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Resumo 

 

O Projecto Final de título “Análise e Controle da Manutenção de Máquinas” foi desenvolvido 

no Departamento de Manutenção da empresa Gestamp Portugal Lda. Esta empresa do sector 

automóvel, possui uma série de pequenos e grandes equipamentos de fabricação de 

componentes metálicos, cuja intensidade e carga de trabalho são considerados elevados. Neste 

contexto de produção intensiva, surge então a necessidade de existir um Departamento de 

Manutenção com a responsabilidade de garantir a conservação e prontidão de todas as 

máquinas. 

Ao longo de cinco meses de projecto a tempo inteiro na empresa, foram desenvolvidos uma 

série de pequenos trabalhos. O objectivo principal de todos estes era garantir o apoio à equipa 

de Manutenção. Numa fábrica cuja primeira prioridade é nunca parar a produção, o estudo de 

todos os indicadores possíveis sobre o estado e condição da máquina torna-se essencial. Um 

projecto universitário em empresa pressupõe ainda, da parte do aluno, uma grande capacidade 

de adaptação ao mundo real industrial. Todo o trabalho é desenvolvido com uma base técnica 

e científica, dentro das possibilidades e meios disponíveis. 

O projecto desenvolvido abordou temas tão diversos como método e análise de falhas 

mecânicas, o controle do paralelismo de máquinas, monitorização de vibrações e 

acompanhamento do estado dos rolamentos ou planeamento de operações de manutenção 

preventiva. Além de todos estes estudos, foram desenvolvidos muitos projectos de alteração, 

adaptação e melhoria de orgãos ou equipamentos. Mesmo apesar da curta duração do 

trabalho, a maioria destes projectos surgiam pelo aparecimento de dificuldades ou situações 

anormais do dia-a-dia. Acompanhar a condição dos equipamentos, prever e garantir o seu 

bom funcionamento com recurso à técnica ou adaptar os mesmos a situações emergentes, são 

exactamente os principais objectivos de uma boa Engenharia de Manutenção. 

Com o decorrer do tempo de permanência na empresa, o projecto evoluiu consideravelmente. 

A abordagem e resolução dos primeiros problemas fez-se num plano muito restricto e 

focalizado, circunscrito a uma realidade meramente técnica. Após algum tempo, os problemas 

passaram a estar integrados num contexto e visão global do funcionamento da empresa e do 

departamento. A análise e interpretação desenvolvidadas passaram naturalmente do plano 

táctico ao plano estratégico. O projecto culmina com o entendimento de uma série de 

problemas fulcrais, a maioria dos quais relacionados com a dificuldade em interpretar e fazer 

correcto uso da informação disponível. O grande entrave encontrado no departamento de 

manutenção da Gestamp, que o impede de atingir ainda melhores resultados, é exactamente 
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um problema de qualidade e interpretação de informação. Toda a informação realmente útil, 

proveniente das análises críticas e reparações efectuadas pelos técnicos no terreno, acaba por 

perder-se ou dificilmente é bem interpretada e relacionada com toda a outra informação 

disponível de indicadores ou sistemas de manutenção preditiva. Enquanto não se resolver este 

problema de base, o departamento de Manutenção não poderá “dar o salto” e partir para um 

novo e mais avançado plano tecnológico.  
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Analysis and Control of Machines Maintenance 
 
 
Abstract  
 

The Final Project was developed in the Maintenance Department of the company Gestamp 

Portugal Lda. This company, belonging to the automotive industry, has innumerous small and 

big equipments for metallic components fabrication, in which the demand and work intensity 

are considered high. In an intensive productive system like this one, there is the need of a 

Maintenance Department with the responsibility of ensuring the machines conservation and 

fast response.  

Over five months of full time project in the company, innumerous small works were 

developed. The main objective of all of them was to ensure the support of the Maintenance 

team. In a factory which the first priority is never to stop the production, the study of all 

indicators about the machine condition becomes essential. A university project in a company 

presupposes still, from the student, a big capacity of adaptation to the real industrial world. 

All the work is developed with technical and scientific bases within the possibilities and 

means available. 

The project approached several diverse areas such as method and mechanical failure analysis, 

parallelism control of machines, vibrations monitoring analysis of bearings or preventive 

maintenance operations planning. Besides all of this, there were also developed several 

projects on equipment modification and improvement. Although it was a short period, most of 

these projects started because of new difficulties or abnormal daily working situations. 

Following the equipments condition, prevent and ensure their good working order using 

technical knowledge or even adapting to emerging situations, are exactly the main objectives 

of a good Maintenance Engineering. 

As time passed by, the project had a great evolution. The resolution of the first problems was 

made at a very strict and focused plan, at a pure technical level. After a while, the problems 

started to become integrated in a more global context of the company and department’s way 

of working. The analysis and interpretation developed passed naturally from the tactical level 

to the strategic one. As the project ends, several important problems are understood, being the 

majority of them related with the difficulties of a correct use of information. The main 

obstacle of the maintenance department of Gestamp is a problem of quality and interpretation 

of information. All the really useful information becomes eventually lost or rarely is well 

understood and related with all the other information available from indicators or predictive 



Análise e Controlo da Manutenção de Máquinas 
 

 vi 

maintenance systems. While this problem persists, the maintenance department will never 

advance towards a more advanced and technological plan.     
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1 Introdução 

 

A possibilidade de realizar o projecto final  de 5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia 

Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em empresa, permitiram que 

este projecto fosse realizado no Departamento de Manutenção da Gestamp Portugal – 

indústria do sector automóvel. 

Um projecto universitário final, no campo da Engenharia Mecânica, ao ser realizado numa 

empresa de sistema de produção intensiva, e em especial num departamento tão técnico 

quanto a Manutenção, revelou-se muito interessante e cheio de dificuldades. Tento abordar 

todas as problemáticas do ponto de vista mais científico possível, usando o saber e o engenho 

da melhor maneira. 

 
 
 
 
1.1 Apresentação da Gestamp Portugal 
 
 

A Gestamp Portugal Lda faz parte da divisão de automoção da Corporación Gestamp, uma 

empresa multinacional da União Europeia, líder nos sectores do aço, componentes de 

automóvel, armazenamento e logística (Figura 1). A Corporación Gestamp é formada por três 

grandes divisões industriais: Gonvarri, Esmena e Gestamp Automoción. A Gestamp Portugal 

Lda pertence à última divisão citada. A Gestamp Automoción tem já presença em 17 países, 

conta com 56 centros productivos e 9 centros de investigação e desenvolvimento.  A Gestamp 

Portugal Lda está intimamente ligada à Gestamp Vigo, chegando mesmo a ter compartido 

vários departamentos e administração. 

 

   

Figura 1 – Peças produzidas pelo Grupo Gestamp 

 

Em 1995 houve necessidade de ampliar as instalações fabris da Gestamp Vigo. Num acto 

estratégico assente na proximidade geográfica e no bom relacionamento entre Portugal e 
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Espanha, foi fundada a Gestamp Portugal Lda em Vila Nova de Cerveira.  A Gestamp 

Portugal está dividida em diversos departamentos tais como Administração, Produção, 

Ferramentaria, Qualidade, Logística e Aprovisionamento, Manutenção, Projectos e Melhoria 

Contínua, Recursos Humanos, Departamento Financeiro, Compras e Informática.  As 

instalações fabris estão divididas em duas naves de produção. A nave um possui equipamento 

de pequena e média estampagem. A nave dois possui diversos equipamentos de soldadura. A 

empresa tem vindo a crescer muito desde a sua criação. Neste momento o número de 

trabalhadores ronda os 300.   

O meu projecto insere-se no Departamento de Manutenção. O Director é António Rodrigues 

que dirige uma equipa organizada de pessoas, cujo objectivo é manter em perfeito estado o 

funcionamento de toda a maquinaria e instalações da empresa.  

 

 
Figura 2 – Logotipo da Gestamp Portugal Lda 

 
 
 
 
 
1.2 O Projecto na Gestamp Portugal 
 
 

O Projecto “Análise e Controlo da Manutenção de Máquinas” teve como objectivo principal 

uma análise crítica, independente e construtiva do departamento de Manutenção da Gestamp 

Portugal. A Engenharia de Manutenção inclui uma série de temas de estudo, todos com o 

objectivo final de melhorar a disponibilidade das máquinas. Num plano mais avançado 

pretende-se ainda que se consiga inclusive evitar avarias antes delas acontecerem, com 

recursos a tecnologias de manutenção preditiva. Prentendia-se então que este projecto 

incluísse uma análise crítica de todas as fases de manutenção: prevenção de avarias, correcção 

de avarias e detecção prévia de avarias.  

O Projecto arrancou em Fevereiro de 2008 e terminou em Julho de 2008 nas instalações da 

Gestamp Portugal em Vila Nova de Cerveira. Durantes cinco meses, inúmeras tarefas e 

estudos foram desenvolvidos. Foram analisados indicadores de condição das máquinas em 

operação intensiva, quer tenham sido realisados pelo próprio departamento, quer tenham sido 

obtidos por empresas externas. Foram também analisados problemas puramente técnicos no 

terreno, no sentido de colaborar na obtenção da causa provável. Realizaram-se também vários 
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estudos e projectos de alteração e melhoria de componentes mecânicos. Participei também em 

diversas acções de formação técnicas tais como: Análise de vibrações em rolamentos, gestão 

de tempo, vedantes industriais para hidráulica e pneumática e autómatos industriais. Para 

além de tudo isto foi desenvolvido todo o tipo de trabalho inerente a um gabinete de apoio de 

um departamento técnico. 

 

 

1.3 Estrutura e Temas Abordados 

 

O presente relatório encontra-se estruturado da seguinte maneira: 

 

• Introdução (capítulo actual) 

• A Manutenção – Descrição sucinta dos objectivos, funções e formas de Manutenção. 

Descrição sucinta da máquina e elementos associados. 

• Estudos realizados – Descrição dos estudos mais importantes realizados. Registos, 

análises e conclusões a retirar dos mesmos. 

• Projectos de modificação e melhoria – Estudo dos problemas em causa, metodologia 

utilizada e conclusões. 

• Conclusões – Conclusões retiradas acerca do departamento e empresa. O impacto do 

projecto no departamento. Estudos futuros considerados interessantes. Conclusões 

pessoais. 
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2 A Manutenção 

 

O objectivo de qualquer empresa é produzir com vista ao lucro. Para isso há que combinar 

diversos factores. Os equipamentos e o seu correcto funcionamento são um dos mais 

importantes. A Manutenção apresenta-se então como factor primordial no mundo industrial. O 

termo “manutenção”, tem origem no vocabulário militar, cujo sentido é manter, nas unidades 

de combate, o efectivo e material num nível constante. 

A Manutenção, ao nível industrial, pode ser definida como sendo um conjunto de 

acções que permitem manter ou restablecer um bem num estado específico ou com 

possibilidades de assegurar um serviço determinado. O papel fundamental de um 

departamento de Manutenção é então o de manter os equipamentos de uma empresa a 

funcionar de modo adequado e eficaz à sua missão produtiva, com um custo mínimo. 

 
 
 
2.1 Objectivos da Manutenção 
 

Os principais objectivos de qualquer departamento de manutenção são: 

• Levar a cabo inspecções sistemáticas de equipamentos, com intervalos de controlo 

para detectar oportunamente qualquer desgaste ou falha, mantendo registo adequados 

dos mesmos.  

• Manter permanentemente os equipamentos e instalações no seu melhor estado, para 

evitar tempos de paragem que aumentem custos.  

• Efectuar reparações de emergência rapidamente, utilizando métodos eficazes.  

• Prolongar a vida útil de equipamentos e instalações. 

• Sugerir e projectar melhorias nos equipamentos para diminuir as possibilidades de 

falha ou tempos de paragem.  

• Controlar o custo directo da Manutenção mediante o uso correcto e eficiente do 

tempo, materiais, homens e serviços.   

 
 
 
2.2 Funções da Manutenção 
 

As funções da manutenção podem dividir-se em dois grandes grupos.  
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Funções Primárias:  

• Manter, reparar e inspecionar equipamentos e instalações. 

• Garantir a geração e distribuição dos serviços eléctricos, ar comprimido, água ou gás. 

• Modificar, instalar ou remover equipamentos. 

• Garantir a instalação de novos equipamentos, edífícios ou melhoramentos nos 

mesmos.  

• Desenvolver programas de manutenção preventiva bem planeada. 

• Desenvolver estudos e acções de manutenção preditiva. 

• Selecção, formação e treino de pessoal. 

 

Funções secundárias:  

• Assegurar do ponto de vista técnico a compra de novos equipamentos. 

• Fazer pedidos de reposição de ferramentas ou material. 

• Controlar e assegurar um inventário de reposição de materiais. 

• Manter em bom estado os equipamentos de segurança e demais sistemas de protecção. 

• Qualquer outro serviço delegado pela administração.   

 
 
 
2.3 Formas de Manutenção 
 
O seguinte quadro tenta ilustrar as diferentes formas de manutenção:  

 
Figura 3 – Quadro ilustratativo das diferentes formas de manutenção 

MANUTENÇÃO 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 

MANUTENÇÃO 
CORRECTIVA 

MANUTENÇÃO 
PREDITIVA 

PALIATIVA CURATIVA SISTEMÁTICA CONDICIONAL 
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2.3.1 Manutenção Preventiva 
 

Representa as operações de manutenção que seguem uma programação e um critério 

definidos previamente, efectuadas antes da data provável de aparecimento de uma avaria, com 

o objectivo reduzir as possibilidades de falha.  

 

Os objectivos principais da Manutenção Preventiva são então: 

- Aumentar a fiabilidade de um equipamento, reduzindo as avarias em serviço, aumentando a 

disponibilidade; 

- Melhorar o planeamento dos trabalhos, logo a relação directa com a produção;  

- Reduzir e regularizar a carga de trabalho; 

 

É de destacar o papel importante de seguir um método ou gama de procedimentos de operação 

nas manutenções preventivas. Estas operações têm de ser bem pensadas e planeadas em 

conformidade com históricos, dossiers técnicos e análises técnicas do comportamento dos 

equipamentos. 

 

Principais vantagens de uma correcta aplicação da manutenção preventiva: 

- Menos paragens de produção com redução de avarias. 

- Redução de custos de reparação. 

- Reduz-se o número de reparações importantes. 

- Melhor conservação e maior duração dos equipamentos. 

- Melhor qualidade do produto final. 

- Mais segurança nos equipamentos e processos. 

- Menos custos gerais de produção. 

 

Dentro da Manutenção Preventiva podemos ter dois tipos de actuações:  

Manutenção Sistemática: São as operações preventivas efectuadas segundo um plano 

establecido segundo o tempo ou número de unidades de utilização, tendo por objectivo manter 
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o sistema num estado de funcionamento equivalente ao inicial (exemplo: Operações semanais 

de manutenção preventiva). 

Manutenção Condicional: São as operações preventivas onde a decisão de intervenção é 

tomada quando existe evidência experimental de avaria iminente ou que se aproxima do limite 

de degradação admissível pré-determinado.  

 
 
2.3.2 Manutenção Correctiva 
 

São as operações de manutenção efectuadas depois de uma falha acontecer. Este tipo de 

manutenção em alguns casos pode ser usado como método único. 

Pode justificar-se em situações em que:  

- Os custos indirectos da avaria são mínimos e não há problemas de segurança; 

- Quando o parque é constituído por várias máquinas em que as eventuais avarias não afectem 

de forma crítica a produção.  

 

Novamente dentro da Manutenção Correctiva voltamos a ter dois tipos de actuações:  

Manutenção Paliativa: São reparações efectuadas de carácter provisório. 

Manutenção Curativa: São reparações efectuadas de carácter definitivo.  

Em ambas as actuações, destaco a importância da memorização dos dados relativos à 

intervenção (histórico de intervenção). 

 
 

2.3.3 Manutenção Preditiva 

A Manutenção Preditiva ou Condicional é a forma de análise que indica as condições reais de 

funcionamento das máquinas com base em dados sobre o seu desgaste ou processo de 

degradação. Trata-se da manutenção que tenta prever o tempo de vida útil dos componentes 

das máquinas, equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja bem 

aproveitado. O processo de manutenção preditiva é representado no esquema seguinte. 
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Figura 4 – Processo da manutenção preditiva 

 

 

Os objectivos da manutenção preditiva são: 

• determinar, antecipadamente, a necessidade de serviços de manutenção numa peça 

específica de um equipamento; 

• eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção; 

• aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos; 

• reduzir o trabalho de emergência não planeado; 

• impedir o aumento dos danos; 

• aproveitar a vida útil total dos componentes e de um equipamento; 

• aumentar o grau de confiança no desempenho de um equipamento ou linha de 

produção; 

• determinar previamente as interrupções de fabrico para cuidar dos equipamentos que 

precisem de manutenção. 
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A manutenção preditiva, geralmente, adopta vários métodos de investigação para poder 

intervir nas máquinas e equipamentos. Entre os vários métodos destacam-se os seguintes: 

estudo das vibrações; análise dos óleos; análise do estado das superfícies e análises estruturais 

de peças. 

O objectivo maior é então a redução de custos de manutenção e aumento da produtividade. 

 

 

2.4 As Máquinas 
 

Todo o projecto é desenvolvido em torno da manutenção de máquinas no processo de 

estampagem e soldadura. A prensa é uma máquina ferramenta projectada sobretudo para 

operações de conformação e corte, tais como embutir, cortar, quinar ou furar. Quanto ao tipo 

de funcionamento podemos ter prensas mecânicas, hidráulicas ou pneumáticas (máquinas de 

soldadura pedestal).  

 
 
2.4.1 Prensa Hidráulica 

 

A energia das prensas hidráulicas provem exclusivamente de uma unidade hidráulica. São 

prensas normalmente mais lentas, mas em que se consegue obter igual força ao longo de todo 

o ciclo de trabalho. A Gestamp dispunha apenas de um equipamento destes e era pouco 

utilizado. A figura seguinte refere-se a este equipamento. 

 

 
Figura 5 – Prensa hidráulica existente na Gestamp 
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2.4.2 Prensa de Soldadura Pedestal 
 

As prensas pneumáticas ou de soldadura pedestal funcionam por actuação de um ou mais 

cilindros pneumáticos que realizam o movimento de subida e descida da ferramenta. As 

prensas em estudo são usadas exclusivamente para operações de soldadura. A figura seguinte 

ilustra um destes equipamentos. 

 

 
Figura 6 – Prensa de soldadura pedestal 

 
 
 
2.4.3 Prensa Mecânica 

 

O projecto realizado incidiu fundamentalmente na análise de manutenção de prensas 

mecânicas. Estas baseiam-se no princípio do sistema mecânico “bielo-manivela”. A energia 

fornecida por um motor eléctrico em rotação é transformada em movimento e energia linear. 

A força disponível nestas máquinas não é constante. Este tema é abordado mais à frente. 

 

Os componentes mecânicos principais de uma prensa são o quadro ou estrutura, o carro, a 

mesa, as guias, o motor, o volante de inércia, a biela e o sistema travão-embraiagem. A 

seguinte figura refere-se precisamente à anatomia de uma prensa mecânica. 
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Figura 7 – Anatomia de uma prensa de quatro colunas 

 

Quanto ao tipo de quadro temos várias configurações. As mais comuns são as prensas de 

duplo montante (4 colunas) e as prensas de quadro em “C” (Figura 8). As prensas estudadas 

no projecto foram as prensas de quatro colunas, pois as outras eram equipamentos 

practicamente obsoletos e com pouco interesse estratégico para a empresa. Ao nível da força 

de trabalho existiam basicamente três tipos de prensas na GESTAMP: 250, 400 e 630 TON. 

 

   
Figura 8 - Prensa de 4 colunas e Prensa em “C” existentes na Gestamp 
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2.4.4 A Ferramenta 
 

Instalada na prensa temos a ferramenta. Esta é composta pela ferramenta superior, presa à 

parte móvel ou carro, e a ferramenta inferior ou matriz, presa à mesa (Figura 9). Estes 

equipamentos estão ligados por meio de fixadores hidráulicos, que fazem parte do sistema de 

troca rápida de ferramentas (SMED) existente na fábrica. As ferramentas podem ainda ser 

divididas em ferramentas simples, compostas e progressivas. 

 

 
Figura 9 - Ferramenta, matriz e fixadores hidráulicos 

 

 

As ferramentas simples efectuam apenas uma operação de conformação ou corte. São pouco 

usadas ou practicamente inexistentes nas indústrias dos dias de hoje. O esquema seguinte 

representa uma ferramenta simples. 

 

 
Figura 10 – Esquema de uma ferramenta simples 

 

As ferramentas compostas efectuam normalmente uma operação de embutidura e uma 

operação de corte. São bastante mais económicas que as ferramentas progresssivas e ocupam 

praticamente o mesmo espaço que as ferramentas simples (Figura 11). 
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Figura 11 – Esquema de uma ferramenta composta 

 

As ferramentas progressivas são a forma mais eficaz de converter bobine de chapa num 

producto acabado. Correspondem a uma combinação de várias ferramentas que 

progressivamente, operação a operação, dão origem ao produto final (Figura 12). As 

ferramentas progressivas pela sua complexidade e aplicação em máquinas de maior 

complexidade foram os equipamentos mais estudados neste projecto. 

 

 

Figura 12 – Esquema de uma ferramenta progressiva 

 
 
 

2.4.5 Sistemas de Alimentação 

O sistema de alimentação trata de fornecer o material de trabalho da prensa. A prensa pode 

ainda ter três tipos de sistemas de alimentação: 
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 - Alimentação contínua por bobine de chapa. 

 - Alimentação automática e robotizada. 

 - Alimentação manual.  

 

  
Figura 13 – Alimentação contínua por bobine de chapa e alimentação automatizada e robotizada 

 

O sistema de alimentação contínua é normalmente composto por um suporte rotativo da 

bobine, um endireitador de chapa e um alimentador (Figura 14). Este conjunto é de extrema 

importância pois aqui é conseguida planeza na chapa e uma correcta altura de alimentação. 

 

 

Figura 14 – Esquema de um sistema de alimentação contínua 
 

 
 

2.5 Força e Energia 

A tonelagem, força ou capacidade de prensa que o pessoal industrial melhor conhece é a força 

directa, ou seja, a capacidade que a prensa tem para exercer força sobre a ferramenta para a 
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produção de peças. Como já referido, para o caso particular da prensa mecânica, a força 

disponível não é constante ao longo do ciclo de trabalho.  

 
Figura 15 – Sistema bielo-manivela 

 

Se o Momento (M) é igual à Força (F) x Braço (b), então,  

+∞→

→

⇔=

F

ob

bMF

;

/

 

O sistema bielo-manivela faz que com a máquina tenha disponível uma força a tender para 

infinito, próximo do Ponto Morto Inferior (Figura 15).  

Quando o mecanismo de transmissão de energia da prensa roda e faz com que os seus 

componentes contactem com o material a trabalhar, muitos dos orgãos da prensa, incluindo a 

mesa e o carro, comprimem e deformam do seu estado regular. A biela passa a trabalhar à 

compressão e torção transmitindo esta força vertical para a estrutura da máquina, ou seja, para 

as colunas da estructura da prensa. Então, quando uma prensa está a gerar força directa, é 

consideravelmente maior do que na sua posição de descanso. Vejamos a seguinte figura: 

 
Figura 16 - Deformaçao da mesa e carro da prensa sujeitos a carga. 
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Nas operações de quinagem, por exemplo, a força directa aumenta gradualmente, 

traccionando a prensa ao mesmo tempo. Quando a biela ultrapassa o Ponto Morto Inferior, a 

força começa a diminuir gradualmente (em termos relativos) até a máquina atingir novamente 

a posição de repouso. Nas operações de corte e embutidura a situação é muito diferente. Surge 

um fenómeno de forças contrárias que podem ser críticas para a máquina – a força inversa.  

 

2.5.1 O processo de corte 

A força numa operação de corte começa com um aumento gradual. Ao mesmo tempo, a parte 

do material onde está a ser exercida a carga, comprime e começa a separar-se do material 

inicial (cedência do material). Numa operação típica de corte, o processo continua e vai 

atingir o ponto crítico de força, ou tensão de rotura, onde o material rompe bruscamente. Este 

ponto é definido pelas propriedades internas do material e pela geometria da ferramenta de 

corte. No instante imediatamente antes da fractura, os orgãos da prensa atingem a máxima 

deformação, assemelhando-se a uma mola gigante comprimida. 

É neste momento, que as características do processo de corte se tornam distintas do processo 

de quinagem. No processo de quinagem, como já vimos, todos os componentes comprimidos 

iriam agora “relaxar” gradualmente. No processo de corte, após fractura do material, todos os 

orgãos da prensa descomprimem subitamente para atingir a posição inicial, libertando energia. 

Neste momento, a biela avança até ao Ponto Morto Inferior com uma tremenda força e 

velocidade. 

 

Por um breve período, nada resiste à inércia da biela. Nesse instante é acelerada a uma 

velocidade elevada, ao mesmo tempo que todos os componentes libertam a energia 

acumulada, que os tinham mantidos deformados das suas posições naturais. Todo o 

mecanismo de transmissão liberta alguma dessa energia pelo facto de existirem folgas entre 

cada componente móvel. Quando toda a libertação de energia possível por folgas termina, a 

biela converte o restante num tremendo impacto. Esta passa a trabalhar à tracção, 

transmitindo-se assim uma onda de choque por toda a prensa.  

Esta deformação da prensa tem um sentido oposto à criada pela força directa, sendo assim 

denominada de força inversa.  
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2.5.2 O processo de embutidura 

No processo de embutidura há que ter em conta que não queremos que o material atinja a 

rotura. No entanto o efeito da força inversa também aparece. Basicamente conseguimos 

embutir uma superfície porque em determinadas partes diminuímos o material (compressão) e 

noutras aumentamos (estiramento). 

A ferramenta ao entrar em contacto a chapa, faz aumentar bruscamente a força exigida, tal 

como vimos antes na operação de corte. Mas aqui, a situação muda. Ao atingir a tensão de 

cedência do material, a ferramenta avança verticalmente a uma velocidade maior e a força de 

embutidura diminui. É precisamente aqui que se dá o efeito da força inversa. 

 

2.5.3 O perigo da força inversa 

A força inversa apesar de ser apenas uma fracção da força directa, ocorre num tempo muito 

curto e a alta velocidade, tal como um impulso. Este impacto tem consequências negativas na 

prensa. Então, os impactos repetitivos da mesma podem eventualmente danificar a máquina.  

Cada prensa possui a sua capacidade própria para aguentar força inversa. Em regra geral uma 

prensa não deve estar sujeita a uma força inversa de mais de 10% da sua força nominal, ou 

seja, por exemplo, a máquina número 36 existente na Gestamp de 630 Toneladas , não deve 

estar sujeita a mais de 630 000 N ou 63 Toneladas.  

Vários factores podem aumentar ou diminuir a quantidade de força inversa que uma 

ferramenta produz. Um factor menos óbvio, por exemplo, é o tamanho do carro em relaçao à 

ferramenta usada. Uma ferramenta muito pequena no centro de um carro muito grande, vai 

produzir mais força inversa do que se na verdade for colocada num carro próximo das suas 

dimensões. Uma ferramenta afiada e em boas condiçoes, produz muito menos força inversa 

que a mesma em menos boas condiçoes. Um outro factor muito importante tem a ver com a 

velocidade de impacto da ferramenta no material. A mesma ferramenta cria muito mais força 

inversa se a máquina trabalhar a maior velocidade. 

Outro factor está relacionado com as folgas e transmissão de energia entre orgãos da máquina. 

Quanto mais folgas existirem, mais a biela acelera antes do impacto, e obviamente mais força 

inversa surgirá. 

As máquinas estudadas neste projecto apresentam, quase todas, sintomas de excesso de força 

inversa com determinadas ferramentas. Infelizmente não havia à disposição um equipamento 

ideal para a medição destas perigosas forças. Tentou-se de várias maneiras estudar e analisar 
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determinadas situações que podem indicar estes fenómenos. A gravidade destes fenómenos 

tem uma enorme implicação na condição da máquina. Vejamos os seguintes gráficos. 

 

Figura 17 – Situação ideal num processo de estampagem 

 

 

Figura 18 – Situação real num processo de estampagem não monitorizado 

 

Como podemos observar as figuras 17 e 18 são distintas. Ao longo do tempo situações como 

a apresentada na Figura 18 são comuns. Por exemplo, as sobrecargas da grande maioria das 
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máquinas em uso na Gestamp, estão reguladas para a força nominal e não para cada 

ferramenta específica. Além disso, todos os outros esforços que possam surgir por pequenos 

defeitos e que ultrapassem a curva de força nominal da máquina mas que não atinjam a 

sobrecarga, não são detectados. Por fim todas forças inversas excessivas não são controladas. 

 

Métodos empíricos de detecção de força inversa excessiva 

Sem um sistema de monitorização ou com poucas informações do fabricante da máquina, 

pode conseguir-se detectar máquinas sujeitas a força inversa excessiva. Ao longo do tempo, 

prensas sujeitas a força inversa excessiva revelarão sintomas típicos, tais como:  

• Ruído excessivo com o movimento da ferramenta. 

• Falhas eléctricas intermitentes na prensa ou equipamentos auxiliares. 

• Parafusos e porcas soltos. 

• Desgaste mais rápido de ferramentas que o normal. 

• Fugas de óleo ou massa em acoplamentos de orgãos da máquina. 

• Falhas no motor principal. 

• Apoios de motores partidos. 

• Correntes ou cintas partidas. 

• Bielas rachadas. 

• Veios rachados. 

• Falhas no sistema de embraiagem/travão. 

• Desalinhamento no volante de inércia. 

 

Uma mudança da ferramenta para outra prensa, modificações nas superfícies de corte dos 

punções e adicionar equipamentos ou componentes na ferramenta de absorção de energia são 

as três medidas mais comuns para reduzir estes problemas. A combinação das três, acrescida 

de uma rigorosa manutenção preventiva e controlo das ferramentas e processos poderá ser 

uma estratégia eficaz. 

Na práctica, com uma correcta aplicação destas medidas e a devida monitorização caso a 

caso, pode conseguir-se uma redução de força inversa efectiva na ordem dos 25 a 45 %.  
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2.6 Método de abordagem de problemas 
 

Uma correcta abordagem de problemas num departamento tão técnico quanto a Manutenção 

torna-se essencial para um bom desempenho geral. Pelo facto de ter sido um dos problemas 

detectados no método de trabalho do departamento, considera-se de extrema importância. 

Serve de base para toda a metodologia de interpretação e resolução dos problemas práticos. 

 

Entender o processo e a máquina 

O primeiro passo na resolução de um problema em estampagem passa pela familiarização 

com o processo em causa, o tipo de peças produzidas, a ferramenta e a máquina. É necessário 

entender toda a sequência de operações envolvidas, e todas os orgãos e equipamentos 

envolvidos no processo.  

Em seguida, há que definir e classificar todas as variáveis importantes em jogo:  

 - Variáveis controláveis, que incluem todas as capacidades das ferramentas e máquinas 

envolvidas.  

 - Variáveis não controláveis, que incluem problemas no material ou erros do operador.  

Entender a maneira como todas as variáveis se relacionam é essencial. 

 

 

Observação eficaz 

Observar eficazmente um problema não é uma tarefa fácil. Tentemos establecer e cumprir 

uma metodologia. 

1. Estudar os sintomas do problema. Como estava antes e como está agora. O que 

mudou. 

2. Determinar com precisão onde começou o problema. Evitar tirar conclusões 

precipitadas do que se vê. Tentar chegar à raiz do problema. 

3. Assegurar que todas as váriaveis foram tomadas em conta. 

 
 
Interpretação das observações 
 

1. Nunca adivinhe. Mantenha-se coerente e objectivo. 

2. Nunca assuma nada que não possa ser explicado. 
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3. Evite diagnósticos prematuros. Discuta a situação objectivamente com pessoas de 

funções e formações distintas. 

4. Verifique as conclusões antes de tomar medidas. 

 
 

 

 

2.7 Entender as falhas mecânicas 

Não é suposto uma máquina falhar, principalmente órgãos mecânicos como veios, 

transmissão, guias ou estrutura. Mas quando falha, se correctamente interpretados os factos, 

podem explicar-se muitos fenómenos. É uma pequena abordagem a este tema que aqui se 

expõe. A importância de uma correcta observação e análise após a falha é essencial para 

resolução/optimização de futuras situações. Este tema de estudo surge pelo facto de 

considerar uma falha no Departamento de Manutenção da Gestamp e diz respeito a todos os 

técnicos envolvidos em operações de manutenção preventivas e correctivas. 

Segundo estudos efectuados, as causas de mais de 90% das falhas mecânicas em fábricas, 

podem ser entendidas através de uma análise simples e alguns testes básicos. 

Nesta parte do projecto tenta-se uma abordagem simples e de fácil compreensão que seja útil 

e aplicável em situações do dia a dia industrial. 

 

Entender o básico 

Convém primeiro entender o básico sobre o comportamento dos aços sob tensão. Diferentes 

aços têm diferentes comportamentos quando sujeitos a forças. Quando em funcionamento 

normal, o material trabalha exclusivamente na zona elástica, ou seja, volta sempre à forma 

inicial. Ao serem ultrapassadas as tensões na zona elástica, o aço deforma permanentemente 

(zona plástica) tal como num processo de embutidura. Forças ainda superiores causaram a 

ruptura do material. Vejamos o seguinte gráfico:  
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Figura 19 - Gráfico Tensão (“Stress”) / Deformação (“Strain”) para três tipos de aço 

  

Este gráfico aplica-se quando as cargas em causa são relativamente constantes e localizadas. 

No caso de uma biela ou qualquer outro componente sujeito a cargas cíclicas, o problema é 

distinto. Neste caso teremos falhas por fadiga. A fadiga é um fenómeno complexo, mas 

convém entender que quando o material atinge a tensão de fadiga podem aparecer fissuras. 

Estas propagam-se exponencialmente com o número de ciclos. Veja-se a seguinte figura. 

  
Figura 20 - Propagação de fissuras por fadiga 

 

 

Depois do apareciemnto da fissura inicial, a propagação desta pode ser muito rápida até à 

ruptura total.  
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Falhas por excesso de carga dúctil ou frágil 

A grande diferença entre estes dois tipos de falhas é bem visível no equipamento. Numa falha 

frágil o material rompe sem distorção, ou seja, o excesso de carga foi aplicado tão 

rapidamente que o material cede como vidro. Numa rotura dúctil, é visível grande distorção, 

digamos que a rotura do material foi bem mais lenta.  

Um ponto muito importante em análise de falhas é a direcção da fissura e pode ser 

diagnosticado simplesmente observando a fissura. Uma fissura crescerá normalmente 

perpendicular ao plano de máxima tensão.   

Outro factor importante é a temperatura de trabalho. Um material dúctil pode sofrer uma 

fractura frágil se a temperatura for relativamente baixa (negativa). O mesmo se passa ao 

contrário. Materiais frágeis a altas temperaturas podem sofrer fissuras dúcteis. É de notar que 

o contacto entre materiais gera atrito e consequentemente aumento de temperatura.  

 

Falhas por fadiga 

As falhas por fadiga aprensentam uma característica distinta (Figura 21). Após fissuração 

inicial, o componente pode ainda trabalhar durante milhões de ciclos até falhar totalmente. No 

entanto existem situações em que este período é relativamente curto. 

 
Figura 21 - Zonas de propagação típicas de uma falha por fadiga 

 
 
 

Concentração de tensões 

Zonas de mudança da forma da peça (estreitamentos, furos), defeitos internos do material ou 

zonas onde se concentram cargas externas são locais de concentração de tensões. Estas zonas 

podem acelerar exponencialmente o processo de falha por fadiga. São normalmente as zonas 

mais críticas. 
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Que tipo de carga foi ?  

Consoante o tipo de carga, o equipamento falha de um certo modo. A Figura 22 ilustra essas 

situações. 

    
Figura 22 - Tipos de falhas mais comuns e suas causas 

 
 
 
 

Que intensidade de carga sofreu? 

O material falha também em função da intensidade de carga a que foi sujeito (Figura 23). 

 
Figura 23 - Intensidade de carga em função do tipo de carga 

 
 

Conclusão sobre falhas mecânicas 

Com uma simples observação e uma simples metodologia de análise de falhas em 

componentes mecânicos é, na maioria das vezes, possível detectar a origem real do problema, 

e no futuro efectuar reparações ou mudanças em procedimentos essenciais para a não 

repetição dos mesmos.  
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Creio ser de extrema importância o registo e análise de falhas mecânicas, por mais simples e 

rápido que seja. Diversas falhas detectadas na Gestamp não são analisadas, ou o registo destas 

é insuficiente.  

 

 

 

 
 
2.8 Terminologia Específica 
 

Falha: Alteração das características de um sistema para cumprir uma determinada função. 

Paragem: Cessação da aptidão de um sistema para cumprir determinada função. 

Durabilidade: Esperança de vida de um bem ou sistema.  

Manutabilidade: Característica que mede a aptidão de um sistema para ser recuperado nas 

condições de funcionamento especificadas, e em prazos de tempo estabelecidos.  

Fiabilidade: Característica de um dispositivo expressa pela probabilidade de que este 

dispositivo exerça uma função requerida em condições de utilização e por um período de 

tempo determinados.  

Disponibilidade: Probabilidade de bom funcionamento de um dispositivo num instante de 

tempo. Um equipamento disponível é um equipamento que se pode utilizar. A disponibilidade 

depende então:  

- do número de avarias  -> Fiabilidade 

- da rapidez com que as mesmas são reparadas  -> Manutabilidade 

- do tipo de manutenção 

- da qualidade dos meios à disposição e da sua inter-dependência 

 

A Disponibilidade máxima é o objectivo clássico de um serviço de Manutenção. Isto obriga a 

um aumento da fiabilidade dos equipamentos e diminuição dos tempos de intervenção.  
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3 Projectos e Estudos Realizados 

 

Como já referido antes, diversos estudos foram desenvolvidos ao longo do tempo de 

permanência na empresa. Todos estes projectos contribuiram para um bom entendimento 

sobre a forma como se trabalha e se reage no mundo industrial real. Surgiram inúmeras 

dificuldades associadas a todos eles. Tentei abordá-los sempre da maneira mais técnica e 

científica possíveis. As conclusões de cada um destes estudos contribuiram para uma visão 

mais global do departamento e seus problemas. 
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3.1 Planemento de operações de manutenção 

A função do planeamento é fundamentalmente uma função de coordenação e condução dos 

acontecimentos. O seu trabalho consiste em:  

• Prever a cronologia do desenvolvimento das operações; 

• Optimizar a utilização dos meios necessários e torná-los disponíveis;  

• Lançar os trabalhos no momento escolhido; 

• Controlar o avanço e desenrolar das tarefas e tomar em conta as diferenças entre 

previsões e realizações. 

 

Os níveis de planeamento 

Planeamento a Longo Prazo: Planeamento efectuado com um horizonte de um, dois ou três 

anos. Estas previsões normalmente dizem mais respeito à direcção da empresa, direcção do 

departamento e suas políticas. 

Planeamento a Médio Prazo: Planeamento efectuado com um horizonte de um a doze meses. 

Este planeamento trata sobretudo de operações demoradas e de grande importância tais como 

intervenções preventivas anuais.  

Planeamento a Curto Prazo: Planeamento efectuado com um horizonte de uma semana a um 

mês. Trata-se do planeamento e gestão das acções de Manutenção previstas num curto espaço 

de tempo. Começa-se por garantir a disponibilidade de equipamentos, materiais e técnicos 

necessários a essas mesmas operações, assim como a disponibilização do método de 

intervenção. 

Especificidades de planeamento de operações de manutenção 

Um serviço de manutenção está sempre dependente de operações com carácter urgente que 

possam surgir. Como tal o todo o tipo de planeamento, sobretudo a longo prazo, torna-se 

difícil. Numa empresa de produção contínua tudo isto se torna ainda mais complicado, como 

foi possível verificar ao longo do tempo de projecto na Gestamp.  

Se apenas 10% das operações forem furtuitas ou não previstas, o trabalho de planeamento não 

apresenta problema de maior. Pelo contrário, se 90% das operações forem furtuitas, o trabalho 

de planeamento torna-se muito complicado.  

Neste contexto, o planeamento de Manutenção encontra problemas específicos a resolver:  
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 - dependência da produção (paragens de fabricação urgentes que acarretam uma 

alteração nos planos de trabalho); 

 - problemas de segurança; 

 - seguimento dos trabalhos contratados ao exterior (como por exemplo assegurar a 

disponibilização de técnicos de manutenção para o acompanhamento de equipas de inspecção 

contratadas); 

 - aprovisionamento de peças de substituição e materiais (garantir que um conjunto de 

ferramentas ou materiais essenciais a operações planeadas se encontrem disponíveis); 

 - meios de elevação e transporte especiais (assegurar a disponibilidade do guincho 

para operações preventivas importantes em prensas de grande capacidade ou substituição de 

componentes pesados) 

 - triagem das urgências das intervenções correctivas; 

 

Estudo do planeamento de operações efectuado na Gestamp 

Como era de prever, o lançamento de uma operação planeada é um passo difícil, importante e 

decisivo para o correcto funcionamento de um departamento de Manutenção. O trabalho 

desenvolvido neste projecto pretendia servir de apoio ao díficil trabalho do encarregado de 

manutenção. 

O trabalho desenvolvido teve em vista a optimização da distribuição da carga de trabalho de 

manutenção preventiva. Começou-se por reunir toda a informação acerca de trabalhos 

programados e respectivas datas. Depois tentou-se uma redistribuição optimizada de todas 

essas operações com atenção especial à agenda semanal de trabalhos e indicações dos 

encarregados. 

 

Redistribuição programada da carga de trabalho semanal dos técnicos 

Veja-se um exemplo da optimização feita em relação à distribuição de trabalho em função dos 

técnicos de manutenção. 

 

 

 



Análise e Controlo da Manutenção de Máquinas 
 

 29 

Tabela 1 – Distribuição da carga de trabalho semanal dos técnicos antes da melhoria 

Antes da melhoria 
Plano Semanal de Preventivos 

Numero: 871 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 PS040   PS039 
 PS038    

Numero: 872 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

PS021 P0070 PS034 P0071 P0076 
P0078  P0075 PS025 P0077 
P0069  P0068  PS020 

  PS022   
Numero: 889 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

PS035 PS036 PS029   
Numero: 902 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

PS041  PS042 PS048  
Numero: 933 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

P0055 PS024 PS023 PS033 P0072 
 P0082 P0052 P0073  
  P0083   

 

Tabela 2 - Distribuição da carga de trabalho semanal dos técnicos depois da melhoria 

Após melhoria 
Plano Semanal de Preventivos 

Numero: 871 

Segunda Terça Quarta  Quinta  Sexta 

PS039 PS040 PS038     
          

Numero: 872 

Segunda Terça Quarta  Quinta  Sexta 

PS021 P0070 PS034 P0071 P0076 
PS020 P0078 P0075 PS025 P0077 

    P0068 PS022   
          

Numero: 889 

Segunda Terça Quarta  Quinta  Sexta 

PS035 PS036 PS029     
Numero: 902 

Segunda Terça Quarta  Quinta  Sexta 

PS041   PS042     
Numero: 933 

Segunda Terça Quarta  Quinta  Sexta 

P0072 PS024 PS023 PS033   
    P0052 P0073  
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A carga de trabalho semanal de cada técnico foi simplesmente redistribuída e optimizada. As 

melhorias são notórias. Estas ordens foram actualizadas e lançadas no sistema de 

informações. 

 

Optimização do planeamento de operações nas células de soldadura 

Outro exemplo práctico do trabalho executado foram optimizações da distribuição do trabalho 

de manutenção preventiva mês a mês. Visto que o planeamento destas operações está sempre 

sujeito a muitas variáveis optou-se por executar apenas para dois meses e depois programar a 

continução das ordens de operação automaticamente (no sistema de informação da empresa). 

 

Tabela 3 - Planeamento operações preventivas nas células de soldadura antes da alteração 

  Abril                                                         

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  40   33   21 42   33    41   33   35 41   33   35 41   

  41   39    40   39    42   39    42   39    42   

         29       40       40       40   

         25                        

                23                                             

Maio                                                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

  33   35 41 23 25 33   35 41   33   35 41   33   35 41   33   

  39   21 42   39    42   39    42   39    42   39   

      40       40       40       40      

          29                           38                       

 
 

Nesta situação tínhamos então:  

• 1 dia com 5 operações 

• 2 dias com 4 operações 

• 5 dias com 3 operações 

• 10 dias com duas operações 

• 8 dias com uma operação 

• 18 dias com 0 operações 
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Tabela 4 - Planeamento operações preventivas nas células de soldadura após alteração 

  Abril                                                         

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

41 40  33 39   21 40 42 33 39   41 40 42 33 39   41 40 42 33 39   41 40 42 

         25 29            35       35    

         23                        

                                 

                                                              

Maio                                                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

33 39   35 40 42 33 39   41 40 42 33 39   41 40 42 33 39   41 40 42 33 39   

     21  29 25    35       35 38      35       

     41  23                          

                                                              

 

Veja-se a situação após a melhoria: 

• 3 dias com 3 operações 

• 8 dias com duas operações 

• 33 dias com uma operação 

• 1 dia com 0 operações 

A melhoria foi considerada significativa e actualizada no sistema de informações para 

lançamento automático das ordens de operação. 

 

Optimização do planeamento de operações nas prensas 

Foi também efectuado um estudo mês a mês das operações preventivas programadas para 

prensas. Veja-se o mês de Março. 
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Figura 24 – Distribuiçãode operações nas prensas para Março, antes da alteração 

 
 

Aqui foram marcadas as máquinas estratégicas a vermelho (P0001, P0020, P0024, P0025, 

P0028, P0030, P0034, P0035, P0036, P0063, P0065, P0066, P0067). Este quadro continha 

informação inútil. As operações assinaladas com S (semanais) e M (mensais) já não eram 

efectuadas. Apenas eram realizadas as operações de manutenção preventiva trimestrais (3M) e 

anuais (A). Assinalado a verde estavam ainda as quintas feiras, dia considerado estratégico 

para recuperação de trabalhos atrasados e no qual não deveriam estar programadas operações 

de menor importância. 

Veja-se o resultado da optimização: 
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Figura 25 - Distribuiçãode operações nas prensas para Março, antes da alteração 

 

Encontrou-se então uma solução optimizada. Actualizaram-se os dados no sistema de 

informações e programou-se o lançamento automático das ordens de trabalho. Foi feito o 

mesmo estudo para os meses seguintes. 

 

Conclusão “planeamento de operações de manutenção” 

Este trabalho permitiu mostrar a facilidade com que se pode efectuar uma distribuição 

optimizada de operações de manutenção, com recurso a um software tão simples como o 

Excel. No entanto, este tipo de trabalho, normalmente entregue às chefias intermédias, é algo 

complicado. Nunca se consegue um cumprimento total dos planos pois uma série de 

acontecimentos inesperados surgem dia a dia.  
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3.2 Projecto “Prensa de Soldadura Pedestal” 

Visto que um dos campos de trabalho da manutenção é o projecto de modificação e melhoria 

de máquinas, o primeiro projecto de melhoria desenvolvido foi o de alterações numa prensa 

pneumática de soldadura (Figura 26 e 27).  

O que acontecia era que a regulação de caudal de entrada e saída de ar desta prensa 

encontrava-se localizada numa zona de difícil acesso. O objectivo seria projectar uma solução 

que incluísse os reguladores facilmente acessíveis com um manométro associado. Outra 

melhoria incluía acrescentar um quadro eléctrico semelhante ao existente noutras prensas. 

Esta melhorias criariam um projecto de prensa que serviria de modelo para alterações noutras 

prensas semelhantes em toda fábrica.  

 

 

 
Figura 26 – Prensa de soldadura pedestal que serviu de modelo 
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Figura 27 – Outra prespectiva do mesmo equipamento 

 

Modelos CAD 

O software escolhido para estas modificações foi o SolidWorks, por se tratar de um software 

CAD 3D de fácil uso. Iria permitir uma boa visualização de conjunto, e era isso mesmo que se 

pretendia. Além do mais era um dos poucos softwares CAD com licença disponível na 

empresa. As seguintes imagens ilustram as etapas de desenho. 

 

 
Figura 28 - Modelo básico da prensa modelada em SolidWorks 
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Figura 29 – Modelo de prensa modificada 

  
 

 
Figura 30 - Modelo de prensa modificada (outra prespectiva) 

 
 

Conclusão projecto “Prensa de soldadura pedestal” 

Este projecto, por ter sido um dos primeiros, serviu como exemplo de método para um 

projecto de alteração e melhoria. Os recursos às tecnologias CAD estavam disponíveis na 

empresa e departamento mas raramente eram usados por parte do pessoal técnico. O Anexo A 

refere-se a este projecto. 
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3.3 Projecto “Base de Motor” 

O problema surgiu pelo facto de ter que se mudar o motor principal de uma das prensas 

(máquina 24 da Gestamp). Este motor apresentava falhas nos rolamentos e iria ser substituído. 

Visto ser uma prensa estratégica e a produção não poder parar, isto tinha de ser feito 

rapidamente. A questão foi que o motor de reserva disponível era de diferente marca e 

diferente configuração (Figuras 31 e 32).  

 

Estudo do problema existente 

A primeira tarefa que executei foi exactamente estudar a situação actual e realizar medições 

de modo a entender se o novo motor caberia na posição do actual.  

 

 
Figura 31 – Motor antigo e respectiva base 

 
 

 
Figura 32 – Motor novo 
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A primeira situação detectada foram os diferentes furos nos apoios de ambos os motores. Se 

porventura tentássemos retirar o motor actual da base na máquina onde se encontra colocado, 

e colocássemos de seguida o motor novo não o conseguiríamos instalar. Esta situação simulei-

a em SolidWorks para que fosse bem fácil de entender (Figura 33). 

  

 
Figura 33 - Base da máquina com ambos os apoios colocados. Furos não coincidem. 

 

A solução encontrada foi desenhar e produzir uma base nova para se colocar na máquina. Ou 

seja, o motor actual seria retirado juntamente com a base actual, e o motor novo seria 

colocado com a respectiva base nova. A tarefa de construção da base seria entregue a uma 

empresa externa.  

 

Durante este trabalho outros problemas surgiram. A altura de ambos os motores não era a 

mesma. O motor novo era 30mm mais alto que o antigo, e visto que o eixo de transmissão 

deste motor liga a uma polia que por sua vez se encontra por baixo de outro sistema de coroa 

pinhão (encoder), não tínhamos margem de trabalho em termos de altura. Se não incluíssemos 

os apoios que o motor antigo tinha, ou seja, se colocássemos directamente o novo motor sobre 

a base que iria ser feita, ganharíamos estes tais 30mm de diferença. Esta nova base teria 

também de incluir furos iguais à base antiga para se poder ligar a base ao motor, e incluir um 

furo de guiamento do esticador. Tudo isto foi obviamente pensado com vista a reduzir ao 

máximo os custos futuros de adaptação do novo motor.  

 

O projecto 

O Software usado para desenhar esta base foi o AutoCAD. Primeiro por se tratar de um bom 

software de desenho. Segundo, por se encontrar disponível na empresa (Figura 34).  
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Figura 34 – Projecto da nova base 

  
 

Chegada da base nova 
 

 Após a chegada da nova base (Figura 35), tratou-se de em primeiro lugar verificar as 

medidas em comparação com as do desenho. Aparentemente estavam correctas. Ao proceder 

à instalação do motor novo detectou-se o primeiro erro. As guias não entravam por diferença 

de um milímetro. A tolerância dada na fase de desenho não tinha sido suficiente. Além disso, 

o novo motor trabalharia melhor se estivesse a funcionar um pouco mais atrás. 

 

 
Figura 35 – Base nova 
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Alterações efectuadas 
 

Tratou-se de imediato de efectuar as alterações necessárias no projecto. Foram alargadas as 

guias e efectuados novos furos roscados mais para o lado esquerdo, operações estas 

efectuadas no departamento de serralharia da empresa (Figura 36). Dois dias depois, a base 

estava pronta e o motor foi instalado na prensa. 

 

 

 
Figura 36 – Projecto de alteração da base 
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Instalação do motor 
 

A operação de troca de motor numa prensa é relativamente demorada. Optou-se então por 

realizá-la num sábado, altura em que a fábrica está parada (Figura 37). Durante a segunda-

feira seguinte, ou seja, no primeiro dia de trabalho do motor novo foram realizadas várias 

inspecções e controladas todas as paragens da própria máquina, com vista a detectar alguma 

anomalia no motor. Nada de anormal foi detectado.  

 
 

 
Figura 37 - Motor Siemens novo e a nova base instalados na máquina 

 
 
 
 

Conclusão projecto “Base de Motor” 

Este projecto foi muito importante pois foi o primeiro grande projecto de adaptação de um 

componente numa situação real. Passou por todas as fases: estudo do problema, desenho e 

instalação do equipamento. Revelou dificuldades inerentes a todas elas e tornou-se um 

projecto trabalhoso e aliciante. Este motor serviu também de estudo no capítulo “Análise de 

vibrações e monitorização de rolamentos”, visto que ao ter sido substituído o nível de 

vibrações no motor foi reduzido muito significativamente. O Anexo B refere-se a este 

projecto. 
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3.4 Projecto “Base de dados de avarias” 

 

O objectivo de qualquer base de dados é o registo organizado e de fácil acesso de dados. Esta 

base tem como objectivo o registo e posterior apoio para estudo de avarias num sector 

particular da empresa: a nave 2. Nesta nave de trabalho existem diversos equipamentos de 

soldadura robotizada e até à data, poucos registos existiam das avarias ocorridas. O que se 

pretendia era conseguir futuramente obter registos da avaria mais comum ou equipamento 

mais sujeito a avarias, para obviamente se procederem a intervenções de melhoria. Para isto 

contaríamos com a ajuda dos próprios técnicos que efectuam as intervenções naquele sector 

de trabalho da empresa.  

O Software usado para a realização desta base de dados foi o Microsoft Access. A base de 

dados iria permitir quer o registo de ocorrências, quer a consulta para futura análise das 

mesmas.  

 
 

 
Figura 38 - Formulário inicial 

 

O primeiro trabalho passou por um levantamento dos equipamentos e componentes de 

máquina. Assim foi mais fácil do que fazer um levantamento do tipo de avarias mais comuns 

por componente, visto que as inúmeras máquinas possuem quase o mesmo tipo de 

componentes. Assim, as avarias localizam-se pelos seguintes componentes:  
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Figura 39 - Equipamentos disponíveis 

 

Formulários 

Para cada componente foi feito então o levantamento das avarias mais comuns. Então cada 

componente ou equipamento corresponde a um novo formulário que permite a descrição da 

avaria e do código da máquina em que isso aconteceu. Vejamos por exemplo “Célula Geral” e 

“Soldadura MIG MAG”:  

 

 
Figura 40 - Formulário de avarias para “Célula Geral” 
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Figura 41 - Formulário de avarias para “Soldadura Mig Mag” 

 

Nestes formulários encontram-se então as avarias mais comuns para o equipamento “Celula 

Geral”. Possui ainda os campos principais “Máquina” e “Data” que o identificam para a 

elaboração de relatórios. Todos os outros equipamentos possuem um formulário semelhante. 

 

Relações 

Cada um dos equipamentos está relacionado com a tabela principal “Máquina”.  Vejamos 

então as relações entre todas as tabelas que compoem esta base de dados.  
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Figura 42 – Relações entre tabelas 

 
 

Consultas 

Em relação à consulta de dados, elaboraram-se três tipos relatórios. Todos eles são de fácil e 

rápida consulta. Os tipos de pesquisa são:  

• Pesquisa simples de registo, por tipo de avaria e nome de máquina.  

• Pesquisa por tipo de avaria em todas as máquinas.  

• Pesquisa por nome de máquina de todas as avarias. 
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Figura 43 – Exemplo de relatório de avarias na Máquina PS021 

 

 

Apartir dos dados recolhidos ao longo do tempo, pretende-se que esta seja mais uma 

ferramenta útil para o estudo estatístico simples de avarias mais comuns.   

 
 
Conclusão projecto “Base de dados de avarias” 

Esta base de dados é desenvolvida no sentido de tentar melhorar o grande problema do 

departamento – a perda e pouca relação de informação útil. Ao longo do tempo, infelizmente, 

esta base de dados foi muito pouco preenchida pelo pessoal técnico. Tentou-se também 

realizar um outro tipo de formato de registo das ocorrências em papel. Sobretudo tentou-se 

chamar a atenção de todo o pessoal da Manutenção para a problemática essencial. Espera-se 

que no futuro, com o decorrer do tempo, se torne algo normal preencher este tipo de registos, 

para que este trabalho tenha tido alguma utilidade. 
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3.5 Projecto “Protecção de soldadura” 

Este foi mais um dos projectos de melhoria desenvolvidos, na sequência de uma falha 

mecânica. Trata-se de uma protecção para o operador de uma máquina de soldadura pedestal. 

Esta protecção é feita em alumínio, composta de três peças independentes e soldadas. Inclui 

uma protecção em acrílico aparafusada a esta. A protecção movimenta-se verticalmente para 

baixo no momento em que é efectuada a soldadura. O guiamento é feito por dois veios. 

Existem ainda quatro molas que permitem abrandar a protecção nos fins de curso. Um terceiro 

veio diz respeito ao acionamento pneumático. Vejamos a figura 44. 

 

Figura 44 – Esquema do problema 
 

Análise da falha 

Tentou-se primeiro adoptar uma metodologia simples de análise do elemento falhado. Estes 

equipamentos rompiam na zona soldada. Detectaram-se fracturas frágeis típicas, quase como 

se a soldadura fosse antes uma “colagem”. Vejamos as seguintes figuras:  

 
 

  
Figura 45 – Fractura frágil dos equipamentos 

. 
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Outro factor em causa era o facto das molas na zona de fim de curso serem inadequadas para 

o sistema. As molas que estavam a ser utilizadas pertenciam a uma matriz, ou seja, eram 

molas dimensionadas para cargas muito superiores. Vejamos um estudo rápido a comprovar a 

carga para que são dimensionadas estas molas. 

 
Estudo das molas em utilização 
 

As molas colocadas na máquina são molas de uma matriz pequena para uma prensa de 80 

TON. Em termos médios pode dizer-se que são dimensionadas para um máximo de 10% da 

força directa. Comparando em termos de forças:  

 

Força: 0.10 X 80 0000 N  =  80 000 N / (número de molas) = 80 000 / 12 = 6667 N. 

Mas a situação real é bem diferente. A massa de aproximadamente 1Kg percorre 0.32m em 

0.8s , ou seja 0.4 m/s (velocidade média aproximada). Como tal, estamos quase perante uma 

situação de choque inelástico. Ou seja, praticamente toda a energia está a ser dissipada pela 

estrutura (veios de guiamento, cilindro e estrutura de protecção do operador). O “elo” mais 

fraco aqui será a zona soldada da estrutura de suporte da protecção para o soldador. 

 
Proposta de nova estrutura  
 

Com o objectivo de construir uma estrutura de suporte mais robusta que a anterior, pensou-se 

num desenho diferente. A ideia era construir o suporte a partir de um perfil em cantoneira. 

Desenvolveu-se então um protótipo simples de uma cantoneira em papel para se poder ter 

uma ideia do trabalho final. As figuras seguintes ilustram esse protótipo. 

 

 

 
Figura 46 – Execução do protótipo em papel 
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Figura 47 - Protótipo simples em papel para uma estrutura com perfil de cantoneira 

 
 

Modelos CAD 

Em seguida iniciou-se o desenho do projecto. Adoptou-se um perfil normalizado e adequado 

de uma cantoneira com abas iguais. Modelou-se primeiro o conjunto, usando o SolidWorks, 

para que se tivesse uma ideia genérica de como este ficaria na realidade (Figuras 48 e 49). Em 

seguida, e após aprovação da pessoa responsável do departamento, procedou-se à realização 

do projecto em Autocad destinado à fabricação da peça por uma empresa externa. 

 
 

 
Figura 48 - Conjunto modelado em SolidWorks 
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Figura 49 - Conjunto modelado em SolidWorks (outra prespectiva) 

 

Comparativo entre estrutura actual e modelo 

Outra questão verificada, foi a diferença de peso entre a estrutura actual e a nova estrutura. 

Pelo facto de se reduzir em comprimento a parte lateral, consegue-se uma diferença efectiva 

de massa muito reduzida que não afecta o nosso sistema (Tabela 5). 

 
Tabela 5 – Comparativo entre a estructura de protecção actual e a nova projectada 

 Densidade Espesura Comprimento Massa 

Suporte Actual (Al) 0.77 Kg/m 0.005 m 1.2 m 0.924 Kg 
Nova estrutura (Aço ao 
carbono) 

1.2 Kg/m 0.0032 m 0.865 m 1.038 Kg 

Diferença   :  0.114 Kg 

 

Desenho da peça 

Para o projecto de construção em Autocad, seriam necessárias ainda algumas indicações 

referentes às operações mecânicas a efectuar para obter esta peça. A cantoneira inicial iria ser 

sujeita a corte, quinagem e soldadura. A soldadura iria efectuar-se apenas na parte superior de 

modo a conseguir uma peça final mais resistente. Aqui surgiu apenas um pormenor 

interessante e curioso – o fenómeno de esbeiçamento. Após alguma pesquisa sobre operações 

de quinagem descobriu-se que, este defeito decorrente da dobragem dos materiais, e pode ser 

atenuado com a realização de um furo na zona de dobragem de diâmetro aproximadamente 

igual a duas vezes a espessura da chapa.  

Vejamos então o projecto final de contrução da estrutura de suporte da protecção.  
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Figura 50 - Desenhos de construção da peça (cantoneira normalizada e operação de corte) 

 

 

 
Figura 51 - Desenhos de construção da peça (operações de quinagem e soldadura) 

 

 
Figura 52 – Pormenor de desenho em relação ao efeito de esbeiçamento. 
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Conclusão projecto “Projecto protecção de soldadura” 

Este projecto serviu, novamente, para demonstrar as potencialidades dos softwares de 

modelação 3D, sobretudo nas primeiras fases de estudo dos problemas. Tentou demonstrar-se 

que pode ser rápido e simples pôr uma ideia de um projecto de melhoria num modelo gráfico 

3D. A visualização do modelo permitiu discutir e chegar a um rápido consenso e partir de 

imediato para o desenho do equipamento. Infelizmente esta peça não foi fabricada a tempo de 

se poder assitir à sua aplicação prática.  
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3.6 Estudo do problema de esmagamento de sucata entre matriz e mesa 

Os sistemas de troca rápida de ferramenta aumentam incrivelmente a velocidade numa 

operação de troca de ferramenta, reduzindo assim os tempos de paragem da máquina. O 

sistema aplicado na Gestamp está dentro dos sistemas mais modernos existentes no mercado. 

É constituído basicamente por uma mesa móvel onde assenta a matriz, e por um sistema de 

fixadores hidráulicos que asseguram uma ligação rápida da ferramenta ao carro e da matriz à 

mesa.  

O problema 

O problema detectado é muito simples e fácil de entender. Nesta operação de troca rápida de 

ferramenta, um dos itens de manutenção de nível 1 não é respeitado: a limpeza da mesa da 

máquina antes da troca de ferramenta.  

O que sucede em consequência disto, é o acumular de pequenas ou médias partículas de chapa 

na mesa da máquina, criando crateras e pequenas elevações na mesa e tornando-a irregular. 

Contribuem assim para uma falta de paralelismo da máquina. As figuras seguintes ilustram 

bem essa situação:  

  

Figura 53 - Partícula de chapa retida e embutida em seguida 

 

Figura 54 – Irregularidade da superfície da mesa e consequente falta de paralelismo 

 

Existem consequências a todos níveis. Todo o funcionamento da prensa assenta no correcto 

paralelismo da mesa e carro. Ao atingir um estado avançado de perda de paralelismo, 

aparecerão problemas directamente ligados à produção (como falhas nas operações de 

embutição ou corte) ou mesmo problemas mecânicos mais graves. Visto que uma prensa é 

projectada para distrubuir todas as cargas uniformemente pelos 4 apoios, em sucessivos 

esforços verticais de tracção e compressão, surgirão então em primeiro lugar problemas na 

ferramenta e no carro da prensa. Consequentemente problemas nos orgãos de guiamento do 
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movimento vertical ou problemas mais graves em diversos orgãos da máquina sujeitos às 

transmissões de forças. Um único resto de chapa não removido pode ser crítico para o 

funcionamento correcto do sistema a médio e longo prazo.  

Situações detectadas na Gestamp 

Ocorriam inúmeras operações de mudança de ferramenta mal efectuadas. O item da limpeza 

da mesa nesta operação era normalmente esquecido. As figuras seguintes ilustram bem essas 

situações:  

 
Figura 55 - Mesa da máquina 1 danificada e suja 
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Figura 56 - Mesa da máquina 24 danificada e suja 

 

 
Figura 57 – Mesa danificada da máquina 63  

 

 

Prevenção é a melhor solução 

Os operadores que realizam esta tarefa, têm de estar conscientes da importância da limpeza da 

mesa da máquina.  
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Reparação de estragos nas mesas 

- Todos os pedaços de chapa embutidos devem ser retirados da mesa com uma ferramenta 

pontiaguda.  

-  As partes de material que sobressaem da mesa são marteladas e em seguida, polidas de 

modo a conseguir-se uma superfície o mais lisa possível. Este processo reduz ao mínimo a 

extracção de material da mesa.  

-  De preferência não usar uma fresadora.  

 
 

Conclusão estudo “problema de esmagamento de sucata entre matriz e mesa” 

Este foi um problema detectado e continuamente repetido na empresa. As operações de 

limpeza ou manutenção nível 1 não são efectuadas na maioria das vezes, como atrás referido. 

Tentou chamar-se a atenção de todos os técnicos mas era uma situação que dizia respeito a 

outro departamento e como tal mais difícil de melhorar. Creio ter sido importante estudá-la e 

registá-la pois é um factor que contribui para diversos problemas e falhas mecânicas. 

Tentei demonstrar a gravidade do mesmo e as razões para se tornar um problema a resolver 

com urgência. As implicações em perda de paralelismo carro/mesa são a principal 

consequência negativa. Espero que ao apresentá-lo como um problema grave seja 

rapidamente resolvido. 
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3.7 Estudo de falhas das guias do carro da prensa 

 

Os equipamentos mecânicos falham sempre por algum motivo. Numa fábrica como a 

Gestamp, em que os equipamentos estão sujeitos a ciclos intensivos, falhas por desgaste e 

fadiga são comuns. O que pretendo com este estudo, é apenas demonstrar que normalmente, 

uma máquina como uma prensa, falha por vários factores. Num dia normal de trabalho as 

ferramentas são trocadas diversas vezes, e como tal são um dos factores contribuintes para 

estas falhas. O facto dos problemas directamente relacionados com as forças inversas não 

poderem ser monitorizados ou controlados, levam também a considerar estes estudos e seus 

resultados da maior importância. 

 

 

Detecção do problema 

Vários problemas mecânicos foram detectados nas máquinas. Posso dar os seguintes 

exemplos:  

• Excesso de vibração e ruído 

• Fissuras numa biela 

• Fissuras em guias do carro 

• Avarias em barreiras fotoeléctricas 

 

Estes vários problemas envolvem uma série de fenómenos e são esses fenómenos que se têm 

vindo a estudar. Tentou abordar-se os problemas mecânicos numa prensa do ponto de vista de 

conjunto: A prensa, a ferramenta e o processo produtivo.  

Dos vários problemas atrás citados, apenas as fissuras nas guias podem ser vistas a olho nu 

(Figura 58) e o excesso de vibração pode ser medido pelo sistema de análise de vibrações 

existente. O tema das vibrações será abordado noutro capítulo. 
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Figura 58 - Fissuras nas guias 

 

Interpretação do problema 

É de notar que as fissuras são horizontais (a grande maioria) ou apenas um pouco oblíquas. O 

pormenor da ocorrência das falhas ser junto aos furos (zona de concentração de tensões) e 

sobretudo nos furos das extremidades (maior esforço de tracção) também influenciaram o 

raciocínio. Outro pormenor interessante é o facto de as empresas que monitorizam o excesso 

de forças em processos de estampagem, colocarem os seus sensores de deslocamento, na 

estrutura da prensa, bielas ou guias, próximos da zona de fecho do molde, visto serem os 

locais de melhor detecção de excesso de esforços.  

Convém relembrar o modo como se transmitem e propagam as forças durante o ciclo de 

trabalho de uma prensa. Como já referido a estrutura da prensa em trabalho está sujeita a 

esforços consecutivos verticais de tracção e compressão.  

Como tal, apesar de ser impossível uma peritagem do material e da falha, poderá supor 

tratarem-se de falhas por excesso de cargas provocadas pela ferramenta e processo, anormais 

esforços de tracção, e consequente fadiga. Visto que uma prensa está projectada para suportar 

os esforços normais de tracção e compressão na estrutura, creio poder afirmar-se que a má 

utilização da máquina, os defeitos de paralelismo e o pouco controlo sobre as forças que 

exerce a máquina com cada ferramenta contribuiram para esta grave falha mecânica. 

 

 

Conclusão estudo “Falhas das guias do carro da prensa” 

Infelizmente não há um registo e análise dos orgãos que já foram sujeitos a falhas mecânicas 

graves. Duas destas guias fissuradas tinham sido substituídas há algum tempo, mas foram 
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directamente para a sucata. Como já referido atrás, a análise e registo de falhas, sobretudo 

aquelas menos vulgares, é de extrema importância para a interpretação de problemas de maior 

dimensão. O projecto pretendeu também chamar a atenção para estes pormenores. 
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3.8 Estudo e controle do paralelismo de máquinas 

A correcta análise e controle do paralelismo em prensas é um assunto de extrema importância. 

O correcto funcionamento de uma prensa assenta no paralelismo entre a parte móvel (carro) e 

mesa. Imensos factores contribuem para um mau paralelismo. Alguns são controláveis e 

outros não o são. O tema abordado antes, acerca do esmagamento de sucata entre a matriz e 

mesa da máquina, é um bom exemplo de um factor contribuinte para a falta de paralelismo 

numa prensa. Outro fenómeno contribuinte mais complexo está relacionado com as 

ferramentas progressivas. Estas, sobretudo quando mal usadas ou reparadas, aplicam inúmeras 

cargas excêntricas nas prensas.  

Metodologia e registos 

Quando uma prensa é construída, a sua precisão em relação ao paralelismo carro/mesa andará 

na ordem das centésimas de milímetro. Após um período de testes com ferramentas, para uma 

prensa com um carro de aproximadamente 2 metros, um valor de 1 milímetro de diferença é 

considerado normal. Este é o valor padrão para a análise de paralelismo das máquinas 

existentes na Gestamp.  

As medições são efectuadas em quatro pontos da mesa (junto às colunas) e nos diferentes 

cursos de trabalho da máquina (Figura 59). Para cada curso são efectuadas medições nas 

diferentes posições do ciclo de trabalho: PMS (ponto morto superior), 90 graus, 270 graus e 

PMI (ponto morto inferior). 

 

Figura 59 – Zonas de medição para controle de paralelismo 
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São efectudas medições com um comparador analógico e com recurso a uma estrutura 

articulada de modo a permitir variar a altura de contacto carro/mesa para os diferentes cursos 

(Figura 60). Daqui advêm obviamente uma série de pequenos erros de medição. 

 

Figura 60 – Instrumento de medição 

 

Os registos obtidos nas máquinas guardam-se num registo informático. Estas medições são 

apenas efectuadas durante as operações de manutenção preventiva anuais, pois necessitam de 

disponibilidade total da máquina. Interessava obviamente analisar as variações anuais para 

cada máquina em cada curso, pois não se dispunha de históricos anteriores destas máquinas. 

O objectivo mais importante era detectar alguma variação anormal de um ano para outro. 

Analisaram-se as máquinas P0028, P0030, P0034, P0035 e P0063. Veja-se um exemplo 

concreto da uma máquina P0035. 

 
Tabela 6 – Dados obtidos das medições de controle de paralelismo da máquina 35 

   01-10-2005 19-05-2006 
PRENSA CURSO POSIÇÃO FD FI AI AD FD FI AI AD 

PMS 0 -0,17 0,1 0,5 0 -0,52 -0,42 -0,7 
90º 0 -0,23 0,6 -0,5 0 -0,37 -0,36 -0,19 
270º 0 -0,45 0,9 0,19 0 -0,86 -0,8 -0,11 

Máximo 

PMI 0 -0,12 0,3 0,4 0 -0,39 -0,54 -0,28 
PMS 0 -0,17 0,1 0,5 0 -0,65 -0,32 0 

90º 0 -0,23 0,6 -0,5 0 -0,4 -0,25 -0,11 
270º 0 -0,45 0,9 0,19 0 -0,65 -0,47 -0,4 

Médio 

PMI 0 -0,12 0,3 0,4 0 -0,45 -0,47 -0,17 
PMS 0 -0,17 0,1 0,5 0 -0,53 -0,42 -0,8 
90º 0 -0,23 0,6 -0,5 0 -0,46 -0,48 -0,15 
270º 0 -0,45 0,9 0,19 0 -0,48 -0,46 -0,7 

  
  
  
 

35 
  
  
  
  
  
  

Mínimo 

PMI 0 -0,12 0,3 0,4 0 -0,5 -0,45 -0,1 
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Figura 61 - Gráfico da variação de paralelismo para a prensa 35 no curso mínimo 

 

Prensa 35 - Curso Médio
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Figura 62 - Gráfico da variação de paralelismo para a prensa 35 no curso médio 

 

Prensa 35 - Curso Máximo
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Figura 63 - Gráfico da variação de paralelismo para a prensa 35 no curso máximo 
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 Se compararmos então estes valores entre as diversas máquinas em estudo obtem-se o 

seguinte gráfico: 

 
Figura 64 - Dados comparativos das variações obtidas entre as várias máquinas 

 
 

Conclusão estudo “Paralelismo de máquinas” 

Apesar de uma série de situações existentes na fábrica, apontadas ao longo deste trabalho, 

contribuirem para um mau nível de paralelismo das máquinas, consideram-se aceitáveis as 

variações registadas nos últimos anos face ao nível médio. Apesar deste estudo ter sido 

baseado apenas nos dados disponíveis e não na totalidade das máquinas, considera-se a 

máquina P0028 como a mais crítica deste conjunto. Note-se que esta máquina é um dos 

equipamentos de maior capacidade da fábrica (630 Toneladas), sujeita a uma enorme carga de 

trabalho e inúmeras trocas de ferramentas progressivas. Em funcionamento é notório um 

excesso de ruído e vibração.  

Com a mesma capacidade e intensidade de trabalho temos as máquinas P0024 e P0036. 

Apesar de não existirem bons registos quanto ao paralelismo destas máquinas, estas já 

apresentaram falhas mecânicas graves (fissuras nas guias e biela). Obviamente e como já 

antes referido, para ocorrer uma falha mecânica grave existem inúmeros factores em jogo. 

Mas, com certeza, a falta de paralelismo (provocada por outros muitos factores) teve um 

grande contributo. Conclui-se esta análise do paralelismo considerando a máquina P0028 

como um equipamento crítico e o qual deve manter-se sob controle no futuro. 



Análise e Controlo da Manutenção de Máquinas 
 

 64 

3.9 Estudo da relação cadência de produção e energia propagada pela máquina 

O perigo da velocidade 

Muitas vezes para se conseguir mais produtividade, os operadores aumentam a rotação do 

motor, pois quanto mais golpes conseguirem, mais peças terão por minuto. Há que considerar, 

no entanto, que esta pode ser uma situação de risco. 

Numa prensa, o sistema de armazenamento de energia é o volante de inércia. Ao 

aumentarmos a rotação do motor estamos a aumentar a rotação do volante e 

consequentemente estamos a transmitir mais energia pela máquina e por todos os seus órgãos. 

Contudo existe, para os diferentes cursos, uma velocidade mínima e máxima. No período 

passado na empresa, não foram detectados excessos significativos. No entanto, a maioria das 

vezes, as máquinas encontram-se a trabalhar na velocidade máxima para cada curso. Num 

sistema de produção intensiva isto é uma situação mais que normal. Pretendo apenas 

demonstrar comparativamente, a diferença em termos de energia relativamente a diferentes 

cadências de produção.  

 

O estudo 

Para isso comparei duas máquinas de diferentes capacidades: A máquina 28 de 630 Toneladas 

e a máquina 20 de 400 Toneladas. Foi considerada uma transmissão perfeita sem 

escorregamento entre o motor e o volante de inércia. O valor da densidade do material foi por 

mim atribuído (ρ aço = 7870 Kg/m3).  

As velocidades do motor foram conseguidas com recurso ao conta-rotações existente nestas 

máquinas e que pertence ao sistema de análise de vibrações. Calcularam-se então as 

respectivas velocidades tangenciais no volante de inércia e consequente energia propagada.  
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Tabela 7 – Dados relativos à máquina 28 

Máquina Capacidade 
Cadência 

(CPM) 

Velocidade 
angular 
(RPM) 
(polia) 

Velocidade 
angular 
(rad/s) 

Diâmetro 
Polia (m) 

Diâmetro 
Volante 

(m) 

Raio 
Volante 

(m) 

18 909 95.19048 
20 1024 107.23328 
21 1059 110.89848 
22 1103 115.50616 
25 1250 130.9 

28 630 TON 

27 1348 141.16256 

0.35 1.45 0.725 

 

Espessura 
Volante (m) 

Massa 
Volante 

(Kg) 

Volume 
Volante (m3) 

Velocidade 
(m/s) 

E=(1/2)m(V2)  
(KJ) 

69.013098 12388.22951 
77.744128 15721.04423 
80.401398 16814.09112 
83.741966 18240.32202 

94.9025 23426.18143 

0.4 5202.07 0.661 

102.342856 27243.39711 
 
 

Tabela 8 - Dados relativos à máquina 20 

Máquina Capacidade 
Cadência 

(CPM) 

Velocidade 
angular 
(RPM) 
(polia) 

Velocidade 
angular 
(rad/s) 

Diâmetro 
Polia (m) 

Diâmetro 
Volante 

(m) 

Raio 
Volante 

(m) 

18 803 84.09016 
20 875 91.63 
22 975 102.102 
29 1262 132.15664 
33 1440 150.7968 
36 1580 165.4576 

20 400 TON 

37 1617 169.33224 

0.225 1.225 0.6125 

 
Espessura 
Volante 

(m) 

Massa 
Volante 

(Kg) 

Volume 
Volante 

(m3) 

Velocidade 
(m/s) 

E=1/2.m(V2)  
(KJ) 

51.505223 4311.191676 
56.123375 5118.967209 
62.537475 6355.876837 
80.945942 10648.41458 
92.36304 13864.08543 

101.34278 16690.92538 

0.35 3250.31 0.413 

103.715997 17481.80539 
 

Vejamos então os gráficos comparativos. Interessa apenas a relação cadência de produção e 

capacidade energética disponível correspondente.  
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Figura 65 – Relação cadência de produção e energia associada na máquina 28 
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Figura 66 - Relação cadência de produção e energia associada na máquina 20 
 
 

É de observar uma curva exponencial bem definida. O facto de aumentarmos um pouco a 

velocidade de produção vai influenciar exponencialmente a capacidade em termos energéticos 

da máquina. Ou seja, por exemplo, ao programarmos uma prensa que normalmente trabalha a 

20 peças por minuto, e a colocarmos a 21 peças por minuto, vamos ter um incremento 

exponencial em energia disponível. Isto reflecte-se obviamente na transmissão de energia por 

todos os órgãos da máquina. Consequentemente teremos um desgaste mais rápido, e 

quaisquer outros problemas que estejam numa fase inicial desenvolver-se-ão mais 
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rapidamente. Máquinas com um grande uso e alguma idade serão as primeiras a revelar 

problemas destes.  

 

Conclusão estudo “relação cadência de produção e energia propagada pela máquina” 

Não sendo o factor mais importante para o aparecimento de falhas graves, a velocidade não 

deixa de contribuir para um desgaste mais rápido de uma máquina. O respeito da velocidade 

de trabalho é essencial, assim como, sempre que possível, uma redução da cadência de 

produção será ideal, sobretudo quando estamos perante uma máquina ou situação anormal.  
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3.10 Análise de vibrações e monitorização de rolamentos 

O conceito de manutenção preditiva tem-se vindo a afirmar como uma das ideias base de 

suporte ao sempre crescente esforço de racionalização e optimização do esforço de 

manutenção.  

Como conceito, é extremamente simples. Tudo se resume à utilização de indicadores externos 

que possam não só caracterizar o estado interno de um equipamento, mas também prever a 

sua tendência de evolução. Conseguir-se-á assim evitar acções de manutenção desnecessárias 

e/ou contraproducentes, minimizando simultaneamente a probabilidade de avaria por falta de 

manutenção. 

Como ferramenta de trabalho apresenta dificuldades bem maiores. A necessidade de uma 

análise, por vezes, caso a caso, faz com que se tenha que gastar algum tempo. A detecção nem 

sempre é óbvia. É necessário tempo suficiente para que o analista conheça bem o sistema e 

possa efectuar uma análise crítica eficaz. Este era exactamente o grande problema na empresa 

Gestamp face ao sistema de análise de vibrações. 

Durante o projecto frequentei uma formação de pequena duração sobre monitorização e 

detecção de defeitos em rolamentos, dada pela empresa fornecedora do sistema de análise 

instalado na fábrica. 

 

Introdução à análise de vibrações 

Diz-se que um corpo se encontra a vibrar quando este descreve um movimento de oscilação 

em torno de uma posição de referência. O número de vezes de movimento completo (ciclos) 

tomados durante o período de 1 segundo é chamado de frequência e sua unidade é hertz (hz). 

No nosso caso tomamos como referência a unidade CPM (ciclos por minuto). 

O que se encontra numa situação real são vários componentes a vibrar em frequências 

diferentes ao mesmo tempo, de modo que estas vibrações somam-se e subtraem-se, formando 

um espectro em função do tempo. 

 

De entre as diversas fontes de vibração, aquelas mais comuns e que portanto, podem ser 

responsabilizadas pela quase totalidade das vibrações mecânicas indesejáveis são:  

• Desalinhamento ( Eixos/Correias/Correntes );  

• Folgas Generalizadas;  
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• Dentes de Engrenagens;  

• Rolamentos;  

• Corrente Eléctrica;  

• Campo Eléctrico Desequilibrado;  

 

Os efeitos de um excesso de vibração num equipamento são: 

• Aumento dos riscos de acidentes;  

• Desgaste prematuro de componentes;  

• Quebras inesperadas; 

• Aumento de custos de manutenção;  

 

No caso concreto da degradação dos rolamentos, as causas mais comuns são: 

• Sobrecargas 

• Variações bruscas de temperatura 

• Lubrificação inadequada 

• Partículas abrasivas ou corrosivas no lubrificante 

• Erro de projecto 

• Desgaste por fadiga 

 

Os parâmetros de medição da vibração são: deslocamento, velocidade e aceleração. O 

parâmetro aceleração é o utilizado para detecção de falhas em rolamentos. Para isso o sistema 

de análise de vibrações instalado na empresa conta com acelerómetros instalados nos 

rolamentos do motor principal e nos rolamentos do eixo principal de transmissão (Figura 67). 
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Figura 67 - Acelerómetros instalados no motor de uma prensa 

 

Os acelerómetros, pelo efeito “piezoeléctrico” convertem a energia proveniente de ondas 

elásticas, num sinal eléctrico que em seguida é ampliado e filtrado até chegar ao aparelho de 

medida (Figura 68). 

 

 
Figura 68 - Obtenção e medição de vibração 

 
 

A medida utilizada para análise de defeitos em rolamentos é a gSE – spike energy. A medida 

gSE mede a energia gerada pelos impactos repetitivos e transientes de alta frequência. É um 

parâmetro que foi desenvolvido para detectar os impactos transientes de baixa amplitude 

dentro da banda ultrasónica e impactos gerados por microfissuras nos rolamentos e caixas 

redutoras. 

A quantidade de energia reflectida depende da forma do sinal gerado, materiais constituintes 

das superfícies de separação dos componentes, forma de fixação dessas superfícies e energia 
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gerada pelo defeito. A intensidade de energia gerada é função da amplitude dos impactos, da 

frequência a que ocorrem e da sua duração. 

 

O sinal recebido é filtrado e tratado pelo princípio da Transformada de Fourier, ou seja é feito 

um tratamento matemático de sinais complexos de modo a determinar todos os sinais que o 

constituem e respectivas amplitudes. Vejamos o seguinte esquema do tratamento do sinal. 

 

 
Figura 69 - Processo de medição de vibrações 

 

Todo o equipamento de análise foi dimensionado e parametrizado pela empresa responsável. 

Os factores que afectam as leituras de Spike Energy em rolamentos são: 

• Dimensões do rolamento 

• Velocidade 

• Tipo de rolamento 

• Carga 

• Lubrificação 

• Tipo de defeito 

• Temperatura 

• Distância do defeito ao ponto de medida 

• Método de fixação do acelerómetro 
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A detecção típica, no espectro de frequência em gSE, de um defeito num rolamento é bem 

vísivel no seguinte gráfico (Figura 70). Normalmente uma frequência de defeito em rolamento 

é também acompanhada de uma banda lateral distanciada à rotação do motor. 

 
Figura 70 – Espectro de frequência típica de defeito em rolamento 

 

A evolução normal de um rolamento com um defeito interno é exponencial. Passa por várias 

fases de evolução sendo inclusive detectável sem instrumentação nas últimas fases (excesso 

de ruído). O objectivo de uma correcta análise de vibrações é exactamente detectar os defeitos 

quando estes atingem a zona de alerta.   

 
Figura 71 – Curva de evolução típica de defeito em rolamento 

 
 

Os princípios para uma boa análise crítica dos resultados de análise de vibrações: 

• Usar sempre o mesmo método de fixação 

• Usar sempre o mesmo acelerómetro 
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• Medir sempre no mesmo ponto 

• Medir sempre outros parâmetros em simultâneo (velocidade,aceleração) 

• Não comparar valores obtidos em condições de leitura diferentes 

 

 

Análise de vibrações na Gestamp 

O sistema de análise de vibrações na Gestamp estava instalado em 7 máquinas de uma linha 

considerada estratégica do processo de estampagem e era composto de um software de 

visualização em tempo real (Enlive®) e outro software de armazenamento automático de 

informação (Odissey®). Tentei abordar alguns temas fazendo uso desta informação com a 

devida análise crítica de resultados. A disponibilidade de acesso a este sistema de dados não 

era a melhor, o que deixa em aberto futuros trabalhos. 

 

Engenharia inversa e tentativa de detecção de defeito já existente num rolamento 

A existência na empresa um motor que se suspeitava possuir um defeito num rolamento, 

motor este que levou ao projecto “Base de motor” e foi substituído a meio do mês de Junho de 

2008, levou-me a efectuar um estudo de engenharia inversa de modo a aprender mais sobre o 

sistema de análise de vibrações e dados por este armazenados. O evoluir da deterioração do 

rolamento da máquina 24 não tinha sido detectado pelos técnicos da Gestamp. No entanto o 

sistema de monitorização de vibrações já se encontrava instalado na empresa aquando da 

detecção do defeito. Tentei descobrir no histórico do sistema quando é que realmente foram 

detectadas na máquina vibrações excessivas. Vejamos os seguintes gráficos. 
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Figura 72 - Curva de tendência registada da máquina 24 (rolamento defeituoso, parâmetro: 

velocidade, Odissey®) 
 

 
Figura 73 - Frequência de defeito BPIR (defeito na pista interna) detectada a 17/12/2007 (parâmetro: 

velocidade, Odissey®) 
 

É bem visível a curva de tendência de um rolamento defeituoso. É visivel também o defeito 

particular. 

 

Este defeito é ainda mais visível quando efectuamos a detecção com o parâmetro aceleração 

(gSE). Vejamos os seguintes gráficos.  
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Figura 74 - Curva tendência do mesmo rolamento da máquina 24 (parâmetro: gSE, Odissey®) 

 

 
Figura 75 - Vibração de defeito do mesmo rolamento (parâmetro: gSE, Odissey®) 

 

 

Só para termos uma ideia completa de outros rolamentos monitorizados na máquina 24 , 

vejamos também as curvas de tendência de um rolamento do eixo de transmissão. 
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Figura 76 - Curva de tendência do rolamento do eixo de transmissão (parâmetro: velocidade, 

Odissey®) 

Este gráfico não denota qualquer situação fora do normal. 

 
Comparação após troca de motor 
 

 
Figura 77 - Curva de tendência registada da máquina 24 após troca de motor (parâmetro: velocidade, 

Odissey®) 
 

É bem notória a diminuição de vibração registada após a troca de motor. A curva de tendência 

da análise deste rolamento é a curva típica de defeito num rolamento. Este exemplo serviu de 

modelo para a compreensão do sistema de análise de vibrações instalado na Gestamp.  
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Detecção de situações anormais causadas pela ferramenta 

Diversos problemas acontecem repetidamente durante um processo de estampagem. Muitas 

das vezes o facto de uma ferramenta encravar ou um pedaço de chapa obstruir a ferramenta 

causa danos relativamente importantes na máquina. A captação de algumas situações dessas 

pelo sistema de análise de vibrações deixa o problema bem claro. 

 
Figura 78 – Impacto proveniente de erro de operação e vibração registada no rolamento do motor 

(máquina 36, Enlive®) 
 

No gráfico superior esquerdo da Figura 78 podemos observar as vibrações típicas de 

embutição na máquina 36. Aparecem intervaladas à cadência da máquina. No gráfico de 

tendência em função do tempo (inferior direito) podemos ver um pico bem definido e muito 

superior à média. Correspondeu simplesmente a uma peça encravada na ferramenta 

progressiva em operação. O cuidado enorme que deve ser dedicado ao tratamento da máquina, 

ferramenta e processo já tinha sido antes referido. Este impacto propagou-se energéticamente 

por toda a estrutura até ser registado pelo sensor no motor. Veja-se o seguinte gráfico com a 

detecção de outro impacto semelhante. 
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Figura 79 - Impacto proveniente de erro de operação e vibração registada no rolamento (máquina 36, 

Enlive®) 
 

Neste gráfico a amplitude é bem maior que a anterior, apesar de se tratar de uma situação 

semelhante. Pode explicar-se pelo facto desta leitura ter sido efectuada no parâmetro 

velocidade e com um filtro de baixa frequência, ou seja, como um impacto de erro de 

operação trata-se de um impacto de baixa frequência, é natural que a medição registe um 

valor muito elevado. Prova o facto de ser uma situação anormal originada na ferramenta e que 

teve uma propagação por toda a máquina. Esta é apenas mais uma situação que contribui para 

o desgaste anormal das máquinas. 

 

Tentativa de detecção e análise de um defeito em rolamento 

Ao longo do projecto na Gestamp foram feitas diversas monitorizações e tentativas de 

detecção de defeitos em rolamentos. Sendo um tema de análise complexo gastei algum tempo, 

sempre que o sistema estava disponível. Vejamos em concreto a situação detectada num 

rolamento do motor da máquina 36. Apartir do sistema de monitorização em tempo real, 

foram detectadas por diversas vezes uma situação de possível defeito no rolamento. 
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Figura 80 - Vibração anómala detectada, Enlive® 

 

Esta vibração aparecia sempre em torno da mesma frequência mesmo com ferramentas 

distintas, o que nos descarta a possibilidade de tratar-se de uma vibração originada pelo 

processo de conformação. 

 

Figura 81 - A mesma vibração em detalhe (Enlive®) 
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Analisando o histórico desse rolamento, com recurso ao parâmetro gSE (spike energy), e 

fazendo uso da biblioteca de frequências de erro calculadas, obteve-se o seguinte gráfico. 

 

Figura 82 - Vibração anómala de defeito BPOR (defeito na pista externa), Odissey® 

 

 

Ao observarmos a curva de tendência da máquina (Figura 83) dá-nos a ideia que realmente 

um defeito em rolamento se está a desenvolver. Esta curva não é exacta pois alguma alteração 

efectuada na máquina ou no sistema de análise pode ter sido feito sem ter sido registado. De 

qualquer forma indicia uma evolução de vibração. 
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Figura 83 - Curva de tendência do rolamento do motor da máquina 36 (Odissey®) 

 

Espera-se que este equipamento seja futuramente controlado e monitorizado. A máquina em 

causa é uma máquina crítica e sujeita a trabalho intensivo. A máquina já apresentou inclusive 

uma falha mecânica grave (biela fissurada). Ou seja, será difícil provar concretamente ser um 

defeito num rolamento do motor. Põe-se uma vez mais em causa a necessidade de interpretar 

e registar adequadamente falhas ocorridas nas máquinas, para que este trabalho de detecção 

comece realmente a dar resultados positivos. 

 

Comparação energética entre ferramentas 

Este trabalho surge na sequência de grande parte dos estudos efectuados durante o projecto. O 

objectivo era demonstrar que diferentes ferramentas, na mesma máquina, transmitiam e 

propagavam diferentes níveis de energia. Como não existia nenhum sistema de monitorização 

da força real exercida pela prensa em cada golpe, com cada uma das diferentes ferramentas, 

usou-se o sistema de análise de vibrações à disposição. Este estudo apenas serve de termo 

comparativo. Cada frequência tem uma amplitude associada. Essa amplitude corresponde a 

uma energia propagada pela máquina até ao sensor. Ou seja, se se analisar cada máquina no 

mesmo local de medição, com o mesmo sensor e com o mesmo parâmetro de medição mas 

sujeita a diferentes ferramentas, obtemos diferentes energias em função de diferentes 

ferramentas. Analisaram-se duas máquinas de diferentes capacidades mas sujeitas a trabalho 
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intensivo e diversas trocas de ferramentas progressivas: A máquina 35 de 400 Toneladas e a 

máquina 36 de 630 Toneladas. Começamos por analisar a máquina 36, com 4 diferentes 

ferramentas, máquina esta também usada no estudo anterior. 

 
Figura 84 – Análise de vibrações da máquina 36 com ferramenta E579635 (parâmetro: velocidade, 

Enlive®) 

 
Figura 85 - Análise de vibrações da máquina 36 com ferramenta E553998 (parâmetro: velocidade, 

Enlive®) 

 
Figura 86 - Análise de vibrações da máquina 36 com ferramenta E631132 (parâmetro: velocidade, 

Enlive®) 



Análise e Controlo da Manutenção de Máquinas 
 

 83 

 
Figura 87 - Análise de vibrações da máquina 36 com ferramenta E803947 (parâmetro: velocidade, 

Enlive®) 
 

No primeiro gráfico (Figura 84) são bem visíveis os picos directamente relacionados com o 

ciclo de trabalho da máquina. Aparecem com a cadência de trabalho, pois esta máquina não é 

alimentada em contínuo por bobine de chapa, mas sim por um braço robotizado. 

Podemos observar que diferentes ferramentas propagam diferentes energias pela máquina, e 

esta energia não pode ser medida, apenas comparada em termos relativos. A ferramenta mais 

“perigosa” do pequeno conjunto aqui estudaado é a ferramenta E553998.  

 

Figura 88 – Ferramenta E553998 
 

Esta ferramenta, apesar de ser difícil avaliá-la tecnicamente, dá a entender que foi projectada 

operação a operação e não como uma ferramenta progressiva. Quantificar a contribuição da 

mesma para falhas mecânicas graves é difícil, mas fica o apelo de continuação de estudo nesta 

matéria.  

 

Vejamos a máquina 35, onde também foram analisadas 4 ferramentas diferentes. 
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Figura 89 - Análise de vibrações da máquina 35 com ferramenta E104236 (parâmetro: velocidade, 

Enlive®) 
 

 
Figura 90 - Análise de vibrações da máquina 35 com ferramenta E107417 (parâmetro: velocidade, 

Enlive®) 
 

 
Figura 91 - Análise de vibrações da máquina 35 com ferramenta E433698 (parâmetro: velocidade, 

Enlive®) 
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Figura 92 - Análise de vibrações da máquina 35 com ferramenta E806626 (parâmetro: velocidade, 

Enlive®) 
 

No caso da máquina 35, a ferramenta mais “perigosa” do universo estudado é a ferramenta 

E806626.  

 
Figura 93 – Ferramenta E806626 

 

É novamente impossível, com este sistema, quantificar a contribuição negativa para a 

máquina desta ferramenta em particular. Do conjunto de ferramentas estudado nesta máquina, 

esta ferramenta é notoriamente a que mais energia propaga pela máquina. Um facto 

interessante é que esta máquina já teve avarias nas barreiras fotoeléctricas. Ora estas para 

avariarem têm necessariamente de ter sido sujeitas a excesso de vibração. 

 

Conclusão “Análise de vibrações e monitorização de rolamentos” 

Na Manutenção Preditiva e de uma maneira especial na área da análise de vibrações, 

procuramos, por meio de instrumentação de controlo, obter informações das condições de 

funcionamento de um equipamento, efectuar um diagnóstico e proceder a  intervenções antes 
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da ocorrência de falhas . Ou ainda, monitorizar inícios de falhas e evolução das mesmas para 

uma intervenção no momento adequado.  

Porém, isso tudo só pode ser possível se houver a participação de todas as pessoas envolvidas 

na equipa de manutenção. Pois é necessário, além do conhecimento da análise de vibrações, a 

informação sobre o equipamento, o histórico detalhado e o seu comportamento para se 

conseguir atingir uma análise realmente útil e eficaz. O departamento de manutenção da 

Gestamp falhava exactamente no registo da informação detalhada da máquina e interpretação 

coordenada da informação. 

O valor global em gSE (spike energy) e o Espectro de frequências em gSE são ferramentas 

válidas no controlo da condição de rolamentos. Uma análise relativamente simples e 

efectuada com alguma regularidade dos históricos de vibração das máquinas, pode ser o 

suficiente para se detectar um defeito em rolamento nas primeiras fases. 

Quanto ao estudo das ferramentas e o seu impacto na máquina, obviamente que o sistema de 

análise de vibrações não é um sistema adequado para este tipo de estudos. O ideal serial um 

sistema de análise de força real ou “tonnage monitor”. Assim poderíamos continuar o estudo 

da relação entre máquina e ferramenta e detectar eficazmente uma série de problemas antes 

mesmo de estes acontecerem. Este tipo de sistemas foi pensado durante a execução do 

projecto. Não acredito poder tirar-se o partido suficiente dos mesmos com as máquinas e 

ferramentas actuais. No entanto, na compra de um novo equipamento, será um sistema 

fundamental para o evoluir de todo o processo de análise de manutenção. 
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4 Conclusões 

 

4.1 Discussão de resultados e conclusões sobre o projecto 

Os diversos indicadores ou estudos realizados em relação à condição de máquinas são úteis e 

eficazes quando bem interpretados. É necessário que toda esta informação esteja 

correctamente relacionada para realmente fazer sentido numa visão mais global dos 

equipamentos. Obviamente, para que o trabalho de um bom analista de Manutenção dê 

resultados, leva tempo e requer muita experiência profissional. O projecto “Análise e controlo 

de manutenção de máquinas” não foi tarefa fácil. A complexidade de cada um destes assuntos 

é elevada. O grande problema passava na interpretação relacionada de todos estes assuntos. 

Os pequenos problemas técnicos eram apenas parte de problemas mais complexos. No 

projecto desenvolvido tentei relacionar estes factores com o intuito de explicar problemas de 

maior dimensão. Como aspecto positivo principal, creio ter chamado à atenção para a 

complexidade de diversos problemas.     

 

4.1.1 Impacto do projecto 

Creio que este projecto teve um impacto geral positivo no departamento. Em primeiro lugar, o 

uso dos recursos tecnológicos disponíveis era uma situação pouco habitual. Estudos prévios 

de problemas ou projectos de melhoria eram inexistentes. Em segundo lugar, tentei chamar a 

atenção do pessoal técnico para situações que eram muito mais complexas do que a realidade 

como eram tratadas. Em terceiro e último lugar, contribui-se para uma visão mais global dos 

problemas e modo de abordá-los. Até à data de realização deste relatório, estavam a ser 

implementadas medidas mais eficazes e normalizadas quanto ao método de registo de falhas e 

análise das mesmas.    

 

4.1.2 Prespectivas de trabalhos futuros 

O campo da análise de manutenção é extremamente vasto. Muitos dos estudos ficaram 

incompletos. Se continuarmos pelo campo da manutenção preditiva, teremos trabalhos muito 

interessantes a realizar, sobretudo dentro do tema de estudo relação máquina e ferramenta. 

Obviamente que se terá que continuar a insistir na via da análise e registo detalhado de falhas. 

Só assim a verdadeira análise global de manutenção dará “frutos”.  
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4.2 Conclusões sobre a empresa 

Uma das minhas primeiras conclusões retiradas deste projecto em empresa foi o facto dos 

diversos departamentos técnicos da empresa se relacionarem mal. O que se passava 

sucessivamente era a tentativa de despachar e responsabilizar cada ocorrência ou falha para 

outro departamento. Ao dar-se uma falha numa ferramenta, por exemplo, esta era reparada de 

modo a funcionar mas nem sempre com a preocupação em relação às consequências na 

máquina. Futuramente aconteciam falhas mecânicas e a responsabilidade caía novamente no 

Departamento de Manutenção. Pelo que me  apercebi é um problema comum em fábricas 

semelhantes. 

Mais grave ainda era o facto de toda a informação acerca das intervenções dos técnicos de 

manutenção e operadores de máquinas ser por vezes redundante ou pouco objectiva. Aliado a 

isso não existia um sistema de informações de base específico que relacionasse toda essa 

informação, o que resultava na maioria das vezes em perda de informação. Ou seja, quando 

surgia um problema diferente do habitual, a abordagem resumia-se ao equipamento e não se 

conseguia uma abordagem mais geral devido a falta de informação útil. Aqui, reside a 

principal causa para o departamento de manutenção não dar o “verdadeiro” salto técnológico. 

O trabalho de engenharia de manutenção num sistema de produção intensiva é um trabalho 

difícil e ingrato. Nem sempre é possível tomar as decisões mais acertadas em relação à 

durabilidade dos equipamentos. A minha última conclusão sobre a empresa tem a ver com o 

conceito de produtividade. Por vezes estamos tão concentrados em produzir mais e mais, que 

desrespeitamos ou não damos importância a análises e indicadores de falha iminente.  

 

4.3 Conclusões pessoais 

A execução de um projecto universitário em ambiente industrial foi uma experiência pessoal e 

profissional bastante enriquecedora. Os conceitos teóricos são por vezes difíceis de aplicar na 

realidade das empresas. Os sistemas produtivos intensivos, como o da Gestamp, tornam ainda 

tudo isto mais complicado.  

Tentei ao longo de todo o tempo aplicar uma metodologia correcta de trabalho, o mais 

científica possível. E assim foi possível analisar os problemas do dia a dia de outro ponto de 

vista. As tentativas de chamar a atenção para situações críticas ou melhoráveis foram sem 

dúvida a aprendizagem essencial retirada deste projecto. 

Ao longo do meu curso universitário pude contactar com diversas realidades e experiências. 

Tive a oportunidade de realizar períodos de estudo em 3 países diferentes e experiências de 
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trabalho noutros 3. Viajei por aproximadamente 22 países em 2 continentes. O mais 

importante de tudo isto foi a abertura de mentalidade e capacidade de adaptação. 

No Mundo de hoje, em que o tempo passou a ser um bem escasso, e neste futuro que se 

avizinha, espero continuar a tomar as decisões mais acertadas face a cada problema. 
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ANEXO A: Projecto Prensa soldadura 
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ANEXO B: Base de motor 
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