para a furação ou então como já se encontram no seu estado final seguem para o 

controlo e inspecção. 

4.1.3 Operações Realizadas 

Um centro de trabalho é essencialmente definido pelas operações que executa sobre os 

artigos. Deste modo, procedeu-se ao levantamento de todas as operações realizadas nos postos 

de trabalho. Esta tarefa foi realizada com base na consulta das gamas operatórias de cada 

artigo. 

Tabela 4-7: Grupo de operações realizadas nos postos de trabalho nº124 e nº151 

Nº de operação Designação 
1 Desbastar 
2 Rectificar 
3 Aplainar faces/topos 
4 Sangrar 
5 Fazer rebaixos/caixas 
6 Abrir rasgos 
7 Escatelar 
8 Fazer bombeado 
9 Marcar furos 
10 Furar 
11 Broquear 
12 Mandrilar 
13 Roscar 
14 Rebarbar 
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Após a listagem das operações realizadas, fez-se um levantamento de alguns dados mais 

específicos de algumas tarefas, como por exemplo o diâmetro e profundidade dos furos, 

dimensões das faces maquinadas, dimensões de rasgos entre outras. 

 

Tabela 4-8: Dados específicos de algumas operações identificadas 

Fazer rebaixos/caixas 
140x248xr25 R55x18.5 380x2 D30x0.5 28x5 300x150 300x2 235x2 
R15x75x12 D22H8x6       

Furar 
D21x55 D13.5 D26.5x75 D7.5 D6.75x30 D5x19 D21x50 D14 

D17.5x45 D19x60 D11x35 D8.5x30 D7 D25 D20 D10.75 
Abrir rasgos 
80x50xR10 18x50 235x2 39.5x21 50x7 100x40 160x40 5x21 
105x70xR10 55x30       
Roscar 

M16 M12 M8 M6 M24    
        

4.1.4 Ferramentas Utilizadas 

Após a recolha de informação do tipo de artigos e das operações realizadas, efectuou-se um 

estudo das ferramentas utilizadas/existentes nos postos de trabalho. Este estudo foi realizado 

com a colaboração dos operadores da máquina-ferramenta. 

4.1.4.1 Tipos de ferramentas 

As ferramentas utilizadas nos postos de trabalho podem ser divididas e organizadas em três 

subtipos: ferramentas de arranque de apara, ferramentas de aperto e ferramentas auxiliares. 

Dentro do grupo das ferramentas de apara pode-se encontrar vários tipos, entre eles temos as 

fresas, brocas e os machos. As várias ferramentas do mesmo subgrupo podem ainda ser 

distinguidas segundo a sua utilização e geometria. De seguida são apresentadas algumas das 

ferramentas de arranque de apara encontradas nos postos de trabalho. 
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Figura 4-9: Fresa circular a 90º 

 

Figura 4-10: Fresa T 

 

Figura 4-11: Macho M16 

 

Figura 4-12: Conjunto de brocas 

As ferramentas de aperto, como o próprio nome indica, têm como objectivo apertar o artigo à 

mesa da máquina, de modo a que seja possível a maquinação do mesmo. Tal como acontecia 

nas ferramentas de arranque de apara, no grupo das ferramentas de aperto existe uma grande 

diversidade (calços, parafusos, esbarros etc.). As várias ferramentas podem ser discriminadas 

consoante a sua função, geometria e dimensão. 
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Figura 4-13: Parafuso de aperto 

 

Figura 4-14: Calço de altura regulável 

 

Figura 4-15: Calços rectificados paralelepipédicos 

 

Figura 4-16: Calço não rectificado cilíndrico 

Por fim, no grupo das ferramentas auxiliares encontram-se variadas ferramentas que embora 

não tenham uma acção directa sobre o artigo, têm uma importância na sua maquinagem. Estas 

ferramentas ajudam o operador, quer nas tarefas de aperto da peça, quer na maquinação. Entre 

elas encontram-se as ferramentas de medição, chaves de parafusos, cones etc. 
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Figura 4-17: Relógio comparador 

 

Figura 4-18: Cabeçote para aplicação de 
ferramentas de corte 

 

Figura 4-19: Limas 

 

Figura 4-20: Chave de bocas 

4.1.4.2 Frequência de utilização 

Depois da identificação dos vários tipos de ferramentas existentes, fez-se uma estimativa de 

frequência de utilização das mesmas. Para este fim, utilizou-se o dossier elaborado com os 

desenhos e gamas operatórias dos artigos e uma folha apontadora de ferramentas. Deste 

modo, foi possível aos operadores da máquina indicarem as ferramentas que utilizariam para 

produzir determinado artigo. As ferramentas focadas nesta tarefa foram essencialmente as 

ferramentas de aperto. 

De seguida, foi realizada uma matriz de artigos/ferramentas. A frequência de utilização de 

cada ferramenta pode ser determinada com base na matriz e no consumo anual de cada artigo. 

Com a realização desta tarefa ficou-se a saber quais as ferramentas mais utilizadas e aquelas 

que não são usadas com tanta regularidade, facilitando a fase seguinte do trabalho. 
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4.2 Organização do Local de Trabalho – Aplicação 

do método 5 S’s 

Nesta secção são apresentadas as tarefas desenvolvidas para a reorganização do local de 

trabalho. Estas tarefas foram fundamentalmente focalizadas na disposição e identificação de 

ferramentas, equipamentos e bancas existentes em cada posto de trabalho. Para este fim pôs-

se em prática algumas das etapas do método dos 5 S’s. 

4.2.1 Avaliação da situação inicial 

Antes de qualquer acção registou-se a situação inicial de organização existente nos postos de 

trabalho. Este registo tem como objectivos identificar e evidenciar os problemas dos locais 

inspeccionados e ainda constituir uma forma de comparação futura entre a situação inicial e a 

situação final, após aplicação dos 5 S’s 

O registo foi realizado com o recurso a fotografias que permitiram posteriormente identificar 

alguns dos pontos críticos. Foi ainda preenchida uma folha de inspecção com o objectivo de 

atribuir uma nota ao estado do posto. Esta é constituída por 5 conjuntos de afirmações que 

podem ser pontuadas de 0 a 5 valores sendo que 0 corresponde a “péssimo” e 5 a “muito 

bom” (Anexo C). 

A avaliação efectuada através da folha de inspecção serviu para dar uma visão geral do local 

de trabalho. Embora este tipo de avaliação tenha como finalidade pontuar o desempenho na 

implementação dos 5 S’s, a sua utilização nesta fase inicial ajudou a perceber qual o esforço 

despendido pelos colaboradores da empresa na manutenção de um ambiente limpo, seguro e 

organizado. Os resultados obtidos não foram os mais satisfatórios pois as pontuações médias 

obtidas por ambos os postos de trabalho foram de 2 valores. Apesar de a média ser igual a 

distribuição da pontuação é diferente. Para demonstrar a distribuição de pontuação 

elaboraram-se dois gráficos tipo radar que podem ser consultados nas figuras 4-21 e 4-22. Nos 

gráficos é visível que a 4ª e 5ª etapa não foram avaliadas nesta fase inicial pois o programa de 

organização ainda não fora implementado. 
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Figura 4-21: Gráfico de pontuação da situação inicial do posto nº124 

 

Figura 4-22: Gráfico de pontuação da situação inicial do posto nº151 

Embora os gráficos demonstrem que a situação inicial não é a mais aceitável, não revelam 

quais os pontos críticos dos postos de trabalho. Desta forma é essencial recorrer às fotografias 

para comprovar algumas das situações presenciadas.  

Um dos problemas observados foi a evidente falta de organização das ferramentas de 

trabalho. Além da maioria das ferramentas não terem um local de armazenamento definido 

(mesmo havendo armários para guardar esses instrumentos), por vezes encontravam-se 

“abandonadas” em variados locais e também amontoadas umas sobre as outras, como se pode 

observar pelas figuras 4-23 e 4-24. 
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Figura 4-23: Limas “abandonadas” num carro 
porta-ferramentas 

 

Figura 4-24: Amontoado de ferramentas 
depositadas numa banca de trabalho 

Ainda relacionado com o armazenamento dos materiais, observou-se a falta de qualquer tipo 

de identificação. A falta de identificação das ferramentas torna impossível a distinção de 

ferramentas, que apenas diferem nas suas dimensões, aumentando assim o tempo de procura 

de determinado utensílio. 

 

Figura 4-25: Armazenamento das barras de aperto 

 

Figura 4-26: Armazenamento de diferentes tipos de 
ferramentas 

Outras das situações encontradas foi a falta de cuidado com a acomodação das ferramentas de 

arranque de apara. Sendo estas umas ferramentas de elevado valor, deveriam ser guardadas 

em locais livres de pó e outros agentes que as possam deteriorar, o que não acontecia, como se 

pode confirmar através das figuras 4-27 e 4-28. 
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Figura 4-27: Armazenamento de fresas circulares 

 

Figura 4-28: Armazenamento de cones e outras 
ferramentas de corte 

Quanto ao armazenamento do WIP, verificou-se que não era o mais indicado. Na maioria dos 

casos encontravam-se espalhados pela fábrica nos locais de passagem, o que dificultava a 

circulação e aumentava a probabilidade de um artigo se danificar. Noutros casos, para os 

artigos não serem colocados nas passagens, eram colocados demasiado perto das máquinas-

ferramentas, o que impedia a circulação e punha a segurança dos operadores em risco. Outras 

das situações observadas foi a não diferenciação dos locais de depósito dos artigos acabados 

ou ainda por maquinar. 

 

Figura 4-29: Depósito de artigos no espaço de 
circulação junto à máquina 

 

Figura 4-30: Estrutura de uma máquina 
armazenada num local de passagem 

 A acessibilidade das ferramentas é um factor a ter em conta quando se olha para o seu 

armazenamento. Algumas ferramentas, além de se encontrarem algo ocultas devido à falta de 

identificação, estavam também guardadas em locais, que apesar de aparentarem alguma 

arrumação, eram demasiado confinados para as retirar com facilidade. 
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Figura 4-31: Caixa de instrumentos de medição colocada numa gaveta, que dificulta a sua abertura e o 
acesso ao seu interior 

Outro dos problemas verificados foi a falta de limpeza. Muitas vezes as ferramentas eram 

colocadas nos armários ainda com vestígios de óleo lubrificante e de limalha. Além de tornar 

o ambiente sujo coloca a segurança do trabalhador em perigo, pois da próxima vez que as 

fosse utilizar poderia magoar-se. O mesmo acontecia com o chão da fábrica, embora o 

operador tivesse o cuidado de limpar a mesa da máquina, não tinha o mesmo cuidado com o 

chão que o rodeava, havendo assim quantidades consideráveis de óleo lubrificante e limalha 

espalhados. Observou-se ainda a falta de recipientes suficientes para colocar o lixo. Na 

maioria das vezes, o lixo (plásticos, papel ou orgânico) era depositado nos recipientes de 

limalha. 

 

Figura 4-32: Chão fabril 

 

Figura 4-33: Depósito de lixo em locais 
inapropriados 
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4.2.2 1S – Senso da utilização 

Como já foi referido anteriormente, a primeira fase do programa dos 5 S’s tem como 

objectivo principal a eliminação dos materiais, ferramentas e equipamentos desnecessários no 

local de trabalho. A eliminação destes artigos permite a redução da necessidade e de gastos 

com espaço utilizado, evita a compra de materiais em duplicidade e diminui os riscos de 

acidente no uso dos materiais. 

Contudo, para realizar esta tarefa tem que existir alguma disciplina, pois não se pode retirar os 

materiais dos postos sem uma razão válida e sem saber que tipo de acção tomar para lhes dar 

o melhor uso. Deste modo, obedeceu-se a uma lista de categorias, às quais os artigos 

pertenceriam, e às acções correspondentes em cada um dos casos: 

Tabela 4-9: Lista de tipos de categorias dos artigos e quais as acções a tomar 

Categoria Acção 

Obsoleto 
• Vender 
• Eliminar 

Defeituoso 

• Devolver ao fornecedor 

• Reparar 
• Deitar fora 

Sucata • Remover para o local apropriado 

Lixo 
• Deitar fora 
• Reciclar 

Desnecessário no posto • Devolver ao posto pertencente 

Usado sempre ou quase sempre • Colocar próximo do local de trabalho 

Usado ocasionalmente 
• Colocar um pouco afastado do local de 

trabalho 

Usado raramente • Colocar separado, em local determinado 

Desnecessário  
• Vender 

• Deitar fora 

Função desconhecida 
• Descobrir função 
• Remover para o posto apropriado 

Com base no trabalho desenvolvido na recolha de informação das ferramentas existentes, e 

com a ajuda dos operadores da máquina, realizou-se uma inspecção aos armários, bancas, 

carrinhos e prateleiras com o objectivo de separar todo o material que já não apresenta 
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qualquer utilidade nas operações realizadas. Entre os materiais eliminados encontravam-se 

várias ferramentas deterioradas (fresas, cones, barras de aperto, calços e parafusos), material 

de protecção pessoal danificado, sucata e algum lixo (limalha, copos plásticos, latas de 

refrigerantes etc.). O material retirado representa a falta de organização e o acumular de 

material só porque se pensa que “um dia pode ser preciso”, mesmo que este já se encontre 

danificado, obsoleto ou então que nunca tenha sido usado.  

 

Figura 4-34: Composição de fotografias que apresentam a quantidade de material eliminado do posto 124 

Contudo, mesmo após a eliminação do material referido, há uma grande probabilidade de 

existirem outros que não foram, pois os operadores mostraram-se receosos de um dia serem 

necessários. Por este motivo foi aplicada o método da etiqueta vermelha. Este método é uma 

forma simples de distinguir as ferramentas e equipamentos que pareçam “suspeitos” quanto à 

sua utilização e, caso estes se revelem desnecessários ou que são raramente usados, retirá-los 

do posto de trabalho, dando-lhes o fim mais conveniente. 

Para aplicar este método foi necessário definir um critério de etiquetagem. Assim, tendo em 

conta os artigos e a frequência de fabrico de cada um, decidiu-se etiquetar todos os artigos que 

em princípio não serão utilizados no espaço de 6 meses. Foram também etiquetadas 
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ferramentas que de algum modo pudessem ser substituídas por outras. Caso os artigos no fim 

deste período de tempo não sejam realmente necessários, deve ser tomada uma acção de 

acordo com a categoria em que este se insere. 

De seguida, definiu-se a estrutura da etiqueta e o tipo de informação que esta deveria conter. 

Optou-se por usar dois tipos de etiquetas: uma para colocar no artigo e outra para registar 

informações mais detalhadas do mesmo artigo (Anexo D). A maior parte dos materiais 

etiquetados foram ferramentas de aperto: barras de aperto e calços. 

 

Figura 4-35: Estrutura da etiqueta a colocar no 
artigo 

 

Figura 4-36: Barra de aperto etiquetada 

4.2.3 2S – Senso de Arrumação 

Esta segunda fase tem como objectivo identificar e arrumar as ferramentas e equipamentos de 

modo que qualquer pessoa possa localizar rápido, e instintivamente o que procura. Desta 

forma é importante: determinar o local de armazenamento de cada objecto e usar rótulos para 

os identificar, expor visualmente os pontos críticos, não deixar objectos no meio dos locais de 

passagem. 

Uma boa organização, arrumação e identificação dos materiais tem como vantagens: menor 

tempo de busca de ferramentas, necessidade de menor controlo das quantidades dos objectos, 

facilidade de limpeza e evita a compra de objectos em duplicado e componentes 

desnecessários. 
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Nesta etapa, face às más condições em que os armários se encontravam, estes foram 

substituídos por uns que preenchiam de modo mais satisfatório os requisitos de capacidade, 

acessibilidade e durabilidade. 

 

Figura 4-37: Armários antigos dos postos de trabalho 

 

Figura 4-38 - Armários novos que substituíram os de madeira 

Após a colocação dos novos armários nos locais definidos, iniciou-se o passo seguinte: dispor 

as ferramentas de modo acessível e visualmente fácil de as localizar. Para organizar os 

utensílios, optou-se por dispor as ferramentas segundo a sua categoria, função e forma. De 

seguida são apresentados alguns exemplos: 



Melhoria dos Recursos Produtivos 
 
 
 

 
46 

 

 

Figura 4-39: Nova disposição dos calços 

 

Figura 4-40: Disposição dos calços de altura 
regulável 

 

Figura 4-41: Armazenamento das ferramentas de 
corte 

 

Figura 4-42: Disposição das barras de aperto 

De seguida, deu-se início ao processo de identificação dos objectos. Para efectuar esta tarefa 

começou-se por rotular os armários e as prateleiras colocando uma etiqueta com a designação 

dos artigos que contêm. Desta forma, torna-se mais fácil encontrar os diferentes tipos de 

materiais e a reposição dos objectos aos seus lugares torna-se também mais intuitiva. 
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Figura 4-43: Identificação de um armário 

 

Figura 4-44: Identificação das prateleiras com 
rótulos dos objectos dispostos nestas 

Mais importante que a inclusão de rótulos que definem o lugar dos objectos dentro dos 

armários é a distinção das ferramentas. Muitas apresentam formas semelhantes, diferindo 

apenas nas dimensões. Outras são ferramentas utilizadas apenas na produção de determinados 

artigos. Deste modo, distinguiu-se as ferramentas através das suas dimensões e/ou artigos em 

que são utilizadas. 

 

Figura 4-45: Distinção das diferentes barras de 
aperto através do seu comprimento 

 

Figura 4-46: Distinção de algumas ferramentas 
segundo os artigos em que são utilizadas 

Uma das situações particulares foi a distinção dos parafusos de aperto. Estes parafusos são as 

ferramentas mais utilizadas nos sistemas de aperto. Como as dimensões das peças variam 

bastante, há a necessidade de utilizar parafusos de vários comprimentos, cerca de dez 

tamanhos diferentes. Identificar os parafusos da mesma forma que se identificou as barras de 

aperto, por exemplo, não era a maneira mais eficaz pois as dimensões são muito semelhantes, 
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o que tornava a reposição dos parafusos um pouco morosa. Assim, a identificação destas 

ferramentas foi feita através de cores.  

A forma utilizada inicialmente para guardar os parafusos não era a mais indicada. Embora 

houvesse caixas para colocar os diferentes tipos de parafusos, não existia forma de os 

diferenciar. Além destes se encontrarem completamente misturados, a sua arrumação ocupava 

bastante espaço no armário. 

     

Figura 4-47: Sistema antigo de armazenamento dos parafusos de aperto 

No novo sistema de armazenamento, as caixas foram substituídas por um novo dispositivo 

para alocar os parafusos, de modo a ocupar menos espaço. Os parafusos por sua vez foram 

pintados com diferentes cores consoante o seu comprimento. 
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Figura 4-48 – Novo dispositivo de alocação dos 
parafusos 

 

Figura 4-49 – Pintura dos parafusos 

Alguns dos parafusos tinham dimensões muito grandes, logo não cabiam dentro dos armários. 

Refira-se que no sistema antigo, estes encontravam-se alojados atrás dos outros parafusos 

mais pequenos, o que tornava os parafusos de grandes dimensões praticamente inacessíveis. 

Houve então a necessidade de fabricar um pequeno acessório para acoplar ao armário. 

 

Figura 4-50 – Identificação dos parafusos por 
cor com etiquetas indicadoras do comprimento 

 

Figura 4-51- Acessório para alocar os parafusos 
de grandes dimensões 

Outros dos aspectos melhorados foi a disposição de algumas ferramentas auxiliares. Estas 

encontravam-se completamente amontoadas, o que dificultava a sua distinção. O método 

utilizado desta vez foi a organização por forma. Este método consiste em realizar um contorno 

da ferramenta de modo a definir a sua posição. Note-se que neste caso a fixação das 

ferramentas é conseguida através de ímans. Este é um método simples que facilita a busca e 

reposição das ferramentas e também percepcionar a ausência de algum utensílio. 
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Figura 4-52: Método antigo de "organização" de 
algumas ferramentas auxiliares 

 

Figura 4-53: Organização das ferramentas por 
forma 

Outro dos casos aperfeiçoados foi o mecanismo de acomodação de alguns itens, como por 

exemplo, algumas ferramentas de arranque de apara. Apesar de serem ferramentas robustas, 

são ao mesmo tempo sensíveis às condições do meio que as envolve. Por isso adoptaram-se 

alguns dispositivos de forma a guardar as ferramentas de um modo mais “saudável”, como se 

pode ver a título de exemplo na figura 5-54. Modificou-se ainda outros aspectos existentes, 

como por exemplo, o local de acondicionamento de uma mangueira que inicialmente 

encontrava-se dentro de um armário, com acesso difícil.  

 

Figura 4-54: Nova forma de organização de algumas 
ferramentas de arranque de apara 

 

Figura 4-55: Nova lugar de acondicionamento de 
uma mangueira. 

Como já tinha sido referido, um dos problemas encontrados foi a falta de recipientes para 

colocar o lixo. Por esta razão, disponibilizou-se um mini ecoponto no local de trabalho. Este 

mini ecoponto irá permitir a separação do papel, plástico e material orgânico. Tem ainda a 

particularidade de ter sido construído a partir da reutilização de material que iria parar ao lixo 

(latas de tinta da secção de pintura), ou seja, um produto adquirido praticamente a custo zero. 
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Figura 4-56: Mini ecoponto disponibilizado no posto de trabalho 

4.2.4 3S – Senso de Limpeza, 4S- Senso de Saúde e H igiene, 5S- 

Senso de Auto-Disciplina 

O sucesso da implementação do programa dos 5 S’s depende directamente do sucesso das 

suas últimas etapas. Por sua vez, estas últimas etapas só poderão ser bem sucedidas se os 

colaboradores da empresa estiverem decididos a empenharem-se na melhoria do seu local de 

trabalho. Infelizmente, neste projecto, não foi possível incutir aos trabalhadores um espírito de 

responsabilidade. Os trabalhadores não compreenderam a necessidade de alterar os hábitos de 

limpeza e organização e continuaram a fazer o que sempre fizeram.  

4.3 Melhoria dos tempos de setup – SMED 

4.3.1 Considerações sobre os Processos 

Antes de qualquer descrição do estudo realizado na melhoria dos tempos de setup, é 

importante fazer referência a alguns aspectos do funcionamento dos postos de trabalho que 

ainda não haviam sido abordados. 

Os artigos são transportados previamente para o posto de trabalho. Esta tarefa não cabe ao 

operador da máquina-ferramenta mas a um operário que desempenha quase exclusivamente 

este tipo de tarefas. Note-se que em muitos dos casos, os artigos são depositados no local de 

trabalho com vários dias de antecedência; por vezes os artigos já processados também 
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permanecem alguns dias juntos aos postos antes de serem transportados para o próximo posto. 

Esta situação leva a uma ocupação excessiva do posto de trabalho, dificultado a 

movimentação do operador. 

Como já foi mencionado, os artigos produzidos são de elevadas dimensões. Por este facto, a 

sua movimentação para a mesa de trabalho da máquina tem que ser auxiliada por uma ponte 

transportadora. Na área fabril onde se encontram estes dois postos de trabalho, existem duas 

pontes transportadoras. Porém, estas encontram-se em regime de partilha com mais seis 

postos de trabalho da mesma área. 

Um dos aspectos importantes no método de trabalho destes postos é o facto de as peças não 

serem fabricadas por lotes. A preparação da máquina e das restantes tarefas de setup são 

realizadas com vista à maquinagem de uma só peça e não de um lote de peças iguais, o que 

leva a que os tempos de setup tenham um peso muito significativo nos tempos de produção. 

Os tempos de operação e preparação estão, frequentemente, mal atribuídos (quando não há 

uma gama operatória atribuída). Algumas actividades possuem tempo a mais enquanto para 

outras o mesmo é escasso. Os tempos não levam em consideração as características das 

máquinas, já que o mesmo artigo pode ser executado em máquinas diferentes, nem as 

melhorias que foram implementadas ao longo do tempo. Normalmente, a mesma operação da 

gama operatória de um artigo pode apresentar mais do que uma tarefa de preparação, 

enquanto no sistema informático só aparece uma. 

Por fim, os sistemas de aperto utilizados consistem basicamente no apoio da peça sobre calços 

e a sua fixação à mesa é realizada por meio de parafusos. Note-se que em alguns casos a peça 

pode ficar colocada directamente sobre a mesa da máquina, contudo, na maioria das vezes, 

isso não é possível devido às limitações de movimentação do cabeçote da máquina. O sistema 

de aperto utilizado é composto por um grande número de ferramentas como se pode verificar 

nas figuras 4-57 e 4-58. Além da complexidade do aperto, um artigo normalmente é mudado 

de posição durante a sua maquinagem. Deste modo, o processo de fabrico da peça é 

interrompido para a realização de novas tarefas de setup. 
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Figura 4-57: Parte do sistema de aperto de uma 
mesa bombeada constituído por quatro calços, um 
parafuso, uma barra de aperto e uma chapinha. 

 

Figura 4-58: Visão geral do aperto de uma mesa 
bombeada. 

4.3.2 Recolha e Tratamento de Dados 

A recolha de informação acerca das tarefas e tempos de setup foi efectuada através de 

gravação em vídeo. A gravação dos processos permitiria perceber todas as tarefas executadas 

durante a realização do setup. Contudo, os operadores dos postos de trabalho mostraram-se 

bastante relutantes relativamente às filmagens. Por este motivo, o conteúdo das imagens 

captadas ficou aquém do pretendido, e assim, a informação recolhida encontra-se de certa 

forma incompleta. Por vezes, em apoio às gravações, utilizou-se um cronómetro para registar 

o tempo de algumas tarefas. 

Para este estudo, gravou-se cerca de 4 horas de produção. Embora os vídeos focassem 

fundamentalmente as tarefas de setup, também foram captadas imagens de operações de 

maquinagem de artigos. Os artigos produzidos aquando a filmagens foram: mesas, corpos de 

cilindro e carris. 
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Tabela 4-10: Distribuição dos tempos das filmagens 

Vídeo Tempo total Tempo de setup Tempo de operação 
12.03 00:39:01 00:39:01 00:00:00 
08.04 00:43:53 00:34:23 00:09:30 
09.04 00:25:49 00:25:49 00:00:00 
14.04 02:09:48 1:14:24 00:55:24 

Total 03:38:31 02:53:37 01:14:24 

 

Após a gravação dos processos, passou-se à visualização dos filmes e ao registo de todas as 

informações pertinentes. A folha de registo foi estruturada de moda que compreendesse as 

seguintes informações: nº de tarefa, designação da tarefa, tempo inicial, tempo final e outras 

notas. Tentou-se fazer um registo bastante pormenorizado para que a interpretação da 

informação fosse o mais simples e rápido possível. Com base nas folhas de registo foi 

possível retirar os tempos de execução de cada tarefa e ainda calcular o peso que cada uma 

tinha no processo de produção filmado. Após esta fase, classificou-se cada tarefa do seguinte 

modo: 

Tabela 4-11: Lista de classificação de tarefas 

Simbologia Tipo de tarefa Descrição 
E Externas Saídas do posto de trabalho 
T Transporte Movimentação da peça 
A Ajustes Ajuste 
O Operação Trabalho sobre a peça 
I Inspecção Confirmação dos ajustes 

W Espera Nenhuma das anteriores 

 

De seguida, a título de exemplo, é apresentado um enxerto de uma folha de registo 

preenchida: 
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Tabela 4-12: Excerto da folha de registo de tarefas do vídeo V14.4 

Vídeo: V14.4 
Descrição: Gravação de operações de aperto e ajustes 
realizados na peça para posterior furação (2 artigos em 
simultâneo) 

Data: 14-04-2008 
Artigo:  XQ-
17858 

     
Registo tempos necessários a cada tarefa 

Nº Designação da tarefa Tipo Duração Peso (no tempo 
total) 

1 Verificar paralelismo I 0:02:58 2,29% 
2 Ajustar calços A 0:00:30 0,39% 
3 Verificar paralelismo (cont.) I 0:07:28 5,75% 
4 Apertar parafuso P1 A 0:00:14 0,18% 
5 Apertar parafuso P2 A 0:00:52 0,67% 
6 Apertar parafuso P3 A 0:01:02 0,80% 

 

As gravações permitiram ainda fazer um balanço estatístico dos tempos de cada tipo de tarefa. 

Os valores, apresentados na tabela 4-13, representam uma média dos valores individuais de 

cada gravação. 

Tabela 4-13: Valores médios dos tempos dispendidos em cada tipo de tarefas 

Tipo de operação Tempo total % de tempo 
Inspecção 0:27:27 11,5% 
Ajuste 1:46:51 44,8% 
Externa 0:27:52 11,7% 
Espera 0:02:52 1,2% 
Operação 1:04:54 27,2% 
Transporte 0:08:35 3,6% 

Total 3:58:31 100,0% 
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Figura 4-59: Gráfico de distribuição dos tempos por tipo de tarefa 

Contudo, as tarefas do tipo operação não são actividades de setup pois a peça encontra-se a 

ser trabalhada pela máquina. Deste modo, decidiu-se fazer uma outra análise, mas desta vez 

sem as tarefas do tipo “O”. 

Pela observação dos gráficos e tabelas obtidos, verificou-se que as tarefas com mais peso na 

execução do setup são os ajustes, inspecção dos mesmos e ainda as actividades externas. São 

portanto estas tarefas em que deve ser dada a prioridade de melhoria de tempos de realização. 

No caso das actividades externas, estas estão normalmente ligadas à preparação e busca de 

ferramentas, o que deve ser tratado como sendo uma operação de setup externo, o que será 

abordado mais à frente na secção 4.3.3.1.  

 

Tabela 4-14: Valores médios dos tempos dispendidos nas tarefas de setup 

Tipo de operação Tempo total % de tempo 
Inspecção 0:27:27 15,8% 
Ajuste 1:46:51 61,5% 
Externa 0:27:52 16,1% 
Espera 0:02:52 1,7% 
Transporte 0:08:35 4,9% 

Total 2:53:37 100,0% 
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Figura 4-60: Gráfico de distribuição de tempos das tarefas de setup 

Outra das situações controladas foi, através do vídeo V14.4, o tempo de funcionamento da 

máquina-ferramenta. Verificou-se que, muitas vezes, a máquina encontra-se ligada porém, 

não se encontra a acrescentar valor à peça. Normalmente esta situação acontece nas tarefas de 

inspecção dos ajustes, mais concretamente na verificação do paralelismo entre as faces do 

artigo e os eixos da máquina. 

 

Figura 4-61: Gráfico de distribuição do tempo de trabalho 

Outro dos aspectos examinados foi as deslocações realizadas pelos operadores durante a 

execução das tarefas de setup. Para o registo dos movimentos, elaboraram-se diagramas 

“spaghetti”. Estes diagramas são de certa forma esquematizações dos passos dados pelo 

operador no posto de trabalho durante as actividades de setup. Refira-se que os diagramas 
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executados não pretendem representar fielmente as trajectórias das deslocações mas dar 

apenas uma ideia das distâncias percorridas. 

O estudo de novos processos de setup que visem a redução do espaço percorrido pelo 

operador, irá alcançar a diminuição do tempo de setup. A redução da necessidade de tantas 

movimentações, irá também beneficiar o operador na medida em que este não se cansa tanto 

na execução do seu trabalho. 

4.3.3 Métodos de redução de tempos de tarefas 

Nesta secção, são partilhadas as soluções encontradas para a redução do tempo de setup. As 

soluções encontradas têm como base: a separação do setup interno e do setup externo, através 

da mudança de actuação dos operários; redução da necessidade de ajustes e melhoria de 

algumas tarefas manuais. 

4.3.3.1  Separação de Tarefas: Setup Interno vs. Se tup Externo 

Como já foi mencionado anteriormente, existem dois tipos de setup: externo e interno. O 

setup externo pode ser realizado enquanto a máquina se encontra a trabalhar ao contrário do 

setup interno. Porém, em muitos dos casos não há a separação destas tarefas, acabando-se por 

realizar as tarefas próprias de setup externo aquando da paragem da máquina. Este modo de 

actuação acabará por aumentar o tempo requerido para o setup e consequentemente o tempo 

de produção. Por esta razão, é muito importante definir quando se deve executar cada tarefa. 
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Tabela 4-15: Excerto da folha de separação de setup do vídeo V14.4 

 

As tarefas consideradas como sendo parte do setup externo são: 

� Buscar e preparar as ferramentas necessárias; 

� Limpar e arrumar as ferramentas já utilizadas; 

� Medições necessárias para a preparação da maquinagem do artigo; 

� Preenchimento de documentos, tais como, folha de inspecção das dimensões da peça. 

Com os dados recolhidos foi possível elaborar o gráfico da figura 4-63, e através deste 

concluir que o tempo de setup realizado nos postos de trabalho, poderá ser reduzido em cerca 

de 19%, a custo zero, caso a separação de tarefas se concretize e, os trabalhadores passem a 

realizar determinadas tarefas em simultâneo com a maquinagem dos artigos 

Registo tempos necessários a cada tarefa Tipo de 
setup Nº Designação da tarefa Tipo  Duração % de Tempo 

1 Verificar paralelismo I 0:02:58 2,29% Interno 
2 Ajustar calços A 0:00:30 0,39% Interno 

3 
Verificar paralelismo 
(cont.) 

I 0:07:28 5,75% Interno 

4 Apertar parafuso P1 A 0:00:14 0,18% Interno 
5 Aperta parafuso P2 A 0:00:52 0,67% Interno 
6 Apertar parafuso P3 A 0:01:02 0,80% Interno 
7 Buscar fita métrica E 0:01:06 0,85% Externo 
8 Medir a peça I 0:00:29 0,37% Externo 

9 
Apertar parafusos P1 P2 
P3 

A 0:00:49 0,63% Interno 

10 
Verificar paralelismo 
(cont.) 

I 0:05:32 4,26% Interno 
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Figura 4-62: Peso das actividades de setup interno e do setup externo realizado como interno 

4.3.3.2 Preparação das Ferramentas Necessárias 

Tendo em conta que os operadores tem acesso à informação do artigo que se segue na 

produção e as operações a realizar, estes têm a possibilidade de preparação das ferramentas 

necessárias. Actualmente os operadores da máquina não têm o hábito de preparar as 

ferramentas previamente, como se pôde observar na secção anterior. Contudo, os operadores 

têm oportunidade de o fazer, visto algumas operações de maquinagem serem demoradas e não 

necessitarem de vigilância permanente. 

Para a realização desta tarefa, os operadores devem consultar os desenhos de execução e gama 

operatória do produto a fabricar. De seguida, deverá utilizar o carrinho porta-ferramentas 

existente no seu posto de trabalho. Faça-se notar que este carrinho encontrava-se, até à 

reorganização do posto de trabalho, a ser utilizado como depósito de ferramentas sem local de 

armazenamento. Este deverá ser utilizado somente para colocar o material necessário às 

tarefas a realizar e o material já utilizado para posterior reposição aos seus lugares. Para este 

propósito é necessário dar uma orientação aos trabalhadores de modo a que estes 

compreendam as vantagens desta nova forma de actuação. 

Como auxílio à preparação das ferramentas e operação de maquinagem, é recomendado que, 

em conjunto com o desenho de execução e gama operatória, seja facultada aos operadores da 

máquina-ferramenta, uma folha descritiva das posições de maquinagem do artigo, como 

Setup externo 

19% 

Setup interno 

81% 
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também, dos sistemas de aperto a utilizar. Desta forma, mesmo que um operário nunca tenha 

produzido a peça em causa, terá uma percepção mais rápida do trabalho a realizar e quais as 

ferramentas a preparar para o setup, prevenindo também eventuais erros de montagem e/ou 

maquinagem. No Anexo G é apresentado um exemplo de uma folha descritiva das 

ferramentas para a montagem de uma régua de esbarro, 6XG-15839. 

4.3.3.3 Redução das Deslocações Realizadas 

As deslocações desnecessárias realizadas por parte dos operadores são uma das razões para o 

aumento do tempo de setup e também do cansaço dos trabalhadores. Deste modo, é 

importante arranjar soluções para reduzir o espaço percorrido pelos trabalhadores. A redução 

destas deslocações passa pela aplicação de soluções simples e práticas. 

Recorrendo ao exemplo do diagrama da figura 4-63, pode-se observar que os operadores 

deslocam-se várias vezes durante o setup, neste caso trata-se da desmontagem de um artigo da 

mesa da máquina.  

 

Figura 4-63: Esquematização das deslocações realizadas pelo operador da máquina 

O esquema representa cerca de sete minutos do vídeo V12.03. Neste período de tempo, 

estima-se que o operador andou cerca de 70 metros, o que são distâncias consideráveis tendo 

em conta as tarefas que desempenhou, tabela 4-15. 

  

Legenda: 
Linha de referência  

Deslocação               

Direcção                     

Paragem                         
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Tabela 4-16: Tarefas realizadas pelo operador 

Nº Tarefa Tempo de 
filmagem 

1 Desaperto da fêmea P1 0:00:16 
2 Desaperto da fêmea P2 0:00:30 
3 Desaperto da fêmea P3 0:00:46 
4 Desaperto da fêmea P4 0:01:00 
5 Desaperto da fêmea P5 0:01:17 
6 Desaperto da fêmea P6 0:01:34 
7 Pousar chaves de porcas 0:01:38 
8 Arrumar fresa da mesa 0:01:41 
9 Organizar calços na mesa de apoio 0:01:57 
10 Retirar fêmeas P1 0:02:01 
11 Retirar fêmeas P2 0:02:05 
12 Retirar fêmeas P3 0:02:28 
13 Retirar fêmeas P4 0:03:01 
14 Retirar fêmeas P5 0:04:19 
15 Retirar fêmeas P6 0:04:25 
16 Retirar anilhas e por na caixa 0:04:40 
17 Retirar e arrumar barras 0:05:18 
18 Retirar chapas 0:05:30 
19 Retirar e guardas macacos 0:07:22 

 

Para solucionar este problema, propõe-se que se disponibilize uma mesa que possa 

acompanhar o operador nas tarefas ao longo do comprimento da máquina. Desta forma, os 

operadores poderão colocar as ferramentas, à medida que desmontam a peça, na mesa, em vez 

de se deslocarem sempre a uma extremidade da máquina para colocá-las. A introdução desta 

mesa, no posto de trabalho, permitiria que, neste caso, as deslocações se reduzissem para 

apenas 12 metros, ou seja um decréscimo de cerca de 83%. 
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Figura 4-64: Esquematização das deslocações eliminadas (linhas vermelhas) com a introdução da mesa 

 

Figura 4-65: Exemplo de uma mesa que pode ser utilizada para acompanhar o operador nas suas tarefas 
(Fonte: Catálogo de ferramentas “Kaiserkraft”) 

Outra das soluções apontadas para a redução das deslocações passa por colocar as ferramentas 

no local onde serão necessárias. Uma das operações de setup interno mais comum é a rotação 

do cabeçote da máquina. Para que o operador não ande à procura da ferramenta necessária 

pode-se colocá-la junto ao cabeçote, numa posição que não impeça o desempenho da máquina 

e que seja acessível ao operador. Um dos métodos de suporte de ferramentas comum é 

efectuado através de uma régua magnética. 

Legenda: 
Linha de referência  

Deslocação               

Direcção                     

Paragem                         
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Figura 4-66: Ferramentas Utilizadas para Virar o cabeço e colocar e retirar ferramentas 

 

Figura 4-67: Locais onde podem ser colocadas as ferramentas 

Existem ainda ferramentas que são utilizadas várias vezes ao dia e, que pelas suas pequenas 

dimensões, os operadores passam algum tempo à sua procura, como é o caso da fita métrica, 

marcador, anilhas e fêmeas. Por este motivo aconselha-se que os operadores passem a usar 

um cinto/bolsa para transportar estas ferramentas consigo. 

4.3.3.4 Aperto e Desaperto dos Parafusos 

Uma das operações mais comuns no setup é o aperto e desaperto dos parafusos de fixação da 

peça à máquina, logo a redução do tempo dispendido nesta tarefa será benéfico tanto para a 

produtividade como também para os operadores da máquina pois não se esforçariam tanto na 

sua realização. 

O aperto dos parafusos é realizado em duas partes: 

1. O operador coloca, manualmente, a fêmea no parafuso e aperta; 

2. O aperto final é feito recorrendo a uma chave. 

O desaperto é semelhante ao aperto, apenas se utiliza primeiro com a chave e depois 

desaperta-se a fêmea manualmente até ser retirada do parafuso. 
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Actualmente existem alguns métodos que diminuem o número de voltas para 

apertar/desapertar uma fêmea. Um deles é o método “da rosca separada”. Este método 

consiste em escatelar, em comprimento um parafuso, de modo a obter 3 secções roscadas 

intercaladas com 3 zonas não roscadas. O mesmo se faz na fêmea. Depois para encaixar a 

fêmea no parafuso é só deslizar. (faz-se uma correspondência das zonas roscadas do parafuso 

com as não roscadas da fêmea e desliza-se). O aperto dá-se assim apenas com um 1/3 de volta 

da fêmea. Para preservar a área de contacto pode-se aumentar a largura da fêmea. Embora este 

método seja simples e rápido não será o mais aconselhado para esse tipo de trabalho. As 

razões para excluir este sistema são: 

� As forças de aperto são muito exigentes, deste modo o aperto dado por 1/3 de volta 

pode não ser suficiente para segurar a peça; 

� A execução deste método (escatelar fêmeas e parafusos) torna-se muito morosa 

exigente caso se pretenda aproveitar os parafusos actuais. 

Uma das opções para reduzir o número de voltas de aperto/desaperto passa simplesmente por 

não retirar a fêmea. Se a fêmea não for retirada da ponta do parafuso apenas será necessária 

uma volta para folgar o aperto. Com este método já se pode regular melhor as forças de aperto 

e mesmo assim não necessitar de várias voltas. Contudo, para implementação deste método 

encontra-se um problema: se a fêmea não é retirada, então não há como retirar as anilhas nem 

as barras de aperto. Assim é preciso proceder a algumas alterações. 
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1. Anilhas 

 

Figura 4-68: Esquematização da anilha usada 

A anilha representada na ilustração 1 não pode ser retirada do sistema de aperto se a fêmea 

também não for retirada. Logo pode-se optar pela utilização de anilhas em “U”. Assim no 

desaperto só se torna necessário folgar a fêmea de modo a se poder tirar a anilha sem grande 

esforço. 

 

Figura 4-69: Esquematização do formato da anilha a utilizar 

 

2. Barras de aperto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-70: esquematização da barra de aperto usada 
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O que acontecia com as anilhas, acontece com as barras de aperto. Embora elas apresentem 

um rasgo central este não é suficiente largo para passar pela fêmea. Assim é necessário fazer 

um rasgo que permita a passagem da barra pela fêmea. 

 

Figura 4-71: Esquematização das barras de aperto a utilizar 

A execução destas alterações ainda que possam parecer demorosas, não são tão difíceis de 

concretizar como as do método da “rosca separada”. Desta forma, o número de voltas poderia 

ser reduzido e como consequência a redução do tempo de setup.  

Para fazer uma estimativa do tempo que pode ser reduzido, na aplicação deste método 

recorreu-se ao vídeo: 12.3.2008 

Tabela 4-17: Tempos de desapertar e retirar seis fêmeas 

Nº Tarefa Duração Nota 
1 Desaperto da fêmea P1 0:00:16  Desaperto com chave 
2 Desaperto da fêmea P2 0:00:14  Desaperto com chave 
3 Desaperto da fêmea P3 0:00:16  Desaperto com chave 
4 Desaperto da fêmea P4 0:00:14  Desaperto com chave 
5 Desaperto da fêmea P5 0:00:17  Desaperto com chave 
6 Desaperto da fêmea P6 0:00:17  Desaperto com chave 
10 Retirar fêmea P1 0:00:04 Desaperto manual 
11 Retirar fêmea P2 0:00:04 Desaperto manual 
12 Retirar fêmea P3 0:00:23 Desaperto manual 
13 Retirar fêmea P4 0:00:33 Desaperto manual 
14 Retirar fêmea P5 0:01:18 Desaperto manual 
15 Retirar fêmea P6 0:00:06 Desaperto manual 

 

O tempo utilizado, para a realização das tarefas apresentadas na tabela 4-17, é de 242 

segundos. Com a utilização deste método pode-se reduzir de imediato todo o tempo em que se 

desaperta e retira a fêmea manualmente, são então 148 segundos a menos ou seja uma 
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redução de cerca de 61,16% do tempo necessário. Contudo o desaperto que se dá com as chaves não 

é preciso ser muito folgado, só o necessário para retirar as anilhas reduzindo assim mais um pouco o 

tempo de realização destas tarefas. 

4.3.3.5 Limpeza da mesa da máquina 

 Numa das filmagens realizadas, vídeo 12.3.2008, pode-se observar que a limpeza total da 

mesa da máquina demorou cerca de 20 minutos. São 20 minutos em que o operador se 

encontra de vassoura em punho e, essencialmente, são 20 minutos em que a máquina não se 

encontra a produzir. Embora, a limpeza da limalha seja um mal necessário, é imperativo 

reduzir o seu tempo para o mínimo. Mas primeiro há que identificar as condicionantes que 

tornam esta tarefa tão longa e “custosa” para o operador. 

Uma das causas tem a ver com facto de algumas das operações de maquinagem, como 

desbastar, furar e abrir rasgos, produzirem grandes quantidades de limalha como se pode 

observar na figura 4-72. 

 

Figura 4-72: Abertura de um rasgo numa mesa bombeada 

A quantidade da limalha a limpar no final da maquinagem pode ser reduzida se os operadores, 

durante a execução da peça, forem removendo alguma limalha da mesa. Ou seja, muitas vezes 

as operações de maquinagem são muito longas e o operador pode aproveitar esse tempo de 

espera, para ir removendo parcialmente a limalha que se encontra na mesa (desde que não 

ponham a sua segurança em risco, tal como a da execução da peça).  

Outro dos motivos, deve-se ao facto, da mesa da máquina apresentar uns rasgos (granzepes) 

onde são colocadas as cabeças dos parafusos utilizados no aperto das peças. Durante as 



 

operações de maquinagem, estas ranhuras são tot

remoção muito difícil. 
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Figura 4-73: Esquematização da cobertura sobre a mesa da máquina
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almente inundadas pela limalha sendo a sua 

não são utilizados todos os granzepes da mesa, pode-se optar por tapar 

permanente os rasgos que não são usados com tanta 

o número de rasgos a limpar. Também se poderá tapar os outros 

de modo a que a limalha 

terá que ser simples e de fácil remoção. 

os rasgos não deve ser pesado (os operadores têm que 

manualmente), resistente a temperaturas altas 

lizado na refrigeração da peça. 

O dispositivo para cobertura dos granzepes não utilizados pode ser uma placa de material 

e dimensões iguais ao 

comprimento da máquina e o suficientemente largo para tapar o granzepe. A sua fixação pode 

ser realizada por intermédio de parafusos nas extremidades de cada placa. Caso a protecção 

ter dimensões mais pequenas de modo 

e não há a necessidade de fixação à mesa. 

 

: Esquematização da cobertura sobre a mesa da máquina-ferramenta 

limpeza da mesa é realizada com auxílio de uma vassoura. Este 

método implica que haja várias passagens da vassoura no mesmo local, para assegurar uma 

boa limpeza. Esta repetição de gestos faz com que o operador se desloque várias vezes na 

que o tempo se prolongue mais do que deveria. Uma 

é a utilização de um aspirador industrial. Embora os 

aspiradores industriais tenham dimensões muito grandes, já existem outras alternativas de 

se consultar o anexo H. 
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Figura 4-74: Remoção de limalha com o auxílio de um aspirador industrial.  

4.3.3.6 Alteração de ferramentas/equipamento 

A redução de tempos de setup também passa pela alteração das configurações de algumas 

ferramentas/equipamento. Estas modificações devem ter em vista a melhoria das condições 

das operações manuais realizadas pelos operadores, para que o esforço de execução seja 

menor. 

Com base na observação dos processos de setup, foi possível apresentar quatro propostas de 

alteração de ferramentas/equipamento: 

1. Eliminação da “chapinha” no sistema de aperto. 

 Um dos constituintes do sistema de aperto é uma pequena chapa, com dimensões 

aproximadas a 70x30x5mm. A sua utilização é recomendada pois, desta forma, garante-se que 

a pressão exercida pelo sistema de aperto só se faz na área de contacto da chapa com a peça. 

Caso não se coloque a chapa, o artigo pode ficar marcado visto barras de aperto apresentarem 

superfícies rugosas e não paralelas. 
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Figura 4-75: Esquematização do sistema de aperto (parcial)  

Como a utilização desta ferramenta no sistema de aperto é necessária, pode-se optar por 

“colá-la” à ponta da barra de aperto. Em substituição ao material utilizado, pode-se colocar 

uma secção, com as mesmas dimensões da chapa, de material polimérico duro, resistente e 

que não risque a peça, como é o caso do nylon. Tendo em conta que a massa volúmica de um 

polímero é baixa, relativamente ao aço, o peso da barra de aperto após alteração ficará 

sensivelmente o mesmo. 

Como é óbvio, uma das vantagens desta alteração é a redução do número de tarefas de setup, 

o que leva à diminuição do seu tempo. O tempo reduzido com a eliminação desta tarefa não é 

muito significativo, apenas 12 segundos no processo de desmontagem segundo o vídeo 

12.3.2008. Estes 12 segundos representam apenas 0,5% do tempo total das tarefas de setup 

gravadas porém é uma tarefa que ocorre pelo menos duas vezes na execução de cada setup, 

montagem e desmontagem do artigo, o que significa ganhos mais relevantes no fim de um 

período de tempo alargado. 

Contudo a única vantagem não se encontra somente na redução do tempo de setup. Esta 

alteração vem prevenir a possibilidade de erros cometidos pelos operadores. Embora os 

operários estejam conscientes da necessidade da utilização deste utensílio pode ocorrer um 

esquecimento aquando a montagem da peça. Como consequência deste esquecimento, o artigo 

em processamento pode ficar marcado e, a reparação da sua superfície pode representar num 

aumento de tempo e custos de produção.  

2. Diminuição do peso dos calços.  

Um dos problemas observados, durante a realização das tarefas de setup, foi o peso excessivo 

de alguns calços utilizados. Muitas vezes, os operadores queixaram-se das dificuldades que 
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tinham em transportar os calços de grandes dimensões referindo mesmo o aparecimento de 

mazelas nas costas e nos pulsos. Deste modo, a redução do peso, além de potenciar melhores 

condições de trabalho para o operador, aumentando a produtividade do mesmo, pois não se 

sente tão cansado, pode melhorar os tempos de setup pois a sua manipulação será mais fácil 

na realização das tarefas. 

 

Figura 4-76: Esquematização de um calço. Peso 
aproximado: 19Kg 

 

Figura 4-77: Esquematização de um calço após 
remoção de material. Peso aproximado: 16Kg 

 

3. Rasgos na mesa da máquina-ferramenta. 

A cabeça dos parafusos de aperto, em forma de “T”, é introduzida nos rasgos, com a mesma 

configuração, existentes nas mesas das máquinas-ferramentas. Portanto, este rasgo é deveras 

importante na manutenção do sistema de aperto da peça. 

 

Figura 4-78: Esquematização da configuração da 
mesa da máquina ferramenta 

 

Figura 4-79: Pormenor do granzepe 

Contudo, os parafusos só podem ser introduzidos e retirados pelas extremidades da mesa. 

Como o comprimento total da mesa da máquina-ferramenta é significativo (6m no posto 
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nº124 e 8m no posto nº151), a colocação e remoção dos parafusos torna-se algo morosa, 

como se pôde observar no vídeo 13.4.2008. O operador demorou cerca de 8% do tempo total 

de desmontagem do artigo (sem contar com a limpeza da mesa) na remoção dos parafusos e 

percorreu cerca de 30metros. 

Desta forma, propõe-se que na mesa sejam acrescentados outros rasgos, semelhantes aos 

existentes, mas desta vez transversalmente como se pode ver nas figuras 4-77 e 4-78. Desta 

forma podia reduzir-se o espaço percorrido pelo operador e consequentemente o tempo de 

realização da tarefa. 

 

Figura 4-80: Esquematização da configuração da 
mesa depois da inserção dos novos rasgos 

 

Figura 4-81: Pormenor do rasgo introduzido 

4. Marcas de referência na mesa da máquina-ferramenta. 

O operador quando se encontra a apertar a peça na mesa tem que ter em atenção 

comprimento funcional desta. Ou seja, dando o exemplo da máquina do posto 124, a mesa 

tem um comprimento de funcionamento de 4m, muito embora, tenha cerca de 6m. Esta 

diferença deve-se às limitações de curso da coluna da máquina.  

Por vezes, o operador durante a montagem de um artigo apercebe-se que a posição em que 

colocou o artigo não permite realizar as operações de maquinagem pretendidas. Por isso, o 

operador vê-se obrigado a deslocar a peça e realizar novamente as tarefas de aperto. 

Para solucionar esta situação, pode-se simplesmente marcar na mesa de trabalho os seus 

limites e ainda colocar umas marcas que sirvam como referência ao operador, para que este 

se aperceba facilmente da posição em que deve colocar o artigo, para efectuar as tarefas de 

maquinagem pretendidas e evitar que haja a realização de trabalho inútil. 
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4.3.3.7 Minimização do número de posições usadas na  maquinagem 

Normalmente, para que seja possível realizar todas as operações de maquinagem num 

determinado artigo, é fundamental mudar a posição do mesmo. Contudo não se pode descurar 

o número mínimo de posições para o processamento da peça. Cada posição utilizada tem que 

ser rentabilizada ao máximo para evitar um posicionamento desnecessário. 

Uma mudança de posição representa assim num maior número de tarefas de setup e 

consequentemente num aumento do tempo do mesmo. Por este motivo, é essencial que os 

operadores tenham a capacidade de realizar as operações de maquinagem recorrendo ao 

mínimo de mudanças possíveis. 

As imagens captadas no vídeo 8.4.2008 mostram uma mudança de posição de um artigo. Os 

operadores para a maquinagem deste artigo realizam três mudanças. Contudo, pelo que foi 

observado nas filmagens, uma das posições de maquinagem poderia ser evitada. A última 

mudança de posição do artigo resumiu-se apenas a uma variação na altura em que a peça se 

encontrava colocada. Esta alteração deveu-se ao facto de o artigo estar colocado numa 

posição demasiado baixa para a realização da operação de maquinagem seguinte. Deste modo 

conclui-se, rapidamente, que se a peça fosse colocada inicialmente à altura correcta, a última 

posição não seria necessária logo o tempo de setup para a execução das últimas operações de 

maquinagem seria reduzido em 87%. 

A normalização dos calços seria um passo importante para a eliminação deste tipo de 

situações. Sabendo que o cabeçote da máquina-ferramenta tem algumas restrições de 

movimento no eixo dos zz, deveria ser feito um esforço no dimensionamento das ferramentas 

com base nessas limitações. Por exemplo a altura mínima dos calços deveria ser igual à 

distância mínima entre a mesa e o eixo de rotação do cabeçote, como se tenta exemplificar na 

figura 4-82. 



 

Figura 4-82: Esquematização da al

4.3.3.8 Eliminação de

A inspecção dos ajustes representa

inspecção mais comum é a verificação do paralelismo das faces do artigo re

eixos da máquina-ferramenta

numa diferença substancial nas dimensões.

Através da filmagem do vídeo V9.4.2008, pô

setup do artigo é despendido na verificação de paralelismo das faces.

importante desenvolver um dispositivo que evite a inspecção dos ajustes. Estes dispositivos 

podem ser ferramentas que façam uma auto

O processo de setup gravado é refere

objecto de uma análise para desenvolvimento de processos de auto

Figura 
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: Esquematização da altura mínima que o cabeçote da máquina alcança

Eliminação de  algumas inspecções de ajustes 

A inspecção dos ajustes representa em média cerca de 16% do processo de setup. A tarefa de 

inspecção mais comum é a verificação do paralelismo das faces do artigo re

ferramenta, já que um pequeno desvio na posição do artigo pode resultar 

ença substancial nas dimensões. 

és da filmagem do vídeo V9.4.2008, pôde-se verificar que cerca de 28% do tempo de

endido na verificação de paralelismo das faces.

importante desenvolver um dispositivo que evite a inspecção dos ajustes. Estes dispositivos 

podem ser ferramentas que façam uma auto-centragem do artigo.  

O processo de setup gravado é referente a um Corpo de Cilindro, o que fez destes artigos 

objecto de uma análise para desenvolvimento de processos de auto-centragem.

Figura 4-83: Modelação 3D do artigo XQ-22855 
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tura mínima que o cabeçote da máquina alcança 

cerca de 16% do processo de setup. A tarefa de 

inspecção mais comum é a verificação do paralelismo das faces do artigo relativamente aos 

m pequeno desvio na posição do artigo pode resultar 

verificar que cerca de 28% do tempo de 

endido na verificação de paralelismo das faces. Por esta razão é 

importante desenvolver um dispositivo que evite a inspecção dos ajustes. Estes dispositivos 

nte a um Corpo de Cilindro, o que fez destes artigos 

centragem. 
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Segundo a gama operatória do artigo, este durante o seu fabrico passa por vários postos de 

trabalho diferentes, contudo, refira-se que passa em duas fases distintas pelos postos de 

trabalho em estudo. 

Numa primeira fase, o artigo encontra-se no seu estado inicial, bloco maciço de aço, que vai 

para a fresadora para sofrer operações de facejamento das faces e dos topos, de modo a 

adquirir as dimensões pedidas. Na segunda fase, o artigo volta ao posto de trabalho para fazer 

rebaixos, furar e fazer o acabamento. 

Durante as operações de facejamento das faces e dos topos, o artigo é mudado de posição 

quatro vezes e, sempre que é virado são realizadas verificações de paralelismo. Uma das 

soluções para a eliminação destas inspecções passa pela alteração da configuração do artigo 

antes de este ir para a fresadora. 

A alteração proposta para o bloco passa pela realização prévia de quatro furos, num ponto 

onde será removido material numa fase posterior. Estes furos, com a ajuda de um dispositivo 

complementar, auxiliaria centragem do artigo aquando a mudança de posição, garantindo o 

paralelismo das faces. Para não aumentar o tempo de produção nas Mecof’s, esta furação 

poderá ser realizada nas furadoras visto serem postos de trabalho com menos carga de 

trabalho. 

A ferramenta de centragem deverá ser complementar aos furos realizados no artigo de modo, 

que seja possível fazer uma correspondência entre eles após cada mudança de posição do 

artigo. Assim a única verificação de paralelismo a efectuar seria no único aperto desta 

ferramenta à base da máquina. A comprovar a efectividade desta ferramenta, pode-se então 

reduzir as tarefas de inspecção de paralelismo e assim diminuir o tempo de setup destes 

artigos. 
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Figura 4-84: Esquematização da base do bloco do 
corpo de cilindro após furação 

 

Figura 4-85: Esquematização do dispositivo de 
centragem do bloco 

Numa segunda fase, o artigo regressa ao posto de trabalho para realizar operações de furação, 

rebaixos e facejamento de faces. Desta vez, a centragem da peça pode ser realizada através da 

utilização dos furos já existentes e com dispositivos de centragem como o esquematizado na 

figura 4-84. 

4.3.3.9 Desenvolvimento de novas ferramentas 

Por vezes, para melhorar os tempos e condições de setup é necessário desenvolver novas 

ferramentas para o sistema de aperto. Durante o período de projecto, um dos artigos que se 

acompanhou parcialmente a sua maquinagem foi o artigo XL-01973, definido como carril. 

 

Figura 4-86: Desenho de definição do artigo XL-01973 
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As operações de maquinagem observadas foram: furação com a máquina-ferramenta e 

posteriormente a roscagem e “escareação” dos mesmos manualmente. 

Refira-se que é realizada a furação de dois artigos em simultâneo (total de 8 artigos a 

processar) e que esta tem que ser assistida pelo operador da máquina, visto a fresadora não ter 

comando CNC. Para contornar esta situação, a furação destes artigos podia ser realizada numa 

fresadora CNC para que o operador pudesse roscar e escarear manualmente um artigo 

enquanto a máquina, através do programa desenvolvido para o fim, furava os restantes. 

Outra das situações observadas foi a grande variedade e quantidade de ferramentas utilizadas 

no sistema de aperto dos carris. Ao todo são usadas 9 tipos diferentes de ferramentas de 

aperto. 

 

Figura 4-87: Sistema de aperto utilizado na 
maquinagem dos carris 

 

Figura 4-88: Sistema de aperto utilizado na 
maquinagem dos carris 

Uma das opções para reduzir o tempo de setup destes artigos foi recorrer à normalização do 

seu aperto tentando reduzir o número de tipos de ferramentas.  

O sistema de aperto idealizado é aplicável a todos os artigos da família Carris e não somente 

ao carril cuja maquinagem foi observada, tornando-se assim numa ferramenta flexível. Este 

novo sistema de aperto permite a maquinagem de 3 carris em simultâneo. Com a utilização 

deste novo artigo conseguir-se-ia reduzir o número de tipos de ferramentas para 4, o que é 

uma vantagem sobre o sistema antigo. O sistema é assim constituído por 2 conjuntos de 

ferramentas: conjunto para encosto do topo do carril e o conjunto de apoio e aperto. 
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Conjunto para encosto do topo do carril 

Este conjunto é constituído por 2 ferramentas distintas que foram designadas por “Cabeço” e 

“Apoio”.  

 

Figura 4-89: Esquematização do Cabeço 

 

Figura 4-90: Esquematização do Apoio 

 

Figura 4-91: Configuração do conjunto das duas ferramentas 

Este conjunto tem como objectivo o encosto do topo do carril. Como existem dois tipos carris: 

um com o topo chanfrado a 10º e outro não chanfrado, existem dois tipos de apoio na 

ferramenta “Apoio”. A mudança de posição da ferramenta “Apoio” é rápida e simples devido 

à forma do encaixe com a ferramenta “Cabeço”. 
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A utilização de um apoio com a configuração do topo do carril garante que o artigo é 

colocado apenas naquela posição, evitando eventuais erros por parte do operador já que uma 

distracção pode levar à furação da face errada para os carris com topo chanfrado. 

Conjunto de apoio e aperto 

Este conjunto é constituído por 2 ferramentas distintas que foram designadas por “Base” e 

“Aperto”.  

 

Figura 4-92: Esquematização da "Base" 

 

Figura 4-93: Esquematização do "Aperto" 

 

Figura 4-94: Configuração do conjunto das duas ferramentas 
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Este conjunto tem como função o suporte do carril. Terá ainda que ser usado mais que um 

conjunto ao longo do artigo de modo a que este não “flicta” durante a maquinagem, sendo 

este número variável consoante o comprimento da peça, prevê-se a utilização de 4 conjuntos 

num carril de 3 metros. 

No sistema antigo, o aperto da peça era realizado com o auxílio de parafusos de aperto o que 

se conseguiu eliminar neste novo sistema pois o ajuste é realizado através de um encaixe. 

Pressupõe-se que o tempo necessário ao encaixe é menor que o necessário para apertar os 

parafusos. 

Este conjunto tem ainda um guiamento que permite a centragem do mesmo relativamente aos 

granzepes, deste modo garante-se que o eixo do carril está paralelo com o eixo da máquina. 

 

Figura 4-95: Esquematização do novo sistema de aperto 

A utilização deste novo sistema permite não só redução do número de tipos de ferramentas 

mas também o número total de ferramentas usadas. Note-se que o sistema de aperto do artigo 

XL-01973 utiliza um total de 18 ferramentas e com o novo método utilizar-se-ia apenas 10. 

Outros dos benefício é a eliminação dos parafusos, sendo o aperto realizado através do 

encaixe de duas ferramentas. O sistema permite ainda evitar eventuais erros por parte dos 

operadores pois a colocação do carril só pode ocorrer de uma forma. 
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Deste modo, prevê-se que o tempo de setup poderá ser reduzido com a utilização deste novo 

método e as condições em que é realizado, pois evita defeitos nos artigos. 
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5. Conclusões e Perspectivas Futuras 

O projecto realizado tinha como grande meta a melhoria dos recursos produtivos. Esta 

melhoria incidiu na reorganização do local de trabalho e na redução dos tempos de setup. 

Deste modo, aplicaram-se dois métodos: 5 S’s e SMED. 

A implementação dos 5 S’s foi realizada em duas fases distintas: primeiro a organização física 

do local de trabalho e segundo a tentativa de incutir um espírito de auto-disciplina para a 

manutenção de um local de trabalho organizado e limpo. 

A primeira fase foi relativamente fácil de executar, pois não se encontrava directamente 

ligada aos operadores. Assim, foram efectuadas algumas alterações no que respeita, 

principalmente, ao tipo de armazenamento de ferramentas. As modificações tiveram em vista 

a simplificação do armazenamento dos utensílios de trabalho tornando-os mais acessíveis e 

também a eliminação, ou pelo menos, a redução ao mínimo, do tempo de procura das 

ferramentas através da introdução de identificação clara e intuitiva. As alterações foram em 

grande parte bem recebidas por parte dos trabalhadores, embora, estes pusessem em dúvida as 

vantagens de algumas modificações efectuadas. 

As soluções implementadas para melhorar a organização dos postos de trabalho passaram por: 

� Substituir os armários existentes; 

� Armazenar os utensílios de trabalho por tipo de ferramenta; 

� Identificar as ferramentas por dimensão ou tipo de artigos em que são utilizadas; 

� Organização de ferramentas por cor e forma. 

O trabalho desenvolvido permitiu assim que a área de trabalho ficasse mais organizada, de tal 

modo que a procura e reposição das ferramentas pudessem ser realizadas de forma intuitiva e 

eficaz. Permitiu também que a falta de algum utensílio de trabalho fosse percepcionada 

rapidamente. Os métodos de organização acabaram assim por ser benéficos para os 

operadores e para o trabalho por eles realizado. 

A segunda fase implicou a explicação aos trabalhadores da necessidade de conservação das 

ferramentas e equipamentos organizados e limpos. Contudo, estas actividades de cuidado 
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contínuo com a limpeza e organização não foram bem recebidas por parte dos trabalhadores 

muito embora reconhecessem as vantagens de manter o local de trabalho organizado.  

Esta dificuldade na aceitação do método dos 5 S’s permitiu concluir que os hábitos dos 

trabalhadores são difíceis de mudar, principalmente se não houver incentivo e motivação para 

a mudança. O insucesso desta fase deve-se em parte ao facto de não ter existido um 

envolvimento directo por parte dos quadros de gestão da empresa. Tal como alguns autores 

afirmam, este estudo veio confirmar que a motivação e incentivo na implementação do 

método dos 5 S’s deve partir do topo da pirâmide hierárquica. Os operadores não sentindo o 

apoio por parte dos seus superiores dificilmente se motivarão para efectuarem actividades de 

manutenção dos 5 S’s. 

Quanto ao estudo desenvolvido para redução de tempos de setup, este também obteve 

algumas resistências por parte dos operários. Os trabalhadores sentiram-se de certo modo 

“insultados” pois cuidavam que um projecto deste tipo punha em causa o seu desempenho e a 

rentabilidade dos seus processos. Por este motivo, este trabalho que deveria ser desenvolvido 

em equipa, foi realizado sem apoio directo dos trabalhadores. 

As informações recolhidas para o desenvolvimento do estudo para redução dos tempos de 

setup permitiram concluir que estes têm um peso significativo nos tempos de produção dos 

artigos. Logo, é crucial o empenho no desenvolvimento de novos processos que permitam a 

diminuição dos tempos “mortos” das máquinas, para alcançar um aumento de produtividade. 

Os grandes problemas encontrados nas operações de setup foram: 

� Inexistência de separação das tarefas de setup interno do setup externo; 

� Sistemas de aperto complexos; 

� Grande percentagem de tempo dispendido na limpeza da máquina-ferramenta; 

� Excesso de deslocações por parte dos operadores; 

� Excesso de tarefas de inspecção de ajustes. 

Deste modo, foram estudadas soluções para lidar com os problemas observados. Assim as 

soluções encontradas dividem-se em dois grandes tipos: mudança de hábitos e métodos por 

parte dos operadores e o desenvolvimento de novas ferramentas de trabalho ou alteração de 

equipamento. 
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As soluções que envolvem as mudanças de hábitos e métodos de trabalho são aquelas que 

deveriam ser mais simples de implementar para além de terem custo nulo. Contudo, as 

resistências às mudanças, por parte dos trabalhadores, foram grandes e não puderam ser 

implementadas. Todavia, através das informações recolhidas foi possível reconhecer que estas 

trariam vantagem ao processo de setup. 

Por motivos alheios à minha vontade as outras soluções encontradas não puderam ser postas 

em prática, de modo que não é possível verificar a sua efectividade na redução dos tempos de 

setup. Uma acção futura será a implementação das soluções apresentadas, de forma sustentada 

com o auxílio de equipas de apoio que incentivem os trabalhadores a querem melhorar.  

A continuidade deste projecto é essencial para o desenvolvimento da empresa pois permitirá 

um aumento no rendimento dos recursos produtivos. Desta forma, é necessário que a empresa 

aposte na “educação” dos seus trabalhadores, através de acções de formação que visem não só 

a polivalência dos mesmos, mas também que os clarifique em temas como saúde, higiene e 

segurança.   

Em suma, este projecto permitiu concluir que a organização do local de trabalho traz várias 

vantagens para a empresa, nomeadamente a redução de espaço utilizado para o 

armazenamento de ferramentas, melhor controlo sobre os materiais e processos e menor 

esforço despendido por parte dos operadores (para buscar o utensílio necessário). A redução 

dos tempos de setup é a melhor forma de aumentar a flexibilidade da empresa pois reduz o 

“lead time” do produto fornecido por esta. É por isso essencial desenvolver métodos de 

redução dos tempos. Conclui-se ainda que os grandes obstáculos neste tipo de projecto são as 

pessoas. Estas encontram-se muitas vezes conformadas com o ganho obtido e não procuram a 

melhoria constante nos seus processos e métodos de trabalho. 
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Anexo A – Exemplo de Artigos produzidos nos postos de 

trabalho nº124 e 151. 

 

Tabela 1: Listagem de alguns artigos produzidos no posto de trabalho 151 

Família de 
artigos Artigo Definição 

Consumo 
anual 

previsto 

Base 
XQ-20233 BASE DA FÊMEA 16 
XQ-18689 BASE DA MESA 22 

Calço XQ-14178 CALÇO DE CALIBRAGEM 12 

Carril 

XL-01973 CARRIL 31 
XL-01923 CARRIL 14 
XL-01924 CARRIL 14 

Colo do 
cisne 

XQ-18050 
COLO DE CISNE 

34 

Mesa 
XQ-22489 MESA 2550x90x80 12 
XQ-22392 MESA 90x80x1350mm 12 

Mesa 
Bombeada 

XQ-18688 
MESA BOMBEADA 

19 

Régua XQ-17201 RÉGUA 11 

Régua do 
esbarro 

XQ-16875 RÉGUA DO ESBARRO 86 
XQ-16877 RÉGUA DO ESBARRO 28 
XG-15368 RÉGUA DO ESBARRO 22 
XG-15081 RÉGUA DO ESBARRO 10 
XG-15064 RÉGUA DO ESBARRO C/APOIOS PNEU. M.A.CH.F. 15 

Suporte XQ-18159 SUPORTE DO VOLANTE 30 
Topo 

postiço 
XL-01880 

TOPO POSTIÇO 
16 

Tubo XL-02116 TUBO 10 

Veio 
XU-02754 VEIO GRANDE DA TRANSMISSÃO DAS CORREIAS 12 
XU-02753 VEIO PEQ. DA TRANSMISSÃO DAS CORREIAS 12 
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Tabela 2: Listagem de alguns artigos do posto de trabalho 124 

Família de 
artigos Artigo Descrição 

Apoio 6XQ-19832 APOIO EIXO R 

Asa 
amovível 

6XQ-08201 ASA AMOVIVEL 

6XQ-07308 ASA AMOVIVEL QHA-8025 

Avental 

6XQ-18456 AVENTAL MÒVEL FCS 20-50 

6XQ-18639 AVENTAL MÓVEL FCS-25/80 

6XQ-17082 AVENTAL MOVEL PE-25/80 

6XQ-17324 AVENTAL MOVEL QH/PE-6320 

6XQ-22227 AVENTAL MOVEL QH-10030 

6XQ-21341 AVENTAL MÓVEL QH-6320 E 

6XQ-22367 AVENTAL MÓVEL QH-6330 

6XQ-17296 AVENTAL MOVEL QHA-6325 

6DQ-07496 AVENTAL MOVEL QHD-10030 

6DQ-07608 AVENTAL MOVEL QHD-15040 

6XQ-16289 
AVENTAL MÓVEL QHD-15040 Versão 
D 

6XQ-16980 AVENTAL MÓVEL QHD-2512 versão D 

Barra de 
apoio 

6XG-00969M BARRA APOIO L=1100 

6XG-10363M BARRA APOIO L=1100 

Base 

6XQ-15572M BASE 

6XQ-18689M BASE DA MESA 

6XQ-18891M BASE DA MESA 

6XQ-20207 BASE DA RÉGUA 

6XQ-17919 BASE DOS DEDOS 

Carruagem 
6XQ-19836 CARRUAGEM EIXO R 

6XQ-19994 CARRUAGEM EIXO R 

6XQ-20238 CARRUAGEM EIXO R 

  



Melhoria dos Recursos Produtivos 
 
 
 

 
91 

 

Anexo B – Matriz de ferramentas/artigos. 
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Anexo C – Folha de Avaliação da implementação dos 5  S’s 

 

Área:   Data   

 
Folha de avaliação dos 5 S's 

1S 2S 3S 4S 5S Total 
Pontuação 
total       
Nº de 
respostas       

Média 
      

 

 

Escala de Pontuação 

0 Péssimo 

1 Mau 

2 Satisfaz Pouco 

3 Satisfaz 

4 Bom 

5 Muito Bom 

 

 

 

 

 

 

Nº Descrição das Actividades - 1 S Pontuação 

1 
Só os materiais, peças, WIP estão presentes no posto de trabalho. 

Materiais desnecessários à produção do artigo foram removidos. 

2 
Só as ferramentas necessárias estão no local de trabalho. O material 

desnecessário ao fabrico de artigo presente foi removido  

3 
Não existem equipamentos desnecessários (obsoletos, danificados) no 

posto de trabalho  

4 
Não existem armários, bancas ou estantes desnecessárias no posto de 

trabalho  

5 
Não existem materiais (óleo, químicos, aparas) que ponham a 

segurança das pessoas em perigo  
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Nº Descrição das Actividades - 2 S Pontuação 

1 
Os locais de armazenamento dos artigos estão claramente definidos e 

óbvios 

2 
As ferramentas têm um lugar designado para o seu armazenamento e 

em locais acessíveis.  

3 
O equipamento está correctamente identificado. Pontos de 

manutenção crítica estão identificados.  

4 
Os armários, bancas estão correctamente identificados e no local 

definido.  

5 As indicações das condições de trabalho estão visíveis 

 

6 Botões de emergência estão visíveis. 

7 Os locais de passagem estão desobstruídos e bem delimitados 
 

 

 

 

 

 

Nº Descrição das Actividades - 3 S Pontuação 

1 
Os caixotes do lixo, contentores estão limpos e não se encontram 

danificados. 

2 
Os papéis estão protegidos, limpos e mantidos longe das fontes de 

sujidade.  

3 As superfícies de trabalho estão limpas e livres de óleo, aparas 

 

4 O chão encontra-se livre de lixo, óleo, aparas e outros resíduos. 
 

5 
Existe uma escala de responsabilidade de limpeza dos locais de 

trabalho  

6 
Todo o material de segurança pessoal é mantido nas condições 

próprias de saúde. 

7 
Todo o material, equipamento e ferramentas são convenientemente 

limpos antes de serem guardados.  
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Nº Descrição das Actividades - 4 S Pontuação 

1 
Equipamento, ferramentas e documentos estão devidamente 

guardados e limpos   

2 
Os registos de manutenção do equipamento estão visíveis (quando 

ocorreu a ultima manutenção e data da realização da próxima) 
  

3 
Os desperdícios da produção do artigo são removidos imediatamente 

do local de trabalho. Os caixotes do lixo também 
  

4 Foram aplicadas mediadas para assegurar o sucesso dos 5S's   

5 
As condições de trabalho satisfazem os requisitos (luminosidade, ruído, 

temperatura etc.) 
  

 

 

 

Nº Descrição das Actividades - 5 S Pontuação 

1 
OS membros da administração envolveram-se no processo de 

implementação dos 5 S'S   

2 Existe reconhecimento das equipas pelo sucesso dos 5 S's   

3 
Recursos e o tempo para implementar actividades dos 5 S's estão 

definidos. 
  

4 
Todos os trabalhadores assumiram um compromisso de esforço para 

implementação dos 5 S's 
  

5 
Houve iniciativa por parte dos trabalhadores de melhorar sem que essa 

actividade estivesse prevista 
  

 

Significado da Pontuação: 

Pontuação Descrição 
[0;1] Não existe qualquer esforço na actividade dos 5 S's 

[1;2] Não existe um esforço colectivo provavelmente só uma pessoa é que 

tenta implementar o método. 

[2;3] 
Algumas tentativas estão a ser feitas para implementar o método 

[3;3,5] 
Estão a se verificar alguns melhoramentos nas actividades 

anteriormente implementadas. Esforço moderado 

[3,5;4] Resultados acima da média. Embora o local de trabalho esteja bem 

ainda existem melhorias a fazer 

[4;4,5] O método dos 5 S's foi implementado e aceite por todas pessoas 

[4,5;5] 
A implementação dos 5 S's foi um sucesso e os locais com esta 

pontuação devem ser distinguidos com um "premio de mérito" 

(simbólico) 
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Anexo D – Etiqueta Vermelha 

 



Melhoria dos Recursos Produtivos 
 
 
 

 
96 

 

Anexo E – Descrição dos vídeos 

Vídeo: 12.3.2008 

Artigo : XQ-17858 

Resumo: Realização da desmontagem de um artigo da mesa da máquina e limpeza da mesma. 

Tabela 1: Descrição e classificação de tarefas 

Nº Tarefa Tipo de 
tarefa Duração % de 

tempo 
Tipo de 
setup 

1 Desaperto da fêmea P1 A 0:00:16 0,68% Interno 

2 Desaperto da fêmea P2 A 0:00:14 0,60% Interno 

3 Desaperto da fêmea P3 A 0:00:16 0,68% Interno 

4 Desaperto da fêmea P4 A 0:00:14 0,60% Interno 

5 Desaperto da fêmea P5 A 0:00:17 0,73% Interno 

6 Desaperto da fêmea P6 A 0:00:17 0,73% Interno 

7 Pousar chaves de porcas A 0:00:04 0,17% Interno 

8 Arrumar fresa da mesa A 0:00:03 0,13% Externo 

9 Organizar calços na mesa de apoio A 0:00:16 0,68% Externo 

10 Retirar fêmeas P1 A 0:00:04 0,17% Interno 

11 Retirar fêmeas P2 A 0:00:04 0,17% Interno 

12 Retirar fêmeas P3 A 0:00:23 0,98% Interno 

13 Retirar fêmeas P4 A 0:00:33 1,41% Interno 

14 Retirar fêmeas P5 A 0:01:18 3,33% Interno 

15 Retirar fêmeas P6 A 0:00:06 0,26% Interno 

16 Retirar fêmeas e anilhas e por na caixa A 0:00:15 0,64% Interno 

17 Retirar e arrumar barras A 0:00:38 1,62% Interno 

18 Retirar chapas A 0:00:12 0,51% Interno 

19 Retirar e guardas macacos A 0:01:52 4,78% Interno 

20 Limpar peça A 0:00:44 1,88% Interno 

21 Buscar ponte E 0:00:22 0,94% Interno 

22 Colocar magneto A 0:00:18 0,77% Interno 

23 Transportar peça T 0:03:09 8,07% Interno 

24 "Arrumar" ponte E 0:01:24 3,59% Interno 

25 Organizar mesa de apoio A 0:00:46 1,96% Externo 

26 Pistola de ar comprimido A 0:00:13 0,56% Externo 

27 Limpar e arrumar calços P1 A 0:00:06 0,26% Interno 

28 Limpar e arrumar calços P2 A 0:00:12 0,51% Interno 

29 Limpar e arrumar calços P3 A 0:00:19 0,81% Interno 

30 Limpar e arrumar calços P4 A 0:00:13 0,56% Interno 
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31 Limpar e arrumar calços P5 A 0:00:13 0,56% Interno 

32 Limpar e arrumar calços P6 A 0:00:12 0,51% Interno 

33 Retirar 4 esbarros A 0:00:26 1,11% Interno 

34 Arrumar chaves e pistola A 0:00:12 0,51% Externo 

35 Posicionamento do cabeço A 0:00:33 1,41% Interno 

36 Retirar parafusos A 0:01:34 4,02% Interno 

37 Buscar vassoura E 0:00:22 0,94% Externo 

38 Limpar mesa A 0:20:21 52,16% Interno 

Total 0:39:01 100,00%  

 

Gráfico 1: Peso do setup interno e externo no tempo total 

 

Gráfico 2: Peso de cada tipo de tarefa sobre o tempo total 
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Vídeo: 8.4.2008 

Artigo : XQ-17858 

Resumo: Preparação do artigo para as operações de facejamento e furação do topo do mesmo. 

Nº Tarefa Tipo de 
tarefa Duração % de 

tempo 
Tipo de 
setup 

1 Desapertar Fêmea (P1) - Chave A 0:00:13 0,49% Interno 

2 Desapertar Fêmea (P2) - Chave A 0:00:12 0,46% Interno 

3 Desapertar Fêmea (P3) – Chave A 0:00:10 0,38% Interno 

4 Desapertar Fêmea (P4) – Chave A 0:00:13 0,49% Interno 

5 Desapertar Fêmea (P5) – Chave A 0:00:10 0,38% Interno 

6 Desapertar Fêmea (P6) – Chave A 0:00:10 0,38% Interno 

7 Desapertar Fêmea (P6) – Manual A 0:00:07 0,27% Interno 

8 Retirar Fêmea +barra+chapa (P5) – Manual A 0:00:09 0,34% Interno 

9 Retirar Fêmea +barra+chapa (P6) – Manual A 0:00:08 0,30% Interno 

10 Retirar Fêmea +barra+chapa (P4) – Manual A 0:00:14 0,53% Interno 

11 Tentativa retirar fêmea (P3) – Manual A 0:00:09 0,34% Interno 

12 Buscar pistola de ar comprimido E 0:00:02 0,08% Externo 

13 Limpar limalha A 0:00:04 0,15% Interno 

14 Pousar pistola de ar comprimido A 0:00:02 0,08% Interno 

15 Retirar Fêmea +barra+chapa (P3) - Manual A 0:00:09 0,34% Interno 

16 Retirar Fêmea +barra+chapa (P2) – Manual A 0:00:10 0,38% Interno 

17 Retirar Fêmea +barra+chapa (P1) - Manual A 0:00:11 0,42% Interno 

18 Deslocação de calços (P1) A 0:00:05 0,19% Interno 

19 Rearranjo dos calços (P2;P3;P4;P5) A 0:00:10 0,38% Interno 

20 Deslocação de calços (P6) A 0:00:02 0,08% Interno 

21 Buscar esbarros e coloca-los na mesa E 0:00:18 0,68% Externo 

22 Buscar calço E 0:02:14 5,09% Externo 

23 Buscar calço E 0:00:48 1,82% Externo 

24 Posicionamento de calços (P1;P6) A 0:00:22 0,84% Interno 

25 Colocação de esbarros A 0:00:24 0,91% Interno 

26 Colocar barras+macacos em cima da mesa (P6-P1) A 0:00:24 0,91% Interno 

27 Limpar face da peça A 0:00:16 0,61% Interno 

28 Limpar ranhuras da máquina A 0:00:26 0,99% Interno 

29 Buscar ponte móvel E 0:01:28 3,34% Interno 

30 Posicionamento da ponte sobre a peça A 0:01:00 2,28% Interno 

31 Buscar cinta para elevar peça E 0:00:50 1,90% Externo 

32 Colocar cinta A 0:00:10 0,38% Interno 
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33 Deslocação da peça até bater nos esbarros T 0:00:34 1,29% Interno 

34 Colocação de calços mais pequenos em P1 e P6 A 0:00:22 0,84% Interno 

35 Colocação da peça sobre os calços T 0:00:16 0,61% Interno 

36 Posicionamento do cabeço A 0:00:51 1,94% Interno 

37 Colocação de calcos para barras A 0:00:54 2,05% Interno 

38 Redimensionar altura de macacos A 0:00:39 1,48% Interno 

39 Buscar fita métrica E 0:00:26 0,99% Externo 

40 Medir altura de calços I 0:00:15 0,57% Interno 

41 Escolher parafuso de aperto E 0:01:07 2,54% Externo 

42 Colocar parafusos de aperto A 0:01:24 3,19% Interno 

43 Colocar barra chapa anilha (P6) A 0:00:12 0,46% Interno 

44 Apertar fêmea (P6) - Manual A 0:00:09 0,34% Interno 

45 Apertar fêmea (P6) - Chave A 0:00:15 0,57% Interno 

46 Colocar barra chapa anilha (P1) A 0:00:22 0,84% Interno 

47 Apertar fêmea (P1) – Manual A 0:00:17 0,65% Interno 

48 Apertar fêmea (P1) – Chave A 0:00:15 0,57% Interno 

49 Colocar fresa no cabeço A 0:00:25 0,95% Interno 

50 Apertar fêmea (P6) – Chave A 0:00:10 0,38% Interno 

51 Mudar velocidade da máquina A 0:00:16 0,61% Interno 

52 Substituir fresa anterior A 0:01:43 3,91% Interno 

53 Mudar velocidade da máquina A 0:00:47 1,79% Interno 

54 Desapertar fêmea P1; P6 A 0:00:33 1,25% Interno 

55 Deslocação da peça com a ponte T 0:00:42 1,60% Interno 

56 Verificar encosto aos esbarros A 0:00:23 0,87% Interno 

57 Apertar fêmea (P6) – Chave A 0:00:20 0,76% Interno 

58 Apertar fêmea (P1) – Chave A 0:00:26 0,99% Interno 

59 Apertar gémea (P6) – Chave A 0:00:06 0,23% Interno 

60 Verificação de velocidades A 0:00:21 0,80% Interno 

61 Facejamento do topo da peça O 0:09:10 20,89% -- 

62  Desapertar em P1 e P6 A 0:00:50 1,90% Interno 

63 Deslocação dos calços A 0:00:55 2,09% Interno 

64 apertar parafusos P1 e P6 A 0:01:20 3,04% Interno 

65 Mudança de ferramenta (Broca de marcação) A 0:00:38 1,44% Interno 

66 Tirar zeros A 0:02:06 4,79% Interno 

67 Verificar desenho I 0:01:31 3,46% Externo 

68 Marcação do furo O 0:00:16 0,61% -- 

69 Buscar Broca E 0:00:14 0,53% Externo 

70 Apertar broca ao cabeço A 0:00:14 0,53% Interno 

71 Direccionamento da mangueira A 0:00:04 0,15% Interno 

72 Mudança de velocidade A 0:00:31 1,18% Interno 

73 Aproximação da broca à peça O 0:00:04 0,15% -- 
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Total 0:43:53 100,00%  

  

 

 

 

Gráfico 3: Peso do setup interno e externo no tempo total 

Gráfico 4: Peso de cada tipo de tarefa sobre o tempo total 

 

Gráfico 5: Tempo de funcionamento da máquina-ferramenta 
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Vídeo: 9.4.2008 

Artigo : XQ-17858 

Resumo: Preparação do artigo para as operações de desbaste das faces 

Nº Tarefa Tipo de 
tarefa Duração % de 

tempo 
Tipo de 
setup 

1 Desapertar fêmea P1 A 0:00:26 1,68% Interno 

2 Desapertar fêmea P2 A 0:00:22 1,42% Interno 

3 Desapertar fêmea P3 A 0:00:17 1,10% Interno 

4 Desapertar fêmea P4 A 0:00:18 1,16% Interno 

5 Desapertar fêmea P5 A 0:00:21 1,36% Interno 

6 Desapertar fêmea P6 A 0:00:21 1,36% Interno 

7 Buscar ponte E 0:04:07 15,95% Interno 

8 Buscar cinta E 0:00:37 2,39% Externo 

9 Colocar cinta A 0:00:06 0,39% Interno 

10 Retirar peça T 0:01:46 6,84% Interno 

11 Inspeccionar calços (limalha) A 0:00:50 3,23% Interno 

12 Colocar nova peça T 0:02:08 8,26% Interno 

13 Guardar cinta E 0:00:47 3,03% Externo 

14 Apertar P1 – Manual A 0:00:06 0,39% Interno 

15 Apertar P2 – Manual A 0:00:07 0,45% Interno 

16 Apertar P3 – Manual A 0:00:10 0,65% Interno 

17 Apertar P4 – Manual A 0:00:08 0,52% Interno 

18 Apertar P5 – Manual A 0:00:08 0,52% Interno 

19 Apertar P6 – Manual A 0:00:10 0,65% Interno 

20 Buscar fita métrica E 0:00:35 2,26% Externo 

21 Medir+marcar local de furos A 0:01:25 5,49% Externo 

22 Ajustar barras P3 e P4 A 0:00:20 1,29% Interno 

23 Guardar fita métrica E 0:00:34 2,19% Externo 

24 Apertar P6 – Chave A 0:00:06 0,39% Interno 

25 Apertar P1 - Chave A 0:00:11 0,71% Interno 

26 Colocar comparador no cabeço da máquina A 0:00:30 1,94% Interno 

27 Verificar paralelismo I 0:04:50 18,72% Interno 

28 Ajustar peça A 0:00:14 0,90% Interno 

29 Apertar P2 - Chave A 0:00:09 0,58% Interno 

30 Apertar P3 – Chave A 0:00:14 0,90% Interno 

31 Apertar P4 – Chave A 0:00:14 0,90% Interno 

32 Apertar P6 – Chave A 0:00:17 1,10% Interno 

33 Apertar P5 - Chave A 0:00:08 0,52% Interno 

34 Retirar e guardar comparador E 0:00:18 1,16% Externo 

35 Posicionamento do cabeço A 0:00:36 2,32% Interno 

36 Retirar ferramenta do cabeço A 0:00:26 1,68% Interno 



Melhoria dos Recursos Produtivos 
 
 
 

 
102 

 

37 Colocar nova ferramenta A 0:00:14 0,90% Interno 

38 Guardar anterior E 0:00:07 0,45% Interno 

39 Alterar velocidade de rotação A 0:00:12 0,77% Interno 

40 Posicionamento da fresa A 0:00:54 3,49% Interno 

 Total 0:25:49 100%  

 

 

 

 

  

Gráfico 6: Peso do setup interno e externo no tempo total 

 

Gráfico 7: Peso de cada tipo de tarefa sobre o tempo total 
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Vídeo: 14.4.2008 

Artigo : XQ-22855 

Resumo: Preparação do artigo para as furação (dois artigos em simultâneo) 

Nº Tarefa 
Tipo 
de 

tarefa 
Duração % de 

tempo 
Tipo de 
setup 

1 Verificar paralelismo I 0:02:58 2,29% Interno 

2 Ajustar calços A 0:00:30 0,39% Interno 

3 Verificar paralelismo (cont) I 0:07:28 5,75% Interno 

4 Apertar parafuso (1) A 0:00:14 0,18% Interno 

5 Apertar parafuso (2) A 0:00:52 0,67% Interno 

6 Apertar parafuso (3) A 0:01:02 0,80% Interno 

7 Buscar fita métrica E 0:01:06 0,85% Externo 

8 Medir bloco I 0:00:29 0,37% Externo 

9 Apertar os 3 parafusos A 0:00:49 0,63% Interno 

10 Verificar paralelismo (cont) I 0:05:32 4,26% Interno 

11 Retirar esbarros A 0:00:28 0,36% Interno 

12 Verificar paralelismo (cont) + ajuste A 0:02:46 2,13% Interno 

13 Apertar parafuso 3 A 0:00:26 0,33% Interno 

14 Ajuste A 0:00:27 0,35% Interno 

15 Verificação final I 0:01:54 1,46% Interno 

16 Apertar parafusos (1, 2,3) A 0:00:53 0,68% Interno 

17 Tirar e guardar casaco W 0:01:23 1,07% -- 

18 Posicionar cabeço A 0:02:25 1,86% Interno 

19 Virar cabeço A 0:03:21 2,58% Interno 

20 Entregar papéis e buscar pastilhas E 0:05:57 4,58% Externo 

21 Buscar ferramenta de zero e prepara-la E 0:02:05 1,61% Externo 

22 Colocar ferramenta no cabeço A 0:00:13 0,17% Interno 

23 Tirar zero das peças A 0:09:56 7,65% Interno 

24 Retirar ferramenta A 0:00:07 0,09% Interno 

25 Buscar duas brocas para furação E 0:01:14 0,95% Externo 

26 Colocar broca no cabeço A 0:00:24 0,31% Interno 

27 Mudar velocidade de rotação da máquina A 0:00:41 0,53% Interno 

28 Buscar paquimetro E 0:00:50 0,64% Externo 

29 Medir bloco I 0:00:35 0,45% Externo 

30 Fazer contas W 0:01:29 1,14% Externo 

31 Posicionar cabeço A 0:02:31 1,94% Externo 

32 Furar 1ª peça O 0:13:26 10,35% -- 

33 Furar 2ª peça O 0:20:18 15,64% -- 

34 Retirar broca A 0:00:29 0,37% Interno 

35 Colocar nova broca A 0:00:24 0,31% Interno 
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36 Limpar aparas de cima da peça A 0:04:18 3,31% Externo 

37 Verificar medidas I 0:01:55 1,48% Interno 

38 Mudar velocidade de rotação da máquina A 0:01:25 1,09% Interno 

39 2ª Furação (2 Blocos) O 0:21:40 16,69% -- 

40 Tirar Broca A 0:00:10 0,13% Interno 

41 Preparação da nova ferramenta de corte A 0:04:38 3,57% Externo 

Total 2:09:48 100,00%  

 

 

 

Gráfico 8: Peso do setup interno e externo no tempo total 

 

Gráfico 9: Peso de cada tipo de tarefa sobre o tempo total 
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Gráfico 10: Tempo de funcionamento da máquina-ferramenta 
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Anexo F – Diagramas “Spaghetti” 

 

Vídeo: 13.3.2008 

Tempo descrito: 7minutos 22 segundos 

Distância percorrida estimada: 70 metros 
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Vídeo: 13.3.2008 

Tempo descrito: 5 minutos e 21 segundos 

Distância percorrida estimada: 95 metros 
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Vídeo: 8.4.2008 

Tempo descrito: 8minutos e 47segundos 

Distância percorrida estimada: 80 metros 
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Vídeo: 8.4.2008 

Tempo descrito: 8minutos e 46segundos 

Distância percorrida estimada: 100 metros 
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Anexo G – Exemplificação de uma Folha Descritiva da  

Ferramentas utilizadas na Montagem do Artigo 6XG-15 839 
 

1ª Montagem 

Posição de Aperto: 

 

Figura 1: Perfil da posição de montagem do artigo 

Operação: Facejar face 2 

Ferramentas utilizadas no sistema de aperto: 

� 6 Barras de aperto; 

� “Macacos”: 3 Grandes, 7 médios e 3 pequenos; 

� 9 Parafusos de aperto – 250mm 

� 9 Anilhas 

� 9 Femeas 

� 3 Blocos rectificados 150x150x150mm 

� 4 Esbarros 

� 13 Blocos dimensões aproximadas 50x20x20mm 

Face 2 Face 3 

Face 1 
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2ª Montagem 

Posição de aperto: 

 

Figura 2: Posição de montagem do artigo, artigo assentado na mesa pela face 2 

 

Operação: Furar face 3 e escarear os furos manualmente 

Ferramentas utilizadas no sistema de aperto: 

� 3 Barras de aperto; 

� “Macacos”: 3 Grandes 

� 3 Parafusos de aperto – 100mm 

� 3Anilhas 

� 3 Fêmeas 

� 3 Esbarros em L 

 

 

 

 

Face 2 

Face 3 

Face 1 
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3ª Montagem 

Posição de aperto: 

 

Figura 3: Posição de montagem do artigo assentado nos calços pela face 3 e face 1 virado para o cabeçote da máquina 

 

Operação: Facejar face 1 

Ferramentas utilizadas no sistema de aperto: 

� 7 Barras de aperto; 

� “Macacos”: 5 Grandes, 5 pequenos 

� 7 Parafusos de aperto – 300mm 

� 7Anilhas 

� 7 Fêmeas 

� 3 Calços rectificados 150x150x150mm 

� 2 Esbarros  

 

  

Face 2 

Face 3 
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Anexo H – Aspirador Industrial CHIP-VAC 
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Aspirador de Aparas e Pó (Chip Vac)™  
Transferência de aparas  através de vácuo 
directamente para um bidão de  200  litros – sem 
partes móveis. 
 

O que é o Aspirador de Aparas e pó  ? 
O Aspirador de Aparas aspira aparas secas 
ou húmidas e deposita-as directamente  
para um bidão standard  de  200 litros .O 
Aspirador de Aparas é usado para limpar 
aparas de instalações, soalhos e superfícies 
de trabalho de centros de maquinação, 
tornos mecânicos, serras, moinhos e outros 
equipamentos industriais. Agora, com um 
acréscimo de 30% de vácuo, é o mais 
potente Aspirador de Aparas de sempre! 
 
Porquê Aspirador de Aparas? 
O ar comprimido operado pelo Aspirador de 
Aparas é um sistema de vácuo industrial 
desenhado especificamente para aspirar 
aparas. Ele cria uma acção ciclónica que 
aspira aparas de metal, madeira ou plástico 

para um bidão standard. Os materiais poeirentos tais como absorventes são apanhados num saco 
com um filtro de 0.1 mícron a fim de manter o ar circundante limpo.  
 
Os aspiradores eléctricos “para uso geral ” não são desenhados para o uso em 
ambientes industriais. Como resultado, os motores desgastam-se rapidamente e as 
pás ficam obstruídas. O Aspirador por Vácuo não tem partes móveis que se desgastem  
ou partam  o que assegura  uma longa duração. O nível sonoro é metade dos 
aspiradores eléctricos.  
 
O sistema de aspirador atarraxa facilmente na abertura standard do bidão de 200 litros. Em 
menos de um minuto, aspirador de aparas pode remover e facilmente colocar noutro bidão a fim 
de manter em bidões separados para reciclagem. A operação difícil de levantar o bidão não se  
põe pois  as pararas vão todas para o bidão. 
 
 
Aplicações 
• CNC's 
• Tornos 
• Serras 
• Moinhos 
• Máquinas  de furar 
• Fresas 
• Esmeris 
• Máquinas de Moldar 
• Aspirador de solventes 
 
 
 
 
 

Vantagens  
• Sem partes móveis 
• Baixo Custo 
• Sem motores  para  desgastarem 
  ou bloquearem 
• Sem electricidade 
• Operação  isenta  de pó 
• Chips go directly into a drum 
• Potente acção ciclónica  
• Incluí acessórios 
• 50% mais silenciosa que um aspirador   
eléctrico.  
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O Aspirador de Aparas remove aparas abrasivas de aço 
de máquinas CNC. 

 
 O ar do compartimento  permanece  isento de pó devido 
ao  aspirador de aparas remover os absorventes 
poeirentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aparas  podem ser aspiradas directamente  para                                
bidões separados para  reciclagem. 
 

 
 

         
                               Como funciona o Aspirador de Aparas?  
 O Ar comprimido, normalmente  80-100 PSlG (5.5 - 6.9 BAR), flui através  da entrada  (1) no câmara anular   

(2). È então injectado dentro gargalo através de orifícios directos  (3). Estes jactos de ar criam o vácuo  na 

admissão  (4) que  arrasta  o material  e acelera-o  através  da unidade  (5). Uma curva na saída (6) 

direccional o ar  num redemoinho contra  a parede de dentro  da parede do bidão.  Aparas  e outras partículas 

caem no fundo do bidão  .  O ar de exaustão flúi através  da abertura no tambor (7). As partículas em 

suspensão são apanhadas através  de um saco   com  um filtro  de  0.1 mícron . 

 
 
 
 
O sistema Aspirador de Apara pode ser usado com 

um bidão de chapa de ferro sem tampa, ou em fibra 

ou plástico que é uma boa condição (ANSI 

Standard #MH2-1997). Para evitar a contaminação 

de material, uma revestimento pode ser inserido no 

bidão. 

O consumo de ar comprimido foi minimizado 

utilizando a quantidade de ar necessária para 

aspiração de aparas . 
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                                                        MODELOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               O Modelo 6193 Chip Vac incluí uma                       
                                                 mangueira para vácuo ,  tubo                                              
                                                aspirador de aparas  e ferramentas.                               
 
 
O Modelo  6293 Chip Vac incluí  todos os items  acima  e o  Modelo 9041 suporte  para o bidão. 
 
Sistemas Aspiradores de Aparas   
Acessórios 
Modelo # Descrição 
6804  Saco com filtro  de substituição, 0.1 mícron, 
                   95% eficiente 
9001  Filtro separador  Auto Drain , 3/8 NPT, 65  
               SCFM (1841 SLPM) 
9005  Filtro  Removedor de óleo, 3/8 NPT, 15 - 37  
               SCFM (425 - 1048 SLPM) 
9041  Suporte  
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