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Resumo  
 

 

O Projecto, intitulado “Industrialização de uma peça automóvel”, foi desenvolvido no 
Departamento de Projectos 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.  

Ao longo dos cinco meses de projecto foram desenvolvidos uma série de trabalhos. O 
objectivo principal de todos eles foi o acompanhamento técnico de todo o processo de 
industrialização de componentes automóveis obtidos por conformação plástica, que 
compreende diversas etapas, nomeadamente, a definição de equipa, a análise do processo, o 
planeamento, o acompanhamento técnico da compra de meios, a implementação do processo, 
o fabrico de protótipos por corte laser, o fabrico de amostras iniciais e a apresentação de 
amostras ao cliente, a optimização da matéria-prima e consumos e os indicadores do processo. 
Assim, foram analisados todos os passos desde que se recebe o desenho da peça até à sua 
concretização física. O processo de industrialização é crucial para o correcto funcionamento 
da produção da peça, uma vez que se pode antecipar a ocorrência de eventuais problemas ou 
dificuldades na produção. Os componentes automóveis em análise neste trabalho foram, um 
suporte do limpa pára-brisas do Renault Modus, denominado de J77 e ainda uma outra peça, 
denominada de VW 428. 

O projecto desenvolvido abordou vários temas, tais como análise do processo de produção de 
peças, alteração de ferramentas, análises metalográficas, medições em máquina 3D, 
acompanhamento do projecto, realização e ensaio da ferramenta, desenvolvimento de um 
sistema para orçamentação de ferramentas e aplicação do AMFE (análise dos modos de falha 
e efeitos).  

Um dos principais problemas na industrialização de uma peça, está relacionado com o 
projecto da ferramenta. Na maioria dos casos, não se consegue obter peças com a qualidade 
pretendida no início do projecto. É sempre necessário um processo iterativo de afinação da 
ferramenta, exigindo muito “know-how” por parte do responsável técnico, principalmente nas 
peças obtidas por estampagem. O acompanhamento de projecto da ferramenta, assim como a 
AMFE, tem um papel fulcral na optimização do processo.  

O projecto permitiu o conhecimento e toda a familiarização com o processo de 
industrialização de componentes, e dado o facto de estar inserido num ambiente muito 
competitivo, os conhecimentos técnicos dos meios, assim como a correcta orçamentação, são 
factores determinantes para o sucesso da empresa. Neste sentido, neste projecto foram 
realizados desenvolvimentos de sistemas de cálculo de preços de ferramentas, bem como um 
documento de registo de alterações de ferramentas. Desta forma consegue-se fazer previsões 
mais rigorosas dos custos nas fases de orçamentação e um melhor planeamento e controlo da 
realização de ferramentas até a entrada em produção de componentes, resultando numa maior 
agilização do “setup” da ferramenta. 

 



Industrialização de uma peça automóvel  

III 

 

 

Industrialization of an automotive part 
 

Abstract 

 

The present work entitled “industrialization process of an automotive part” has been 
performed in the Project Department of GESTAMP Portugal Lda. This company, related to 
the automotive industry, has small and big equipments used in the manufacturing of sheet 
metal components.  

This work corresponds to a period of five months starting at October 2009, its main objective 
being the technical monitoring of the industrialization process of an automotive part. The 
corresponding manufacturing process has many steps, such as: team definition, process 
analysis, process planning, process implementation, prototype development, laser cutting of 
blanks. Under this work, mainly two components have been studied: a wiper support of the 
Renault Modus model and a seat support, named VW428 part. 

The topics concerned with this work have included: the tooling development and testing, the 
process analysis and parts manufacturing, metallographic analysis, geometrical  
measurements by using coordinate measuring machine, development of a new system for tool 
budgeting and application of FMEA ( Failure Mode Effect Analysis). 

A main concern during the industrialization process of a component is related with the tool 
design and manufacturing. The corresponding iterative procedure needs a great effort and 
know-how in several areas, thus being important a well organized team spirit, a close follow 
up of the process and a correct implementation methodology.  

This work has permitted the direct contact with industrial world and the development of 
tooling and manufacturing of sheet metal components.  

Under this work it was also possible to develop a system for tooling budgeting in which a 
module of tool modification has been incorporated, thus permitting its continuous use during 
the industrialization process until the production of the component.  
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O projecto iniciou-se em Outubro de 2009 e terminou em Fevereiro de 2010, nas instalações 
da Gestamp Portugal, em Vila Nova de Cerveira. Durante este cinco meses, inúmeras tarefas e 
estudos foram desenvolvidos. O principal objectivo foi acompanhar todos os procedimentos 
necessários a industrialização de uma peça e propor algumas melhorias.  

 

1.3 Estrutura e temas abordados 

O presente relatório apresenta-se estruturado com os seguintes capítulos: 

 Introdução (capítulo actual); 

 Estampagem – Descrição sucinta das principais características e propriedades 
necessárias; 

 Equipamento – Descrição do equipamento utilizado na fábrica; 

 Industrialização – Descrição das principais etapas do processo; 

 AMFE – Descrição do processo de Análise de Modos de Falhas e Efeitos; 

 Industrialização do componente J77 - Estudo do processo de industrialização ligado à 
peça J77; 

 Projectos e melhorias - Desenvolvimento de uma fórmula capaz de gerar uma valor 
aproximado do preço de uma ferramenta e desenvolvimento de um documento padrão 
para registo de alterações a realizar nas ferramentas; 

 Conclusões e trabalhos futuros – Conclusões sobre o processo de industrialização, a 
empresa e os projectos realizados. 
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Um material ideal para a estampagem seria aquele que apresentasse um valor de r igual ao 
infinito. Ou seja, a deformação ocorreria só na largura e no comprimento. As ligas de titânio 
comercial apresentam valores de r que variam entre 3 e 7 [Cadell & Hosford 1993]. Já os 
materiais isotrópicos apresentam r igual a 1. 

O valor de r, geralmente, varia com a direcção em relação à direcção de laminagem. É comum 
caracterizar-se um material pelo coeficiente de anisotropia normal médio, ̅, descrito na 
seguinte expressão [Cadell & Hosford 1993]: 

 ̅  = 
₀ ₄₅ ₉₀

        (2)     

 

Uma outra característica importante observada em chapas laminadas é o aparecimento de 
“orelhas” nas bordas de copos embutidos. Este fenómeno deve-se à diferença do valor de r 
para cada direcção da chapa que originou o copo [J. Rodrigues 2005]. Cadell afirma [Cadell 
& Hosford 1993] que nas direcções que apresentam um valor de r menor ocorrerá um maior 
engrossamento da chapa durante o processo de estampagem. Assim, a altura do copo para 
aquela região será menor. Os tamanhos das orelhas apresentadas e a direcção em que elas se 
formam estão relacionadas com o coeficiente de anisotropia planar, ∆r, e pode ser definido 
por: 

 

∆r = 
₀ ₉₀	 ₄₅

   (3) 

 

As chapas com valores positivos de ∆r formam orelhas a zero graus e a noventa graus em 
relação à direcção de laminagem, e as chapas com valores negativos de ∆r formam orelhas a 
±45º. Quanto maior for o módulo de ∆r, maior será o tamanho das orelhas [Cadell & Hosford 
1993]. 

 

2.4 Encruamento  

A taxa de encruamento de um material pode ser quantificada através de coeficiente de 
encruamento, n, obtido a partir de diferentes modelos matemáticos. Este coeficiente não é 
mais do que um indicador sobre a capacidade intrínseca do material em repartir as 
deformações quando sujeito a um gradiente de tensão, sendo habitual em estampagem definir-
se um coeficiente de encruamento médio,  , ponderando os diferentes coeficientes de 
encruamento no plano da chapa, definido pela seguinte expressão: 

 

 = 
₀ ₉₀ ₄₅

     (4) 
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em que n0, n45 e n90 são, respectivamente, o coeficiente de encruamento segundo a direcção de 
laminagem, uma direcção fazendo 45º com a laminagem e uma direcção normal, a da 
laminagem [J. Rodrigues 2005].  

Para melhor compreender a influência do coeficiente de encruamento médio na deformação, 
considere-se um provete de tracção uniaxial onde se vai analisar a progressão da deformação 
de um modo incremental. Deste modo, um incremento da tensão aplicada irá provocar numa 
região localizada do provete uma redução de secção, a qual passará a funcionar como um 
defeito geométrico, pois a deformação passa a ter tendência a localizar-se nessa zona. No 
entanto, o encruamento que o material sofreu durante a deformação conduz ao aumento da 
tensão limite de elasticidade dessa zona, sendo esse acréscimo tanto mais elevado quanto 
maior for o coeficiente de encruamento. Então, sempre que a tensão associada a este último 
efeito superar a que resulta da redução da secção, a deformação plástica prosseguirá numa 
região exterior a esta e a deformação plástica irá repartir-se globalmente pelo provete. No 
caso concreto da estampagem este fenómeno faz-se sentir essencialmente na zona do canto do 
cunho, onde o aumento do coeficiente de encruamento favorece os modos de deformação em 
expansão aí existentes, promovendo uma repartição mais alargada e mais homogénea das 
deformações, oferecendo, por isso, uma maior resistência ao aparecimento da estricção e de 
todos os inconvenientes que lhe são associados [J. Rodrigues 2005]. 

 

2.5 Análise numérica de Conformação de Chapas Metálicas  

Muitos produtos metálicos, usados vulgarmente, são obtidos por meio da conformação 
mecânica das chapas. Este tipo de conformação caracteriza-se pelo estado permanente de 
deformação da chapa metálica. O estado permanente ou deformado plasticamente é atribuído 
à aplicação de uma força externa à chapa metálica, que deve ser suficientemente alta para 
assegurar que, depois de removida, haja uma conservação da forma desejada [Keeler 2003] 

Segundo Kobayashi [Kobayashi 1989], numa operação de conformação mecânica, o projecto 
consiste essencialmente em: 

 Estabelecer as relações cinemáticas (formas geométricas, velocidades, taxas de 
deformação e deformações) entre a parte não deformada e a parte deformada; 

 Estabelecer os limites críticos de conformabilidade, isto é, determinar se é possível 
executar a operação de conformação sem causar algum defeito de superfície ou interno 
(afinamentos, enrugamentos, fracturas, etc.);  

 Prever as forças e tensões necessárias para executar a operação de conformação. Essa 
informação é necessária para o projecto da ferramenta e para seleccionar o 
equipamento apropriado, com força adequada e capacidade de energia para executar a 
operação de conformação.  

 

A figura 2.6 ilustra as principais variáveis no processo de conformação de metais e as suas 
relações. O processo requer a especificação das leis de escoamento do metal, tensões, 
transferência de calor, condições de lubrificação, técnicas de aquecimento e arrefecimento, 
manuseamento do material, projecto da matriz e equipamento de conformação. 
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 Em alguns casos, as magnitudes das deformações plástica e elástica são comparáveis; 

 As suas diferenças baseiam-se no modo como as deformações se compõem, ou seja, 
pela predominância de deformações de tracção ou de compressão ou combinação de 
ambas [Kobayashi 1989]. 
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4. O processo de industrialização de uma peça 
 

O processo de industrialização de uma peça é muito extenso e requer o cumprimento de 
alguns objectivos, para que seja bem sucedido. Existe um conjunto de fases necessárias e bem 
definidas para levar a cabo o fabrico de uma peça com êxito. A Gestamp Portugal tem um 
plano bem definido para este processo [Gestamp 2002] que é definido pela norma UNE-
ISO/TS16949:2002 e que inclui as exigências da norma NP EN ISO 9001:2008. 

O processo de industrialização começa quando é adjudicado um trabalho, isto é, quando o 
orçamento proposto por parte da Gestamp Portugal é o escolhido pelo cliente.  

 

4.1 Definição da equipa 

Nesta etapa inicial, o técnico de orçamentação apresenta o projecto a industrializar e, 
seguidamente, é nomeado o chefe de projecto, assim como os responsáveis dos departamentos 
que farão parte da equipa. Após a formação da equipa, o dossier comercial é entregue e 
discutido. 

 

4.2 Análise do processo 

O chefe de projecto convoca uma reunião onde são analisados os dados do dossier comercial, 
os objectivos, as etapas a cumprir e rever exequibilidade do projecto, previamente analisado 
pelo cliente. Finalmente, é arquivado o dossier do projecto. 

 

4.3 Planeamento 

O chefe do projecto desenvolve um plano, conforme os objectivos e datas acordadas com o 
cliente. Este plano é difundido por todos os membros da equipa e analisado pelos mesmos. 
Nesta fase, também são analisadas as instalações e equipamento necessário ao projecto. 

 

4.4 Acompanhamento técnico da compra de meios 

O chefe de projecto acompanha, em conjunto com o departamento de compras, o 
cumprimento dos prazos dos fornecedores. O departamento de projectos responsabiliza-se 
pelo apoio técnico necessário aos restantes departamentos, bem como pela pilotagem, 
integração e aprovação dos diferentes meios. 
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4.5 Implementação 

A direcção em conjunto com o chefe de projectos assegura a presença de todos os elementos 
necessários, meios técnicos, meios humanos, documentais e logísticos, para colocar em 
funcionamento a produção em série. 

 

4.6 Fabrico de peças por corte laser 

Nesta fase, o fabricante da ferramenta corta umas peças a laser para poder experimentar o 
módulo de estampagem. Esta fase é muito importante, uma vez que permite obter peças muito 
próximas do resultado final, que facilitam a afinação do módulo de corte e são importantes 
para o cliente final, uma vez que possibilitam experimentar as mesmas no produto final. 

 

4.7 Fabrico de amostras iniciais 

O departamento de produção assegura os recursos necessários para o fabrico de um lote de 
amostras iniciais. Nesta fase é necessário afinar todos os equipamentos, assim como a 
ferramenta, o que por vezes pode ser um processo moroso. 

 

4.8 Apresentação de amostras iniciais 

Nesta fase, verifica-se se o lote de peças fabricado cumpre os requisitos impostos pelo do 
cliente e, em seguida é feito o relatório e o plano de vigilância. As peças são enviadas ao 
cliente para obter a sua homologação. 

 

4.9 Optimização de matéria-prima e consumos 

O departamento de projectos em cooperação com os outros departamentos e fornecedores 
optimizam os recursos humanos envolvidos, bem como a matéria-prima. 

 

4.10 Indicadores de industrialização 

Os indicadores são um meio de controlo do processo de industrialização, uma vez que 
demonstram o estado do processo, através de valores. Estes valores permitem ainda uma 
análise crítica de todo o processo, permitindo ver as necessidades e as possíveis melhorias a 
realizar. Normalmente, os valores de referência para estes indicadores variam de empresa para 
empresa. 

 

4.10.1 Cumprimento dos prazos das pré-séries e amostras iniciais  

Este indicador avalia a eficácia do projecto durante a sua industrialização e nas posteriores 
alterações do produto, quanto ao cumprimento das datas definidas pelo cliente. Em cada 
projecto ou alteração de produto registam-se as datas previstas para homologação de cada 
produto implicado, assim como a data real de realização. A antecipação de uma entrega será 
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contabilizada como uma entrega sem nenhum atraso. Este índice é obtido pela percentagem 
de entregas dentro do prazo e, calculado no fecho de cada projecto ou alteração do mesmo. 

 

4.10.2 Rendimento Operacional 

O rendimento operacional permite indicar o rendimento obtido na industrialização dos 
diferentes processos do projecto. Em cada projecto registam-se os valores representativos das 
cadências reais de cada produto e, é comparado com a cadência estimada na fase de 
orçamentação. Este rendimento é analisado seis meses após o inicio da vida de cada projecto. 
O rendimento é calculado da seguinte forma: 

 Í 	 	 	 = 	 é 	 	 ê 	 	 	é 	 	 ê 	  

                                                                                       

4.10.3 Custo real / previsto 

O objectivo é dispor de um indicador de gestão económica relativo ao investimento em meios 
de fabricação necessários para a industrialização do projecto. Em cada projecto registam-se os 
custos de compra dos diferentes meios de fabricação: ferramentas, meios de controlo e 
máquinas específicas. Este indicador é analisado no encerramento de cada projecto e é obtido 
da seguinte forma: 

 Í 	 	 	 = 	 	 	 		 	 	 	× 100 

                         

4.10.4 Índice de Qualidade do Veículo 

O objectivo é dispor de um indicador de qualidade durante a industrialização ou alteração do 
produto. Em cada projecto ou alteração de produto registam-se percentualmente os índices de 
qualidade do produto. Este índice é calculado no encerramento de cada projecto ou alteração 
de produto e é analisado se corresponde à seguinte forma:  

 

                           Índice de cumprimento ≥ Índice requerido pelo cliente 
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O quadro representado na figura 4.1 resume o processo de industrialização e toda a 
documentação envolvida. 

 

Figura 4.1 – Plano de industrialização 
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5. Análise Modal de Falhas e Efeitos - AMFE 
 

5.1 Introdução 

A metodologia de Análise do Modo e Efeito de Falha, conhecida como FMEA (Failure Mode 
and Effect Analysis), é uma ferramenta que busca, em princípio, evitar por meio da análise das 
falhas potenciais e propostas de acções de melhoria, que não ocorram falhas no projecto do 
produto ou do processo. Esta ferramenta foi desenvolvida na época da Segunda Guerra 
Mundial, actualmente utilizada como uma ferramenta da qualidade automóvel, onde as falhas 
de desenvolvimento de um produto ou de um processo de fabrico são planeadas e corrigidas 
antes do lançamento de um produto.    

Nesta dimensão da qualidade, a fiabilidade, tem-se tornado cada vez mais importante para os 
consumidores, pois a falha de um produto, mesmo que prontamente reparada pelo serviço de 
assistência técnica, é totalmente coberta por termos de garantia. Além disso, cada vez mais 
são lançados produtos em que determinados tipos de falhas podem ter consequências drásticas 
para o consumidor, tais como aviões e equipamentos hospitalares, nos quais o mal 
funcionamento pode significar até mesmo um risco de vida ao usuário.  

Apesar de ter sido desenvolvida com um enfoque no projecto de novos produtos e processos, 
a metodologia AMFE, pela sua grande utilidade, passou a ser aplicada de diversas maneiras. 
Assim, é actualmente utilizada para diminuir as falhas de produtos e processos existentes e 
para diminuir a probabilidade de falha em processos administrativos. Tem sido empregue 
também, em aplicações específicas, tais como análises de fontes de risco, em engenharia de 
segurança e na indústria de alimentos.  

A norma QS 9000 especifica o AMFE como um dos documentos necessários para um 
fornecedor submeter uma peça/produto à aprovação do construtor. Este é um dos principais 
motivos da divulgação desta técnica. No entanto, deve implementar-se o AMFE numa 
empresa, não só pela uma exigência do cliente, mas também para obter melhores resultados 
[D.H. Stamatis 2003].   

 

5.2 Tipos de AMFE  

Esta metodologia pode ser aplicada, tanto no desenvolvimento do projecto do produto, como 
no desenvolvimento do processo. As etapas e a maneira de realização da análise são as 
mesmas, diferenciando-se somente quanto ao objectivo. Assim, as análises AMFE são 
classificadas em dois tipos:  

 AMFE DE PRODUTO: na qual são consideradas as falhas que poderão ocorrer com o 
produto dentro das especificações do projecto. O objectivo desta análise é evitar falhas 
no produto ou no processo decorrentes do projecto. É normalmente denominada 
também de FMEA de projecto.  
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 AMFE DE PROCESSO: na qual são consideradas as falhas no planeamento e 
execução do processo, ou seja, o objectivo desta análise  é evitar falhas do processo, 
tendo como base, as não conformidades do produto com as especificações do projecto.  

Existe ainda um terceiro tipo, menos comum, que é o AMFE de procedimentos 
administrativos. Neste analisam-se as falhas potenciais de cada etapa do processo, com o 
mesmo objectivo que as análises anteriores, ou seja, diminuir os riscos de falha [D.H. 
Stamatis 2003].    

 

5.3 Aplicação do AMFE  

Pode aplicar-se a análise AMFE com os seguintes propósitos:  

 Para diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projectos de novos produtos 
ou processos;  

 Para diminuir a probabilidade de falhas potenciais (que ainda não tenham ocorrido) 
em produtos/processos já em operação;  

 Para aumentar a fiabilidade de produtos ou processos já em execução por meio da 
análise das falhas que já ocorreram;  

 Para diminuir os riscos de erros e aumentar a qualidade em procedimentos 
administrativos [D.H. Stamatis 2003].    

 

5.4 Funcionamento Básico  

O princípio da metodologia é o mesmo, independentemente do tipo de AMFE e da aplicação, 
(AMFE de produto, processo ou procedimento)   e de ser aplicado para produtos/processos 
novos, ou já em operação. A análise consiste basicamente na formação de um grupo de 
pessoas que identificam, para o produto/processo em questão, as suas funções, os tipos de 
falhas que podem ocorrer, os efeitos e as possíveis causas desta falha. Em seguida, são 
avaliados os riscos de cada causa de falha por meio de índices e, com base nesta avaliação, 
são tomadas as acções necessárias para diminuir estes riscos, aumentando a fiabilidade do 
produto/processo.  

Finalmente, o grupo, para cada causa de falha, atribui índices para avaliar os riscos e, por 
meio destes riscos, discute medidas de melhoria.  

As falhas são analisadas de acordo com 3 parâmetros: 

1-Severidade da falha (gravidade ou impacto da falha); 

2-Ocorrência da falha (freqüência de acontecimento da falha); 

3-Detecção (forma com que a falha é detectada preventiva ou corretivamente). 

 

Desta forma, cada falha pode ser quantificada através do cálculo do RPN (Risk Priority 
Number), multiplicando-se as avaliações de Severidade pela Ocorrência e pela Detecção. 
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Assim, pode criar-se um ranking e optimizar o produto ou processo, tomando acções sobre os 
RPNs maiores. 

Como um produto ou processo que está em constante evolução, o AMFE nunca é finalizado. 
É importante mantê-lo sempre actualizado, para que represente a situação actual do 
desenvolvimento do produto ou processo. Desta maneira, as falhas de campo, reclamações de 
clientes, falhas internas, desperdícios, etc., estarão sempre em declínio, atendendo ao 
princípio básico da melhoria contínua [D.H. Stamatis 2003]. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. I
 

6.1 I

Uma
estág
6.1), 
toma
serão

 

           

 

Ante
previ
orçam
indus
cuida
peça
ferra
const
orçam
de u
merc

Após
proje

Industr

Introdução

a vez que o 
gio, optou-s

mas que tin
ada com vi
o analisadas

   Figura 6.1 – 

eriormente à
isto da pe
mentos da 
strialização 
ado especia
, bem como

amenta de 
trutor da m
mentação, p

um ano para
cado.  

s a adjudica
ecto, para se

ializaçã

o 

período de
se por anali
nha muitas 
sta a poder
s com detalh

Peça em desen

à industriali
ça. Este o
concorrênc
propriamen

al, visto que
o toda a log
estampagem
mesma é 

pois o proce
a ser aplica

ação da peç
e poder inic

ão do c

e industriali
isar uma pe
semelhança

r acompanh
he todas as e

nvolvimento J7

ização de um
orçamento é
cia. Caso o
nte dito. É
e é necessár
gística envo
m, que ger
subcontrata

esso de indu
ado. Desta 

ça, o cliente
iar a industr

compon

ização de um
eça que esta
as com uma
har todo o 
etapas que e

77                    

uma peça, é 
é entregue

o orçamento
importante

rio calcular
olvida. Nes
ralmente é 
ado. O fac
ustrialização
forma, é n

e entrega um
trialização.

nente J7

ma peça é
ava no iníc
a já em prod
processo d

envolvem a

                        

necessário 
ao cliente

o seja o es
e referir, qu
r todos os c
te orçamen
feito de f

ctor tempo
o geralment
necessário p

m dossier c

Industrializaç

77 

superior ao
io da sua in
dução (figu

de industria
a industrializ

  Figura 6.2– P

criar um or
e, que com
scolhido, in
ue o orçame
custos que e
to é também

forma intui
tem um 

e requer no
prever as va

com toda a 

ção de uma pe

o tempo de 
ndustrializa

ura 6.2). Est
alização. Se
zação. 

Peça em produ

rçamento c
mpara com 
nicia-se o p
ento inicial
envolvem o
m incluído 
itiva, uma 

papel imp
o mínimo um
ariações de

informação

eça automóvel

28

duração do
ação (figura
ta opção foi
endo assim,

ução J77 

om o preço
os outros

processo de
requer um

o fabrico da
o preço da
vez que o

portante na
m o período
e preços do

o acerca do

l  

8 

o 
a 
i 
, 

o 
s 
e 

m 
a 
a 
o 
a 
o 
o 

o 



 

 

6.2 D

O téc

Neste
de re
não é
etapa

Após
proje
ferra
depa

 

6.3 A

Este 
seme
optar
produ
ainda
forne
logís
nece

 

Fig

 

Definição d

cnico de orç

e caso, a pe
eferência J7
é suficiente 
as finais de 

s a apresen
ecto. Neste
amentas e 
artamento de

Análise do

projecto co
elhanças ent
r por modifi
ução de um
a é produzi
ecimento d
stica envolv
ssário const

gura 6.3 – Sob

da equipa

çamentação

eça em estu
77. Esta peç

para acomp
industrializ

ntação, da p
e caso, é 

um técnic
efine um co

o processo 

onsistiu na 
tre a peça em

ficar a actua
ma nova fer
ida, pôs-se 
e peças, pa
vidos chego
truir uma no

reposição das 

 apresentou

do foi um s
a não será a
panhar todo

zação. 

peça a indu
constituída 
co de con

onjunto de p

alteração d
m produção
l ferramenta
rramenta (c
em hipótes
ara permiti
ou-se a con
ova ferrame

duas peças, a v

u o projecto 

suporte do l
a única a se
o o processo

ustrializar, 
por um 

ntrolo dime
pessoas para

de uma peça
o e a que es
a. Os custos
cerca de 50
se a produç
ir alterar a
nclusão qu
enta.  

vermelho a peç

a industrial

limpa pára-b
er estudada,
o. Portanto, 

definiu-se 
técnico de
ensional. É
a acompanh

a que se en
tá em desen
s desta alter
0%). Atend
ção de um s

ferramenta
ue seria inv

ça em desenvo

Industrializaç

lizar. 

brisas do m
, uma vez q
serão anali

a equipa q
orçamenta

É importan
ar cada proj

ncontra em 
nvolvimento
ração são m
endo ao fa
stock sufici
a. Após a a
viável esta 

lvimento e a ve

ção de uma pe

modelo Rena
que o tempo
isadas outra

que irá aco
ação, um 
nte referir 
jecto.  

fabricação.
o, (figura 6.

muito mais b
acto que a a
iente, que g
análise dos
opção, por

erde a peça em

eça automóvel

29

ault Modus,
o de estágio
as peças nas

ompanhar o
técnico de
que cada

. Devido às

.3) podia-se
baixos que a
actual peça
garantisse o
s custos de
rtanto, será

m produção 

l  

9 

, 
o 
s 

o 
e 
a 

s 
e 
a 
a 
o 
e 
á 



 

Para 
foi u
como

 

 

Segu

 

realizar um
usado um sof
o pode obse

uidamente, f

ma nova fer
oftware de s
ervar-se na f

Figura

foi executad

Fig

rramenta foi
simulação, o
figura 6.4. 

a 6.4 – Peça em

da a opção d

gura 6.5 – Plan

i necessário
o FormingS

m desenvolvime

de “forming

nificado da peç

o fazer uma
Suite, de mo

ento introduzid

g” para obte

ça J77 sobrepo

Industrializaç

a análise da
odo a obter 

da no software

er o planific

sto na peça 

ção de uma pe

a peça. Para
o planifica

e 

ado (figura 

eça automóvel

30

a este efeito
do da peça,

6.5) 

l  

0 

o 
, 



 

 

Final
peça 

 

 

Com
consu
desen

O cli
de fa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lmente, foi 
(figura 6.6)

m estes valor
umos de ma
nvolviment

iente envia u
abricação da

obtido o pl
) 

res, foi real
atéria-prima
o é muito se

um mapa co
a ferramenta

lanificado c

Figur

lizado o orç
a, assim com
emelhante à

om as etapa
a. 

com as dime

ra 6.6 – Planifi

çamento ini
mo a sucata
à anterior, c

as (tabela 6.

ensões do q

icado da peça

icial da ferr
a produzida
contudo, é m

1) e, com b

Industrializaç

quadrado on

ramenta e fo
a. Como já f
maior e mais

ase neste fo

ção de uma pe

nde pode se

foi possível 
foi referido
s pesada, ce

oram definid

eça automóvel

31

er inserida a

analisar os
, a peça em

erca de 50g.

das as datas

l  

 

a 

s 
m 

  

s 



 

 

Com
em A
impo
a em
ferra
impo

No p
consu
realiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mo pode veri
Abril de 20
ortante cum
mpresa. Com
amentas, ma
ostos pelo cl

projecto da
umos de m
zadas e as c

ificar-se na 
10. Neste m

mprir estes p
m base nest
as tendo o 
liente. 

a nova fer
matéria e do
consequente

Tabela 6.1

tabela, o pr
mapa, o clie
razos, uma 
te mapa fo
cuidado de 

rramenta fo
o processo. 
es melhorias

1 – Tabela forn

rojecto teve
ente definiu
vez que os

oi criado um
antecipar a

oram feitas
A tabela se

s.  

necida pelo clie

e início em 
u as datas d
s atrasos, no
m outro, em
as entregas 

s várias alt
eguinte (tab

Industrializaç

ente 

Setembro d
de entrega d
ormalmente 
m conjunto 

uma seman

terações, c
bela 6.2) m

ção de uma pe

de 2009 e fin
das várias a
 acarretam 
com o for

ana, em rela

com vista a
mostra as m

eça automóvel

32

nalizar-se-á
amostras. É
custos para

rnecedor de
ação prazos

a melhorar
modificações

l  

2 

á 
É 
a 
e 
s 

r 
s 



Industrialização de uma peça automóvel  

33 

 

Tabela 6.2 – Modificações realizadas e melhorias 

Modificações Melhorias 

-Diminuição dos passos de corte  -Diminuição do tamanho da ferramenta; 

-Possibilidade de utilização de prensa de 
menor capacidade; 

-Diminuição do comprimento da banda; 

-Diminuição do preço da ferramenta; 

-Os passo totais da ferramenta passaram 
de 15 para 13; 

-Diminuição da sucata; 

 

-Alteração da dobra da patilha (dobrada 
em 2 operações)  

-Maior qualidade da dobra;  

-Repetibilidade; 

-Melhor compensação do retorno elástico; 

-Rápida afinação da ferramenta; 

-Dobra feita com o punção e não com o 
cerra-chapas. 

 

 

As melhorias propostas resultam de um conhecimento aprofundado, por parte de quem 
acompanha o processo, acerca das propriedades do material, anisotropia e encruamento. Este 
domínio permite prever avarias na ferramenta e possíveis défices de qualidade nas peças. 

Na figura 6.7, é possível visualizar a diminuição do tamanho da banda, devido ao 
agrupamento das operações de corte. 
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Nesta fase, verificou-se ainda, o alinhamento dos vários componentes da ferramenta, tal como 
o eventual desgaste prematuro de punções.  

Após o ensaio fez-se um relatório com os dados de relevantes para cada departamento (anexo 
2). 

Como pode constatar-se na quantidade de tarefas a realizar na ferramentaria, descritas no 
relatório, conclui-se que para o correcto funcionamento de uma ferramenta, são necessárias 
inúmeras afinações e alterações do projecto inicial. Estas alterações são cruciais para o 
correcto funcionamento da ferramenta e para a qualidade das peças. 

 

6.9 Apresentação de amostras iniciais 

Mais uma vez, devido ao facto da conclusão do projecto ser anterior à apresentação das 
amostras iniciais da peça em desenvolvimento, não foi possível assistir à mesma. Assim, 
foram analisados os requisitos desta etapa. Pretende-se, no final do ensaio da ferramenta, 
peças com uma classificação de 100%, ou seja, que estejam dentro das tolerância requeridas e 
com bom acabamento superficial. Para este efeito, é utilizado uma gama de controlo (anexo 3) 
e uma mesa de medições, para garantir o controlo dimensional, assim como a correcta 
afinação da ferramenta. Quando as peças cumprem o controlo dimensional da mesa, são 
medidas na máquina 3D, para garantir o cumprimento das tolerâncias, da repetibilidade e para 
guardar um registo das medições. Desta forma, quando as peças cumprem todos os requisitos 
é feito um lote de peças definido pelo cliente que, posteriormente, lhe será entregue. 

Nesta fase realizam-se os registos dos parâmetros da prensa (figura 6.25), para que quando 
seja necessário produzir as peças, o setup seja o mais rápido possível, evitando paragens de 
máquina muito prolongadas. 



 

 

 

6.10

Ante
Norm
Este 
chap
da pe
conte
minim
aque
utiliz

 

 

 

 Optimiza

eriormente à
malmente, a

facto facil
a. As emba
eça, isto é, 
entores são 
mizar o esp
la que perm

zados. 

Figura 6.2

ação de ma

à produção
a bobine tem
lita a certif
alagens ond
se uma peç
escolhidos

paço utilizad
mite minimiz

5 – Parâmetro

atéria-prim

 intensiva 
m o compri
ficação dos 
de são coloc
ça é frágil, 
s em função
do. Como e
zar o fluxo 

os da prensa 63

ma e consu

de peças, s
imento de c

lotes, assi
cadas as peç
são coloca

o do taman
existem pren
de matéria 

 

 

 

 

30T para a pro

umos 

são analisad
chapa neces
im como a
ças são esc

adas em peq
nho do lote 
nsas com a 
(Figura 6.2

Industrializaç

odução da peça

dos todos o
sário ao lot
diminuição

olhidas med
queno núme
de peças a
mesma cap
6), diminuin

ção de uma pe

a J77  

os recursos
te de peças 
o dos desp
diante as pr
ero num co
a produzir, 
pacidade, a 
indo assim, 

eça automóvel

46

 utilizados.
a produzir.
erdícios de
ropriedades
ntentor. Os
de forma a
escolhida é
os recursos

l  

6 

. 

. 
e 
s 
s 
a 
é 
s 



 

 

F

 

6.11

Desd
melh
(Ane
uma 

Figura 6.26 – F

 Controlo 

de o inicio 
horia contín
exo 4). Send
forma críti

Fluxo de matéri

do proces

do process
nua. No cas
do assim, du
ca, adoptan

ia desde a sua 

sso 

so de indu
so da peça 
urante todo 
ndo soluções

entrada até ao

ustrialização
J77 foi des
o projecto s
s, de forma

o armazename

o, é aplicad
senvolvido
serão analis

a a que estas

Industrializaç

nto referente a

do o AMFE
um AMFE

sadas as falh
s não se rep

ção de uma pe

a peça J77 em 

E com a id
E adaptado 
has e os seu
pitam no fut

eça automóvel

47

produção 

deologia de
ao produto

us efeitos de
turo. Todas

l  

7 

e 
o 
e 
s 



Industrialização de uma peça automóvel  

48 

 

as melhorias sugeridas pelos diversos membros do projecto vão sendo incluídas. 
Consequentemente, o processo vai evoluindo, as falhas são minimizadas ou mesmo 
antecipadas. Este tipo de metodologia aplicada permite que o processo seja cada vez mais 
competitivo e menos propenso a erros. 
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A fórmula desenvolvida é a seguinte: 

 	( 	× 	× 	× , ) 	× 0.6	 × 1,5	 × (	 	 × 30 − 1) 	= ç 	    

 

Em que: 

c – comprimento da ferramenta (m) 

l – largura da ferramenta (m) 

a – altura d ferramenta (m) 

coef – Coeficiente de dificuldade da peça ( varia de 0,3 a 0,5) 

Fracção de ocupação média da ferramenta (0.6) 

Densidade do material – 7,85 

Preço médio do material da ferramenta – (1,5€/kg) 

Preço médio de maquinação – (30 €/kg) 

 

A esta fórmula são ainda acrescentados os valores dos dispositivos genéricos, tais como os 
dispositivos de roscagem, carros de acção lateral, sistemas de cravação de porcas e 
dispositivos especiais. 

Como pode verificar-se, os valores calculados pela fórmula desenvolvida são muito próximos, 
no entanto, o objectivo principal da fórmula é a aproximação aos valores reais médios dos 
orçamentos dos fornecedores de ferramentas. Com esse intuito foram analisados vários 
orçamentos de ferramentas orçamentadas pelos fornecedores (tabela 7.1). 

Verificou-se que a fórmula encontrada permitia o cálculo de preços de ferramentas para todas 
as prensas, desde que se respeitassem os valores mínimos e máximos admitidos pelas prensas. 
Desta forma, alterou-se a fórmula em função da prensa e analisou-se a de 250T. Após 
algumas tentativas e cálculos, obteve-se a nova equação: 

 ( 	× 	× 	× . 	× . 	× ) 	+ 	 + 	 + 	 + 	 × = ç 	   

 

Em que: 

c – comprimento da ferramenta (m) 

l – largura da ferramenta (m) 

a – altura da ferramenta (m) 

F- furação por carros (2500€ unidade) 

R- roscagem (15000€ unidade) 

C- cravação (6000€ unidade) 



Industrialização de uma peça automóvel  

51 

 

E- especiais (€) 

Preço do material em média (15€/kg) 

Fracção de ocupação média da ferramenta (0.6) 

Coef – Varia entre 1.0 e 1.2 mediante a dificuldade 

 

Tabela 7.1 – Comparação de orçamentos 

 

Projecto x12c 20722 x12c  54450 x12c 54636 7n0817485 7n0809657 7n0809931

60000 46000 50000 

39920 59000 58000 

66000 40000 

57500 49000 

65000 

Média 57684 52500 49250 

Orçamento 

gestamp 
75000 70000 65000 16500 75000 74000 

Orçamento 

vencedor 
39920 46000 40000 19000 70000 69000 

Orçamento 

fórmula  
54607 49761 48489 19781 66147 69360 

Desvio % 

media 
5,33 5,22 1,55 0,00 0,00 0,00 

Desvio % ao 

orçamento 

Gestamp 

27,19 28,91 25,40 -19,88 11,80 6,27 

Desvio % ao 

orçamento 

vencedor 

26,89 7,55 17,50 3,94 -5,82 0,51 
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8. Conclusões e trabalhos futuros 
 

A industrialização de uma peça automóvel é um processo complexo, que envolve muitos 
recursos e formalismos. A abordagem deste tema na Gestamp Portugal permitiu o contacto 
directo com o mundo industrial e um estudo aprofundado das várias etapas para a realização 
de um componente. Uma das principais limitações neste projecto foi o seu tempo de duração, 
já que o período de industrialização de uma peça é bastante superior ao do estágio e envolve 
todas as fases desde o desenho e projecto do componente, até à sua produção final. Durante o 
projecto analisou-se e desenvolveu-se a AMFE, uma ferramenta de controlo do processo, que 
nos dias de hoje é necessária nas fases fundamentais da industrialização do componente.  

Durante o estágio verificou-se que o departamento de projectos da Gestamp Portugal tem o 
processo de industrialização bem definido e estruturado. Este departamento é constituído por 
uma equipa dinâmica, flexível e bem liderada, gerando um ambiente de trabalho agradável, 
reflectindo-se nos resultados positivos obtidos. Após a adaptação à empresa e familiarização 
com a industrialização de componentes procurou desenvolver-se, o sentido crítico em relação 
a todas as actividades em que foi possível estar envolvido. Desta forma, verificou-se que seria 
possível incluir algumas melhorias, e neste âmbito, desenvolveu-se um sistema de 
orçamentação, de forma a conseguir-se uma previsão com rigor do preço de ferramentas. 
Adicionalmente foi criado um documento de registo de alterações de ferramentas de modo a 
ser possível criar uma base de dados com orçamentos de ferramentas, permitindo um acesso 
eficiente e uma comparação e análise mais detalhada das alterações da banda. Estas alterações 
foram feitas com o intuito de agilizar o processo e aumentar a eficiência em actividades 
necessárias à competitividade da empresa.  

Em termos de perspectivas futuras é possível perceber que as tendências actuais de realização 
de componentes para automóveis estão ligadas a filosofias de redução de peso. Sendo assim, 
cada vez mais, são usados materiais com resistências muito elevadas, como os aços de alta 
resistência (HSS e AHSS), diminuindo desta forma o peso dos componentes. O uso destes 
materiais requer ferramentas mais complexas e robustas assim como o uso de novos processos 
adaptados às novas exigências. Estes materiais levantam novos desafios na produção, como é 
o caso do retorno elástico, requerendo maiores necessidades em termos de estudo e previsão 
do processo. A necessidade de recorrer à simulação numérica (método dos elementos finitos) 
e o desenvolvimento de novos processos, como o Hot Forming, são caminhos necessários na 
abordagem às áreas relacionadas com este trabalho.  
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 - Aplicar Raio de 1, na aresta seguinte 

 

5º PROCESSO 

 - Manter o vinco para cima, como na peça anterior; 

 

6º FOLGA DE CORTE 

 - Atenção: chapa muito macia (XES) equivalente ao St14, portanto, a folga 
de corte deve ser de 8%. 

 

7º PRENSA: ARISA DE 400 TON 
- APLICAR CURSO = 350 (Altura de ferramenta= 760 a 795) 
- COMPRIMENTO MÁX. DE FERRAMENTA= 2700 
- ALTURA DE ALIMENTAÇAO: 500  50 
- CENTRAGEM RÁPIDA POR PINOS DE 37 
- SENTIDO DE ALIMENTAÇAO: ESQ.-DTª 

 

8º SAIDA DE SUCATA/PEÇAS 
- SUCATA: Toda a sucata através da furação da mesa 
- Peças: para a direita (sentido de avanço) 

 

9º ENVIAR NOVA BANDA , LOGO QUE ESTAS ALTERAÇÕES 
ESTEJAM INTRODUZIDAS. 

 

10º ENVIAR PROJECTO DE CONJUNTO PARA APROVAÇÃO (com 
secções de todas as dobras) 
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