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Resumo 

O presente trabalho baseia-se na análise crítica da garantia da 

qualidade do processo de montagem de miras telescópicas, na empresa Leica 

Aparelhos Óticos de Precisão, SA., com vista à redução da quantidade de 

recuperações necessárias, resultantes da rejeição de produtos.  

Começa-se por discutir a necessidade de se controlarem os processos, 

para se garantir a qualidade dos produtos fabricados e também aumentar a 

eficiência e eficácia dos próprios processos.  

No trabalho prático, foi feita uma análise do produto e de todas as 

etapas do processo de montagem, caraterizando-se os problemas que afetam 

o mesmo. Foi possível identificar a origem e causas dos problemas, 

reconhecer as principais áreas de intervenção e implementar ações para a 

resolução dos mesmos, com o auxílio de ferramentas da qualidade.  

Por último, é apresentado um conjunto ideias a desenvolver num 

trabalho futuro.    

Palavras – chave 

Controlo de processos, linha de montagem, miras telescópicas e 

sujidades. 
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Abstract 

The present study is based on a critical analysis of the quality assurance 

in the assembly process of telescopic sights, in the company Leica Aparelhos 

Óticos de Precisão, SA., in order to reduce the amount of necessary 

recoveries, resulting from product rejection. 

It begins by discussing the need of controlling processes so that the 

quality of manufactured products is ensured and also increase the efficiency 

and effectiveness of the processes themselves. 

In the practical work, it was made an analysis of the product and of all 

steps of the assembly process, featuring the problems that affect it. It was 

possible to identify the origin and causes of the problems, to recognize the 

key areas of intervention and to implement actions to address them, with 

assistance of quality tools. 

Finally, it is presented a set of ideas to develop in future work. 

 

Keywords 

Process Control, Assembly line, riflescopes and dirtiness. 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento  

Esta Dissertação realizada para a obtenção do grau de Mestre em 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais, aborda o estudo de não conformidades 

de lentes que compõe o sistema ótico de miras telescópicas produzidas na 

empresa Leica Aparelhos Óticos de Precisão S.A.. De referir que a principal 

não conformidade não afeta a qualidade funcional da mira, mas põe em causa 

a qualidade estética do produto, fator diferenciador dos produtos LEICA em 

relação aos restantes do mercado. 

 

1.2. Apresentação da empresa Leica – Aparelhos Óticos de 

Precisão, S.A. 

A história da Leica começa no século XIX, mais precisamente em 1869, 

quando Ernst Leitz I, na pequena cidade alemã de Wetzlar, fundou a empresa 

Ernst Leitz Gmbh, inicialmente vocacionada para a produção de microscópios. 

Acabaria por ser o local de produção da primeira câmara de 35 mm, dando 

assim origem à marca Leica que se distinguiu mundialmente por ser o 

benchmark de câmaras fotográficas e outros equipamentos óticos [1, 2]. 

Em julho de 1973, foi fundada, em Vila Nova de Famalicão, a Leica, 

S.A., inicialmente designada Leitz Portugal – Aparelhos Óticos de Precisão, 

S.A.R.L, que contava com 84 colaboradores ao fim do seu primeiro ano de 

laboração. Em 2013 (passados 40 anos) foi inaugurada a nova fábrica em 

Lousado e o número de trabalhadores passou a ser 740 colaboradores.  

O crescimento da empresa aconteceu na sequência do aumento da 

gama de produtos, passando de algumas peças mecânicas e óticas para a 

montagem de câmaras fotográficas, binóculos, miras telescópicas e outros 

produtos óticos, tais como objetivas [1, 2]. 

Grande parte dos componentes óticos e mecânicos destes produtos são 

fabricados na empresa, a partir de matéria-prima adquirida a fornecedores [1, 

2]. 

A Leica é uma empresa certificada desde março de 1997, cumprindo os 

requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015 e a NP EN ISO 14001:2004 [1].  
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Atualmente, o grupo Leica encontra-se dividido em 4 empresas 

independentes, atuando em setores do mercado bastante distintos: Leica 

Camera AG, Leica Biosystems AG, Leica Geosystems AG e Leica Microsystems 

GmbH, esta última detém a marca LEICA e licencia a utilização da mesma às 

restantes empresas do grupo [1, 3]. 

A Leica Aparelhos Óticos de Precisão, S.A., integra a empresa Leica 

Camera AG está organizada em 4 departamentos distintos (diretamente 

relacionados com a montagem de produtos): mecânica, ótica, qualidade e 

montagem. O fluxograma geral de fabrico está apresentado na figura 1 [1, 3]. 

Figura 1: Fluxograma geral do fabrico da empresa. 

 

Como se percebe pelo fluxograma apresentado, o departamento de 

montagem é abastecido pelos departamentos: mecânica e ótica. O primeiro é 

responsável por maquinar, polir e anodizar componentes metálicos, partindo 

de matéria-prima devidamente certificada pela Qualidade. O segundo parte 

de blocos de vidro e maquina as lentes e prismas que compõem o sistema 

ótico dos produtos Leica. Por sua vez, o departamento de Montagem recebe 
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(1) Aprovação à 1ª: Aprovada na inspeção final após processamento; 
 Aprovação à 2ª: Aprovada na inspeção final após uma ação de recuperação; 
 Aprovação à 3ª: Aprovada na inspeção final após duas ações de recuperação; 
 Aprovação à 4ª: Aprovada na inspeção final após três ações de recuperação; 
 Aprovação à 5ª: Aprovada na inspeção final após quatro ações de recuperação; 

 

componentes dos referidos departamentos e também adquire produtos de 

fornecedores, tais como acessórios poliméricos. O departamento de Qualidade 

engloba a inspeção de produtos e matéria-prima adquiridas e a inspeção dos 

processos de fabrico, de forma a assegurar a conformidade dos produtos 

fabricados com base nos requisitos do produto e do cliente. 

 

1.3. Projeto e Objetivos 

O projeto desenvolvido surgiu da necessidade da empresa eliminar 

sujidades no conjunto de lentes que compõe o campo ótico e que são 

detetadas apenas na respetiva montagem da mira telescópica. O 

aparecimento destas sujidades é o principal fator de rejeição na linha de 

montagem do produto referido. Assim, o trabalho teve como principal 

objetivo uma análise crítica do processo com o objetivo de estabelecer ações 

que aumentassem a taxa de aprovação (ou seja, sem recuperações). Para 

efeito de comparações será utilizado o ano de 2015, em que se registou uma 

taxa de aprovação de aproximadamente 20% (ou seja, uma taxa de rejeição 

de 80% como se pode ver figura 2), valor médio de ambos os modelos (modelo 

Magnus e ERi). 
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O processo de montagem de qualquer produto de engenharia é 

normalmente, complexo, dependendo de muitas variáveis (do processo e do 

próprio produto). Pelo que é de maior importância que o processo esteja sob 

controlo, do ponto de vista estatístico, isto é, sem a atuação de causas 

especiais de variação. Por outro lado, é desejável que a de taxa de rejeição 

seja a mais baixa possível para uma maior eficiência do processo.  

Para além da necessidade de cumprir os requisitos impostos pelos 

clientes é necessário produzir com eficiência, ou seja, gastando a menor 

quantidade de recursos possível.  

A introdução de qualquer ação, seja corretiva ou preventiva, acarreta, 

inevitavelmente, alterações no processo produtivo. Assim sendo, o 

conhecimento profundo de todo o processo é essencial para o 

desenvolvimento do trabalho. A montagem de uma mira telescópica é um 

processo muito crítico e muito dependente das etapas anteriores, pelo que ao 

longo deste trabalho, todas as etapas serão abordadas, tendo sempre em 

atenção a relação entre a qualidade, eficácia e eficiência.  

Tendo em conta o objetivo principal, foram também definidos os objetivos 

secundários, delineando assim um caminho a percorrer para a elaboração da 

dissertação: 

 Identificar os diversos problemas que afetam o processo de montagem. 

 Analisar em que ocasiões estes problemas ocorrem.  

 Investigar a origem das sujidades. 

 Estabelecer ações, sejam corretivas ou preventivas, que permitam 

alcançar os objetivos propostos. 

 Propor melhorias para a otimização do processo produtivo. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho, foi escrito e estruturado em 7 capítulos. O 

primeiro capítulo faz uma breve introdução ao tema da Dissertação. Serve 

ainda para apresentação da empresa, o projeto e os objetivos propostos. No 

segundo capítulo são abordados os princípios, conceitos, fundamentos e 

ferramentas de melhoria utilizadas no caso de estudo. No terceiro capítulo é 

feita a apresentação do produto, assim como o seu processo produtivo. No 
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quarto capítulo é abordado de forma detalhada, os vários problemas 

associados ao processo, bem como a sua caraterização e as diferentes 

soluções para a sua resolução dos mesmos. No quinto capítulo apresenta-se 

um balanço global do impacto de todas as ações tomadas no processo. No 

sexto e sétimo apresentam-se as conclusões do projeto e sugestões de ações a 

desenvolver no futuro para a melhoria do processo.  
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2. A Qualidade no Contexto Organizacional 

O termo Qualidade pode ter muitos significados, alguns subjetivos, não 

existindo uma definição universal, no entanto e segundo a norma ISO 9000, a 

Qualidade pode ser definida como “O grau de satisfação de requisitos dado 

por um conjunto de características”. Os requisitos necessitam de serem 

satisfeitos, estando normalmente relacionados com a qualidade do produto, o 

comprimento de prazos ou o nível de serviço prestado. Um problema ou um 

desvio em quaisquer dos requisitos, pode causar a rejeição do produto e 

consequentemente a insatisfação do cliente [4, 5].  

A qualidade de um produto resulta da qualidade do processo produtivo. 

Para se obter um produto com qualidade, é necessário acompanhar o seu ciclo 

de vida, desde o projeto até ao uso. Devem ser identificados as 

características que irão determinar a qualidade do produto e planear o 

projeto e o fabrico de modo a produzir dentro das especificações. A inspeção 

no projeto e ao longo do processo de fabrico permite-nos garantir a qualidade 

do produto final [6, 7].  

A Engenharia da Qualidade é um ramo da Engenharia que tem como 

objetivo garantir a qualidade dos produtos e serviços (e dos processos). É 

responsável por definir procedimentos que estabelecem critérios e medidas da 

qualidade do produto, identificar produtos que não estejam conformes, 

evitando que passem para a etapa seguinte, identificar e eliminar causas de 

não conformidade [7].  

Tradicionalmente a Engenharia da Qualidade tem uma fonte de atuação 

no controlo, através de inspeções do produto ou através do processo de 

fabrico. Segundo uma visão mais atual, a atuação incide mais ao nível das 

ações preventivas que garantem a qualidade final, usando o controlo 

integrado no processo [7].  

A qualidade dos produtos fabricados é há muito tempo uma das 

principais prioridades das organizações. Uma elevada quantidade de recursos, 

tanto humanos como financeiros são empregues na procura de soluções que 

permitam uma produção com menores custos e maiores índices de Qualidade. 

A atuação das organizações relativamente a este assunto, tem-se alterado ao 

longo do tempo. Na tabela 1 é apresentado um resumo desta evolução [7, 8]. 
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Tabela 1: As cinco Eras principais da Gestão da Qualidade (adaptado Managing Quality 1988, 

Garvin). 

 As cinco ERAS da Gestão da Qualidade 

Características Inspeção 
Controlo 

Estatístico  
Garantia 

Gestão 
Estratégica  

Redução do 
desperdício 

Enfoque 
Garantir a  

Uniformidade do 
produto 

Garantir a 
Uniformidade do 

produto com 
menos inspeção 

Garantir o 
envolvimento 

de todas as 
funções 

Satisfazer as 
necessidades 
do mercado e 

do 
consumidor 

Redução dos custos e 
o combate ao 
desperdício, 

assegurando sempre a 
conformidade dos 

produtos 

Métodos 
Instrumentos de 

medição 

Instrumentos de 
medição e 
técnicas 

estatísticas 

Procedimentos 
programados e 

sistemas de 
gestão  

Planeamento, 
controlo e 
melhoria 

Aplicação de novas 
filosofias (Lean 

Management e Six 
Sigma) 

Responsável  
Departamento de 

qualidade/inspeção 

Departamento 
da Qualidade e 

Fabricação 

Todos os 
departamentos  

Todas as 
funções com 

uma forte 
liderança da 

chefia de topo 

Todas as funções com 
uma forte liderança da 

chefia de topo 

Orientação e 
Abordagem 

Inspeciona a 
qualidade 

Controla a 
qualidade 

Constrói a 
qualidade 

Gere a 
qualidade 

Gere a qualidade 

  

A Qualidade continua a ser um tema prioritário em qualquer 

organização, sendo necessário, dar resposta às crescentes exigências por 

parte dos clientes. Assim sendo, não basta apenas manter um sistema de 

gestão da qualidade certificado (por exemplo: a Norma ISO 9001) é preciso 

evoluir, combatendo o desperdício, apostando na formação dos 

colaboradores, na especialização em áreas estratégicas, e no desenvolvimento 

de metodologias inovadoras que tornem a Qualidade partilhada, ou seja, da 

responsabilidade de todos.  

De modo a garantir a Qualidade dos produtos e processos as 

organizações implementam sistemas de gestão da qualidade (SGQ) 

evidenciando o seu compromisso com a produção e venda de produtos (ou 

serviços) que satisfazem as necessidades dos seus clientes [9-11]. 

 Os SGQ são responsáveis pela definição de um conjunto de 

procedimentos organizacionais que mostram de forma clara como as empresas 

atuam com base nos resultados das avaliações dos produtos ou serviços, do 

feedback dos clientes, resultados de auditorias internas ou externas, 

tratamento de não conformidades (internas ou externas) e acompanhamento 

da eficácia de ações corretivas, preventivas e de melhoria. Os SGQ devem ter 
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uma natureza dinâmica, com capacidade de evolução e adaptação, com vista 

à melhoria contínua. De facto, a implementação de SGQ não garante, por si 

só, a satisfação de clientes e a eficiência dos processos. Apenas as 

organizações que melhor praticam a melhoria contínua serão capazes de obter 

retorno do investimento realizado, impedindo a desatualização e a inutilidade 

do SGQ [9-11].  

Finalmente, há que salientar que apesar dos custos de implementação 

de um SGQ parecerem elevados, verifica-se, na maior parte dos casos, uma 

diminuição dos custos de produção e um aumento da produtividade [12]. 

Evidenciam-se também outros benefícios, tais como, a melhoria da 

organização interna com a definição clara de responsabilidades e o 

envolvimento dos colaboradores, na redução da taxa de refugo e de não 

conformidades, desperdício e reclamações. Verifica-se também um aumento 

da cota de mercado e valor da empresa percecionado pelos parceiros de 

negócios e clientes [9-11].  
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3. Apresentação do Produto: Mira Telescópica 

Uma mira telescópica é um instrumento ótico de precisão utilizado em 

armas de fogo. A sua principal função é facilitar o tiro a alvos a longa 

distância. A sua utilização auxilia os tiros a longa distância, melhorando a 

precisão do tiro. Comparada com as miras convencionais (mecânicas) 

apresentam muitas vantagens, das quais se destaca o “aproximar” do alvo 

(através da conjugação das lentes) e permitir a focagem da imagem para as 

pessoas portadoras de deficiências óticas [13, 14].  

As miras telescópicas Leica são divididas em dois modelos: Magnus e o 

ERi (ver figura 3.A e 3.B, respetivamente).  

Estes modelos têm campos de ampliação variáveis, dependendo do 

tamanho da objetiva, estruturas diferentes e aplicações distintas. O modelo 

Magnus é quase todo montado em Portugal, sendo acabado na Alemanha, 

contrariamente ao modelo ERi, que é montado em Portugal, e exportado, 

igualmente, para a Alemanha [15]. 

 

 

 

Existem diferentes modelos dentro destes dois modelos, distinguindo-se 

essencialmente por apresentarem ampliações diferentes (modelo Magnus: 

24x; 42x; 50x e 56x e modelo ERi: 42x; 50x e 56x) que dão resposta às 

distintas necessidades do cliente consoante as aplicações pretendidas.  

O modelo Magnus foi concebido para o setor de caça animal, seja para 

caça em perseguição, como para caça em terrenos mais densos, isto é, em 

Figura 3: Diferentes modelos das Miras Telescópicas Leica: A) Modelo Magnus 42x; B) Modelo ERi 50x. 

A) B) 
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elevadas altitudes. Apresenta um conjunto muito particular de caraterísticas, 

tais como, precisão a curto e longo alcance. O campo de visão amplo permite 

a máxima entrada de luz e uma imagem com maior brilho, proporcionando ao 

cliente um tiro mais seguro. Por fim, consegue eliminar as reflexões internas, 

com uma excelente eficácia do percurso de luz e máximo contraste para 

situações com mais luz, garantindo assim uma identificação do alvo, mesmo 

em condições de luminosidades baixas [15]. 

O modelo ERi lançado no mercado em 2009 destina-se à indústria de 

desporto, contudo, algumas gamas são utilizados igualmente na caça animal. 

É um modelo em contínuo desenvolvimento para dar resposta às mais 

crescentes e diversas exigências dos desportistas. O revestimento repelente 

de água e sujidade (das lentes exteriores, denominado de AquaDura), 

conjugado com o seu interior cheio de azoto, evita a entrada de 

contaminações, criando uma atmosfera inerte e seca, podendo ser utilizado 

em condições meteorológicas muito adversas [15].  

 

3.1. Composição de uma mira Telescópica 

A nível estrutural a mira pode ser dividida em vários subgrupos 

principais e esses são divididos em mais subgrupos até às peças individuais, ou 

seja, pode ser representada por uma árvore ramificada. Os subgrupos são 

posteriormente acoplados para formarem a mira final. 

Por forma a entender o funcionamento da mira e como as diferentes 

peças influenciam a montagem da mesma, é necessário conhecer 

detalhadamente a localização e funcionalidade de cada peça, para os dois 

modelos apresentados. Na figura 4 é possível visualizar o perfil de uma mira 

Magnus, e a localização dos diferentes subgrupos.  

 

 

Figura 4: Perfil da estrutura de uma mira Magnus e localização dos subgrupos. 
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A principal diferença entre os dois modelos é o maior número de lentes 

no subgrupo do sistema do modelo Magnus que assegura uma melhor resolução 

da imagem e a localização do subgrupo da eletrónica.  

 

3.2. Processo Produtivo 

No caso de estudo, para além do conhecimento do produto foi 

fundamental estudar exaustivamente o processo de montagem de cada 

modelo. O processo de montagem de uma mira telescópica é divida em duas 

fases: preparação das peças para a montagem e a montagem propriamente 

dita, em que cada uma delas decorre em espaços distintos.  

A preparação das peças decorre numa sala semi-limpa, onde se efetua 

o polimento, escovagem, casamento de peças e a lavagem de peças (é 

composto por ciclo sucessivo de banhos, acompanhado de ultrassons). Esta 

fase é fundamental para o bom funcionamento das etapas posteriores de 

montagem. É nesta fase onde existe o primeiro contato com as peças e em 

que se verifica o estado superficial das mesmas, adaptando o polimento e a 

escovagem consoante as necessidades, por forma a reduzir os problemas da 

montagem. Esta primeira fase é comum aos dois modelos.  

A montagem da mira telescópica decorre numa sala com ambiente 

controlado (sala limpa) por forma a reduzir as contaminações por partículas 

suspensas no ar e dissipar a eletricidade estática. A montagem da mira 

telescópica é diferente para os dois modelos, podendo-se avaliar as diferenças 

através da análise do fluxograma apresentado na figura 5. 
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Figura 5: Fluxograma do processo de montagem de uma mira telescópica (para ambos os 

modelos). 
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Examinando o fluxograma pode-se verificar que a sequência de 

montagem dos dois modelos segue um traço comum, divergindo apenas na 

parte final. Contudo, cada modelo tem o procedimento de trabalho 

específico, porque é composto por peças diferentes. Relativamente às 

operações de recuperação, depende do tipo de defeito pela qual a mira é 

rejeitada. O tipo de rejeição define a etapa em que a mira reentra no ciclo de 

montagem, por exemplo, se uma mira é rejeitada pela presença de defeitos 

no Sistema, então reentra no processo na fase da Montagem dos Subgrupos do 

Vário, Ocular Kopf e Ocular, prosseguindo no processo de montagem.  

Numa fase inicial do trabalho foi elaborada a “árvore de produto” para 

cada modelo (ver exemplo no anexo A da árvore do produto Magnus) com o 

objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a constituição da mira, auxiliar 

as etapas de montagem e facilitar a consulta da localização de qualquer peça 

que constituí o produto (o subgrupo em que se enquadra ou a referência 

interna). De forma a permitir a identificação dos produtos e permitir a sua 

rastreabilidade, a Leica atribui um número de série a cada produto, o qual 

está associado todo o histórico de montagem do produto em causa.   
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4. Análise Modal de Falhas e Efeitos aplicada ao 

Processo de Montagem de Miras Telescópicas 

Qualquer processo produtivo está sujeito à ocorrência de problemas, 

que afetam a produção e muitas das vezes levam a que não se cumpram os 

requisitos estabelecidos para o produto, impedindo a sua aprovação, ou seja, 

levando à produção de produtos não conformes. Pelo que é fundamental 

estudar, identificar e determinar ações que possibilitem eliminar estes 

problemas, mantendo-se o processo controlado. Nesta árdua tarefa pode-se 

recorrer a ferramentas da qualidade que nos ajudam a identificar os 

problemas, analisá-los e a estabelecer ações que previnam a ocorrência do 

mesmo. Estas ações passam pela criação de pontos de inspeção no processo, 

alteração ou introdução de novas etapas e formação dos operadores, 

assegurando uma maior capacidade de produzir em conformidade com os 

requisitos e identificar antecipadamente situações de não conformidade. 

Recorreu-se à Análise Modal de Falhas e Efeito para que o problema seja 

tratado de forma estruturada, permitido uma análise que alcance todas as 

variáveis.  

A construção do AMFE focalizou-se no grupo ótico da mira, porque é o 

local da mira com maior incidência de defeitos e realiza-se ao longo de três 

etapas, detalhadas de seguida. 

 

4.1. Caraterização de defeitos das miras telescópicas  

4.1.1. Etapa 1 - Análise Qualitativa 

O primeiro passo na elaboração do AMFE passou por reunir uma equipa 

capaz de realizar um estudo exaustivo ao processo, identificando os 

problemas, falhas e defeitos. 

O conhecimento do produto e do seu processo de fabrico implica 

também conhecer pormenorizadamente, os defeitos que podem surgir e 

influenciar a montagem do mesmo. Eliminando-os, ou então, minimizando a 

sua influência. Neste sentido, procedeu-se ao estudo dos defeitos das miras. 
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A tabela 2 apresenta a quantidade de defeitos, relativo a 2015, para os 

dois modelos estudados. A taxa é semelhante para os dois casos, sabendo-se 

que, em média, cada produto tem de ser recuperado pelo menos uma vez, 

traduzindo um tempo gasto em recuperações muito elevado.      

 

Tabela 2: Quantidade de defeitos por mira para ambos os modelos analisados. 

Modelo Magnus ERi 

 Ano 2015 Ano 2015 

Número total de defeitos 6345 2308 

Número total de miras 3669 1290 

Número de defeitos/mira 1,7 1,8 

 

O elevado valor da taxa de defeitos, afeta inevitavelmente a linha de 

produção, não só ao nível da cadência como também do custo das 

recuperações. As operações de recuperação requerem tempos diferentes 

consoante a intervenção, por outro lado, o custo também é afetado pelo valor 

acrescentado pelo produto até à etapa em que o defeito é detetado. Na 

tabela 3 apresentam-se os tempos médios de recuperação para diferentes 

defeitos.  

 

Tabela 3: Tempos de recuperação, após rejeição na Inspeção final da Qualidade. 

Tempo de Recuperação para os modelos 

Tempo de recuperação do interior do Sistema, 
Manga, Ocular e Objetiva 

30 min/reparação 

Tempo de recuperação para o exterior do 
Sistema, Manga, Ocular e Objetiva  

10 min/reparação 

 

As recuperações no interior dos componentes requerem 3x mais tempo 

do que as recuperações exteriores. Considerando a quantidade de defeitos e o 

tempo de recuperação, conclui-se que a linha de produção pode ser muito 

afetada, estimando-se uma quantidade elevada de recursos gastos em 

operações de recuperação. Esta situação não permite que a produtividade 

atinga valores mais elevados, devido à ineficiência do processo ao que se 

junta um elevado custo em mão de obra para efetuar recuperações.  

Os defeitos podem ser de natureza morfológica, isto é, peças que não 

cumpram as tolerâncias dimensionais definidas ou cujo acabamento 
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superficial não é o desejável (rugosidades em rasgos e filetes de roscas). 

Podem também ser de natureza ótica, por falta de transmissão de luz e por 

defeitos na produção das lentes, tais como riscos ou manchas e pontos nas 

lentes. Por fim, tem-se os defeitos de limpeza que se revelam durante a 

montagem da mira. Estes aparecem essencialmente no sistema de lentes e 

interferem no campo de visão (que tem de estar isento de qualquer defeito, 

ou seja, não pode conter nenhum tipo de interferência quando se procura 

visualizar o alvo).  

A presença de qualquer defeito no sistema ótico leva à rejeição do 

produto. Estes podem aparecer em etapas distintas da montagem e em 

qualquer uma das lentes do grupo ótico. O problema mais grave é o 

aparecimento destes defeitos numa fase avançada do processo, localizados na 

parte interior do Sistema, mais precisamente no interior das lentes do 

retículo e lente 5 do modelo Magnus e nas lentes do retículo e da manga para 

o modelo ERi (manchas, limalhas, pêlos e outras “partículas”).  

O aparecimento de massa lubrificante na lente resulta de um excesso 

de lubrificante aplicado e que se espalha pelas lentes quando solicitada em 

serviço (impacto do tiro), como é possível visualizar na figura 6-A).   

 

 

Figura 6: A) Excesso de massa que se espalhou na Lente 5 do Sistema (os pontos brilhantes); B) 

Pêlos na lente do retículo do modelo Magnus. 

 

O defeito de massa é facilmente distinguível dos restantes, devido à cor 

brilhante que apresenta.  

Os pêlos e limalhas são defeitos menos frequentes. Os primeiros 

resultam da sujidade das espátulas usadas na limpeza, das batas dos 
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operadores, ou do ambiente atmosférico (ver figura 6-B). Este defeito é mais 

comum em miras recuperadas, devido ao maior número de passos de limpeza 

a que são sujeitas.   

As limalhas têm origem na maquinagem, ficando aprisionadas em zonas 

críticas da peça de difícil acesso, também podem ser geradas na montagem 

devido a peças com mau acabamento (seja de maquinagem ou revestimento) 

ou com arestas vivas. Estas situações são fontes de limalhas, principalmente 

para as lentes que se situam próximo de zonas roscadas ou de mecanismos 

(ver figura 7-A).        

 

 

Figura 7: A) Limalhas, na parte interior da lente do retículo, modelo Magnus; B) Sujidades na 

lente do retículo. 

 

As limalhas são um defeito pouco comum, no entanto são um excelente 

indicador da qualidade do processo. Um número crescente de limalhas, indica 

que causas especiais estão a atuar sobre o processo.  

O defeito mais crítico e frequente de todos é o aparecimento de 

“partículas” nas lentes, principalmente na parte interior do Sistema, é de 

origem desconhecida, tem cor esbranquiçada (quando observado à lupa) 

conforme apresentado na figura 7-B e é de dimensão da ordem de alguns 

micrómetros, não sendo, por isso, visível a olho nú.  

Este defeito aparece em todas as etapas do processo, sendo um defeito 

repetitivo ao longo da montagem. Dependendo do modelo, existe a 

possibilidade do defeito ocorrer repetidas vezes na mesma etapa da 

montagem, mesmo após recuperação do produto. 
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Foram analisadas em microcopia eletrónica de varrimento com análise 

de difração de raios-X (MEV- EDS), duas amostras (1 e 2) previamente 

recolhidas de um Sistema que tinha sido rejeitado na fase de QS 

(“Qualitätssicherung” - Garantia da Qualidade - Inspeção Final), devido à 

existência do defeito “partículas” no interior da lente do retículo no modelo 

Magnus (ver figura 8). É possível identificar um aglomerado de partículas 

envolvidas numa massa ligante. 

 

Como auxílio ao estudo das sujidades foram então realizados diversos 

espetros em EDS de composição química, os resultados são apresentados na 

tabela 4. 

Tabela 4: Composições Química em (% at) das zonas analisadas em MEV-EDS. 

*Fita de Carbono 

 

Amostra Zona C N O Na Al Si S Cl K 

1 

Z1 65,56 19,9 12,6 0,51 0,6 0,1 0,27 0,26 0,19 

Z2 31,86 0 44,32 0 23,82 0 0 0 0 

Z3 9 0 58,66 6,75 6,46 19,14 0 0 0 

2 

Z1 67,25 20,11 11,59 0,24 0,23 0,14 0,28 0,1 0,07 

Z2 36,74 0 38,8 0 24,39 0 0 0 0 

Z3 69,31 16,52 12,15 0,5 0,27 0,16 0,39 0,39 0,3 

Z4 68,34 15,13 14,42 0,54 0,72 0,11 0,24 0,23 0,27 

1,2 Fundo* 84,3 3,2 12,19 0,17 0 0 0,14 0 0 

Figura 8: Imagens MEV de partículas recolhidas no interior da lente do retículo do modelo 

Magnus. 

A) B) 
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Na amostra 1 distinguem-se três zonas, a Z1 é composta por carbono, 

azoto, oxigénio e elementos em menor abundância, tais como: alumínio, 

silício, sódio, enxofre e cloro, correspondente à uma massa que se repete em 

várias zonas, com origem desconhecida, que funciona como ligante destas 

partículas, aprisionando-as. Z2 corresponde a uma partícula composta 

essencialmente por oxigénio e alumínio, possivelmente partículas de óxido de 

alumínio. Z3 é outra partícula, diferente da Z2, composta por oxigénio e 

silício, possivelmente óxido de silício. 

Na amostra 2, Z1, Z3 e Z4 apresentam composições químicas semelhantes, 

correspondendo à massa ligante encontrada na amostra 1-Z1. Z2 é constituída por 

oxigénio e alumínio, possivelmente partículas de 𝐴𝑙2𝑂3. Assim sendo, é possível 

afirmar que o defeito “partículas” é composto por um aglomerado de partículas 

cerâmicas provenientes do polimento do material ótico (óxido de silício) e do 

revestimento doas peças mecânicas (óxido de alumínio) envolvidas por uma 

massa ligante.  

De seguida investigou-se a origem das “partículas”, através do estudo 

de parâmetros com ação direta no processo/materiais do produto: 

 Material base do sistema; 

 Material ótico base; 

 Revestimento do produto; 

 Colas utilizadas na Montagem 

 Lubrificantes utilizados na montagem; 

 

Material base do Sistema 

Procedeu-se à análise do material do sistema mecânico, e assim 

comparar com a composição química das partículas previamente 

identificadas. A análise da liga de alumínio 6082-T6 (Norma DON 754-2:2013-

12) foi realizada por espetrometria de absorção atómica (ver tabela 5), para 

tal foram recolhidas duas amostras (A e B) de modo a aumentar a veracidade 

dos resultados obtidos. 
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Tabela 5: Composição química analisada (%at) da liga 6082-T6. 

 

Pode-se concluir a composição química está dentro dos valores 

especificados pela norma DIN 754-2:2013-12 Pode-se afirmar que o defeito 

“partículas” não tem origem no material de base (liga de alumínio) porque as 

composições químicas são muito diferentes, não se evidenciando Mg, Cr, Zn, 

Cu ou Ti.  

 

Material ótico de base 

De seguida procedeu-se à análise do material do sistema ótico em 

causa. Este Sistema é composto por oito lentes, com funções diferentes, pelo 

que apresentam composições químicas diferentes. Na tabela 6 apresentam-se 

os diferentes tipos de lentes e a respetiva composição química.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 
Químicos 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 

DIN 754-2:2013-12  
0,70-
1,30 

0,5 0,1 
0,4-
1,00 

0,6- 
1,20 

0,25 0,2 0,1 
Restante 

Amostra A 0,86 0,27 0,02 0,48 0,67 0,02 0,04 0,03 Restante 

Amostra B 0,95 0,26 0,04 0,54 0,67 0,01 0,06 0,03 Restante 
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Tabela 6: Composição química (%at) de acordo com a informação do fornecedor - Technical 

Safety Information SCHOTT. 

 

 

 

Com base nesta composição química pode-se afirmar que as partículas 

identificadas na zona Z3 podem ser partículas de vidro (das lentes). Esta falha 

pode ter origens diferentes:  

1. O estado de limpeza das lentes, contudo a verificação do processo 

permitiu verificar o cumprimento do criterioso processo de limpeza das 

lentes.  

2. O aperto excessivo dos anéis que fixam as lentes aos casquilhos, que 

através da pressão exercida pode provocar o arrancamento de material 

das zonas mais frágeis.  

3. Operação de inspeção mal realizada durante a montagem, em que se 

aplica uma pancada para libertar potências “partículas”, se se aplicar 

força excessiva ou o local da batida não for o correto pode-se causar o 

arrancamento de partículas de vidro das lentes, muito provavelmente 

das zonas mais frágeis.  

4. Das três causas analisadas, considera-se que a segunda e a terceira são 

as que apresentam maior probabilidade de ocorrência, podendo ocorrer 

em simultâneo.  

Lente/C.

Q. 
𝐀𝐥𝟐𝐎𝟑 𝐁𝟐𝐎𝟑 𝐁𝐚𝐎 𝐂𝐚𝐎 𝐋𝐚𝟐𝐎𝟑 𝐊𝟐𝐎 𝐍𝐚𝟐𝐎 𝐒𝐛𝟐𝐎𝟑 𝐒𝐢𝐎𝟐 𝐓𝐢𝐎𝟐 𝐒𝐫𝐎 𝐙𝐧𝐎 

Retículo - 
10-

20 

1-

10 
<1 - 

1-

10 

10-

20 
<1 

60-

70 
<1 - - 

7,9,10 1-10 
10-

20 

40-

50 
- - - - <1 

30-

40 
- - - 

11 - 
30-

40 
- 

1-

10 
40-50 - - <1 

1-

10 
- 

1-

10 

1-

10 

5 - 1-10 - <1  
1-

10 
1-10 <1 

50-

60 

10-

20 
- - 

6,8 Composição química desconhecida 
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Revestimento do produto 

 O revestimento do produto é outro parâmetro a analisar, dado a 

maioria das peças do produto serem anodizadas. Foram então realizadas 

análises em MEV-EDS do revestimento de uma peça anodizada (ver figura 9).  

 

Na superfície do revestimento são visíveis partículas deslocadas. Essas 

partículas (marcados na figura 11 – B) foram analisadas (ver tabela 7).  

 

Tabela 7: Composição química em (%at) do revestimento de anodização. 

 

 

 

 

  

Confrontando estes resultados com a composição química das 

“partículas”, as três zonas analisadas apresentam igualmente valores elevados 

de oxigénio e alumínio, parecendo coincidir com as partículas previamente 

identificadas como alumina. Assim, conclui-se que as partículas de alumina 

têm origem do revestimento do produto, que sofre desgaste causado pelo 

movimento relativo entre peças (por exemplo, entre o movimento entre os 

Zona C O Al Mg S Si 

1 9,3 31,6 55,5 2,0 1,6 - 

2 8,3 51,4 35,6 0,6 4,0 - 

3 5,6 52,7 35,8 0,5 5,4 - 

4 7,0 58,7 30.3 0,4 3,4 0,4 

Figura 9: Imagens do revestimento de uma peça anodizada: A) perfil 3; B) Superfície. 

2 

1 

B) 

4 

A) 

 

3 
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prismas e o tubo guia) e também apresenta má aderência entre certas zonas 

da peça. 

 

Colas utilizadas na montagem 

Identificada a origem das partículas que compõe o defeito “partículas” 

em estudo, partiu-se para a identificação da origem da massa que as envolve. 

Para tal, foram analisadas as colas utilizadas na montagem (loctite e 

araldite). As colas são constituídas por compostos orgânicos. Assim foram 

excluídas por serem utilizadas em pequenas quantidades e em sítios onde não 

há qualquer movimento, acabando por secar. 

 

Lubrificantes utilizados na montagem 

Foram também analisadas as massas de polimento e as massas de 

lubrificação. A massa de polimento é constituída por carboneto de silício e 

sílica. As massas lubrificantes utilizadas são a losoid e massa “308 + 5% 

teflon”, à base de compostos orgânicos. A massa losoid é indicada para os 

mecanismos, pois torna os movimentos mais suaves, para além disso, não 

mancha as lentes, no entanto não pode ser utilizada em zonas visíveis, pois o 

seu brilho interfere no campo de visão. A massa “308 + 5% teflon” é aplicada 

onde existe fricção entre componentes, causada pelo movimento relativo. A 

redução do atrito é conferida pela utilização do teflon. A massa de polimento 

pode ser uma causa do defeito, no entanto, a análise do processo permite 

verificar que as operações de lavagem após lavagem são eficazes, tornando 

esta hipótese pouco provável. Mais, o processo de lavagem é otimizado para 

os componentes das miras telescópicas, o que reforça a informação anterior. 

A massa losoid aplicada no interior do sistema (entre o tubo guia e os 

prismas) poderá ser com grande probabilidade, a origem da massa que 

envolve as “partículas” do defeito em análise. A quantidade de massa a 

aplicar não está especificada, ficando assim ao critério ao do colaborador, 

sendo requisito que o interior do tubo fique com uma película fina de massa 

para reduzir o atrito entre componentes.  

Pode-se então concluir que o defeito resulta da acumulação de 

partículas provenientes do revestimento e das lentes em zonas onde se 
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acumula massa lubrificante formando uma espécie de “bolas” de massa + 

“partículas” que com o acumular de partículas aumenta de volume e pela 

ação da gravidade e pelo constante movimento do produto acabam por 

precipitar junto da zona das lentes.  

O diagrama de Ishikawa apresentado na figura 10 foi construído a partir 

da discussão dos dados recolhidos do processo relativo ao defeito em análise.  

 

 

Figura 10: Diagrama Ishikawa relativo ao defeito de “partículas”. 

 

 

4.1.2. Etapa 2 - Análise Quantitativa 

Esta análise teve como objetivo perceber que zonas do produto são 

mais afetadas pelos defeitos. Assim, identificaram-se as zonas mais críticas, 

bem como, as etapas do processo em que os defeitos mais se manifestam. Na 

figura 11 apresenta-se a localização dos defeitos para ambos os modelos.  
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Figura 11: Localização dos defeitos de montagem para ambos os modelos estudados. 

 

Facilmente se percebe que as zonas em se registarem mais defeitos são 

o retículo e a lente 5 (do Sistema, estando a maioria localizado no seu 

interior) para o modelo Magnus e o retículo do Sistema (interior) e a manga 

(interior) para o modelo ERi.  

As “partículas” são certamente o defeito mais frequente, sendo por 

isso, o mais crítico, nomeadamente pela sua origem e composição 

desconhecidas, tornando-se o mais difícil de controlar ao nível do processo.  

O passo seguinte impõe a quantificação da frequência, deteção e 

gravidade das causas, de modo estabelecer as prioridades de atuação no 

processo, e eliminar as causas mais graves e com maior impacto. Os valores 

atribuídos à frequência, deteção e gravidade basearam-se em dados do 

processo e no quadro de pontuação atribuída aos diversos fatores, conforme 

apresentado na tabela 8. 
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Tabela 8: Quadro de pontuação atribuídos aos diversos fatores [16]. 

Pontos Frequência Deteção Gravidade 

1 

Remota – 
Dificilmente ocorre a 

causa que leva à 
falha 

Muito grande – 
Certamente será 

detetada 

Mínimo – O cliente 
mal percebe que a 

falha ocorreu 

2, 3 
Pequena – A causa 
da falha ocorre em 

pequena escala 

Grande – A 
probabilidade de ser 
detetada é elevada 

Pequeno – Ligeira 
detioração no 

desempenho de 
cliente 

4, 5, 6 
Moderada – Por 

vezes ocorre a causa 
que leva há falha 

Moderada – 
Provavelmente será 

detetada 

Moderada – 
Deterioração 

significativa no 
desempenho de um 

sistema com 
descontentamento 

do cliente 

7, 8 
Alta – A causa de 
falha ocorre com 
certa frequência 

Pequena – 
Provavelmente não 

será detetada 

Alta – O sistema 
deixa de funcionar e 

há grande 
descontentamento 

do cliente 

9, 10 
Muito alta – A causa 
da falha ocorre em 
vários momentos 

Muito pequena – 
Certamente não será 

detetada 

Muito Alta – Idêntica 
à anterior mas afeta 
também a segurança 

 

A tabela 9 apresenta o resultado da análise quantitativa do defeito 

“partículas”. 
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Tabela 9: Análise quantitativa das causas associadas ao defeito “partículas”. 

 Causas Frequência Deteção Gravidade Prioridade 

1 Desgaste das ferramentas 3 6 8 144 

2 
Limpeza insuficiente dos 

subgrupos 
4 7 8 224 

3 Erros de montagem 3 7 8 168 

4 Excesso/pouca lubrificação 5 8 8 320 

5 Erros na etapa de recuperação 6 7 8 336 

6 Limpeza do posto de trabalho 2 2 8 32 

7 
Tolerância das peças muito 

próxima dos limites 
6 10 8 480 

8 
Deficiente estado superficial das 

peças 
8 8 8 512 

9 Sequência de montagem errada 2 7 8 112 

10 Erros de inspeção 3 10 8 240 

11 Erros de operação 6 10 8 480 

12 Insuficiente limpeza das peças 7 7 8 392 

13 Controlo ambiente insuficiente 4 3 8 96 

 

Como base nos valores obtidos, identificam-se seis causas prioritárias: 

4, 5, 7, 8, 11 e 12, sendo por isso as causas que mais carecem de ações para 

diminuir o seu impacto no processo. 
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4.1.3. Etapa 3 - Ações 

Nesta etapa definem-se ações preventivas e corretivas que devem 

reduzir a gravidade, frequência ou aumentar a probabilidade de deteção. A 

lista de ações que foram definidas está apresentada na tabela 10. 

 

Tabela 10: Lista de ações, idealizada através do AMFE definido. 

Causas Ações 

1 Definir um ciclo de inspeção para verificar as ferramentas 

2, 3, 4, 5. 6 Formação e responsabilização dos colaboradores 

7,8 

Criar mais etapas de inspeção e durante a montagem. 

Implementar etapas no processo que promovam um melhor acabamento 

superficial e um maior grau de limpeza. 

9,10, 11 Garantia da qualidade de processos 

12 Inspecionar a 100 % as peças que saem do banho 

13 Aumentar as etapas de inspeção à qualidade do ar. 

 

   

4.2. Implementação de Ações Preventivas e Corretivas 

A necessidade de se tomar uma ação corretiva surge da necessidade de 

evitar que um determinado problema volte a ocorrer. Esta ideia é reforçada 

na Norma ISO 9001, que também alude que um processo de melhoria 

contínua, a organização deve definir ações para prevenir a ocorrência de 

potenciais causas de não conformidades. Estas ações devem ser apropriadas 

ao defeito a evitar, ou seja, os defeitos não devem ser tratados da mesma 

forma, pelo contrário devem ser cuidadosamente analisados e tratados 

consoante a sua influência no produto.  

Em relação ao modelo Magnus o defeito em análise aparece do sistema 

(a lente do retículo e lente 5) e por isso as ações corretivas a definir devem 

contemplar este subgrupo. Relativamente ao modelo ERi as ações preventivas 

incidem no sistema (lente do retículo) e na manga.  

Em seguida apresentam-se as ações implementadas com vista a 

resolução do problema em causa. De salientar que antes da respetiva 



29 

implementação teve-se que avaliar o impacto das mesmas na linha de 

produção.  

Após a definição das ações preventivas/corretivas para eliminar as 

causas foi então altura de se proceder à implementação, acompanhando de 

perto de forma a assegurar a sua eficácia. 

 

Mira Magnus 

4.2.1. Ação 1: “Casar” peças na etapa de escovagem  

Objetivo: “Casar” peças na fase de escovagem, formando assim um conjunto, 

que será posteriormente acoplado ao corpo principal da mira.  

 

Descrição:  

São fundamentais no processo de montagem das miras, as etapas de 

“casar”, escovar e lavar as peças previamente à montagem (ver fluxograma 

do processo na figura 12). Estas etapas visão remover ”excessos” de 

revestimento, limalhas e outras partículas que possam existir no interior das 

peças, oriundas das etapas anteriores.  
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Figura 12: Fluxograma do Processo de polimento, escovagem, assimilação e lavagem de peças. 

 

Este procedimento é crítico no caso de peças roscadas, em arestas 

vivas ou formas complexas. Na figura 13 mostra-se a quantidade de partículas 

que são geradas nesta etapa (tendo-se utilizado uma folha branca para 

recolher estas partículas). 
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Figura 13: Partículas geradas na etapa de “casar” peças na etapa de escovagem. 

 

A etapa de “casar” peças é realizada com padrões (que sofrem 

desgaste ao longo do tempo), e só na montagem é que se “casam” as peças, 

formando um conjunto. Será uma vantagem formar o par nesta etapa criando 

o conjunto que posteriormente será acoplado ao corpo da mira.  

Assim, preparam-se duas alterações: A primeira (alteração 1), em que é 

acoplada uma peça ao conjunto. A segunda (alteração 2) o acoplamento de 

mais uma peça ao processo, conforme o esquema apresentado na figura 14.  

Em termos gerais, o processo desenrolasse de maneira igual para os 

dois testes, excetuando a fase de assimilar peças com os padrões. Esta fase é 

alterada, deixando de se usar padrões, mas sim assimilar peças que vão ser 

utilizadas durante a montagem. 
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Figura 14: Esquema da alteração ao processo de “casar”: A) Alteração 1; B) Alteração 2. 

 

Avaliação: 

 O passo seguinte consistiu em acompanhar dois lotes de teste (com a 

alteração 1 e 2) ao longo do processo para obter feedback dos operadores e 

avaliar potenciais problemas que advenham. A tabela 11 ilustra os resultados 

obtidos.  

  

A) B) 
A) 
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Tabela 11: Resultados obtidos no procedimento do lote de teste. 

Lote de teste Alteração 1 Alteração 2 

Etapa Ok/ 
Não 
OK 

Feedback  Ok/ 
Não 
OK 

Feedback Colaborador 

Montagem mecânica do Sistema 
 

Não existem 
diferenças 
em relação 

a lotes 
normais 

 
Necessidade de maior 
concentração, dado o 

maior número de peças 
a controlar. 

Montagem do Sistema 
 

Tudo igual a 
processos 
anteriores 

 
Menor número de 
passos de limpeza 

relativamente a lotes 
normais 

Ajustagem do Sistema 
 

Não existem 
alterações  

Tudo igual 

Montagem do Sistema no corpo 
principal  

Tudo igual a 
lotes 

normais 

 
Menor número de 
passos de limpeza. 

Montagem do Vário + Ocular + Manga 
+ Objetiva   

Processo 
igual  

Processo igual 

Ajustagem da mira 
 

Não se 
verificam 
alterações 

 
Processo igual 

Qualidade Final 
 

Não existem 
diferenças  

Processo igual 

 

No lote 1, ensaiaram-se 43 produtos (dimensão do lote). No lote 2 

foram ensaiados 22 produtos (dimensão do lote). 

Na tabela 12 comparam-se os resultados entre o ano de referência 

2015 para a quantidade defeitos relativos à inspeção final. 

 

Tabela 12: Quantidade de defeitos na montagem das miras, relativamente à ação em causa. 

 2015 Lote 1 Lote 2 

Número total de defeitos 6345 68 31 

Número total de miras 3669 43 22 

Número de defeitos/mira 1,73 1,58 1,41 

 

Analisando os resultados pode-se concluir que os lotes 1 e 2 

apresentam uma redução do número de defeitos por mira, ainda que pouco 

relevante. Os resultados obtidos apontam para uma melhoria ao nível do 
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refugo, para além de não se ter registado nenhuma desvantagem 

relativamente aos lotes normais.  

Relativamente aos resultados da inspeção final da qualidade 

(apresentados na figura 15), a primeira conclusão a retirar é que a taxa de 

aprovação à 1ª do lote 1 é menor do que o anterior, passando de 24 % para 

aproximadamente 18 %. A taxa de aprovação à 2ª é significativamente maior 

do que no ano anterior. Nas restantes situações nota-se uma diminuição da 

taxa, ou seja, 80 % das miras é aprovada à 2ª (70 % em 2015), o que reduz 

tempo e o custo de recuperações comparativamente com 2015. 

Relativamente ao lote 2, a taxa de aprovação à 1ª é 27 % e é idêntica 

à do ano 2015 (24 %).É de notar que a aprovação à 2ª é semelhante nos dois 

lotes (diferença aproximadamente de 4 %). No lote 2, nas três primeiras taxas 

de aprovação, 80 % das miras são aprovadas à semelhança do lote 1 (78 %), 

podem-se concluir que o segundo lote apresenta melhores resultados.   

 

 

Figura 15: Resultados de inspeção final da qualidade. 

 

De forma a complementar este estudo, analisou-se a localização dos 

defeitos. Como se pode ver na figura 16, relativamente ao lote 1, 

comparativamente ao ano de 2015, a percentagem de defeitos nos locais 
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internos diminui (retículo e lente 5), diminuindo a quantidade de 

recuperações necessárias. Confirma-se assim, a eficácia da ação de melhoria 

proposta.  

 

 

Figura 16: Quantidade de defeitos registados na inspeção da qualidade e sua localização. 

 

No lote 2 a proporção de defeitos no interior da lente 5 mantem-se 

idêntica a 2015. Contudo estes resultados são compensados pelo aumento da 

taxa de aprovação das duas primeiras tentativas.  

 

Conclusões: 

Os dois lotes apresentam resultados promissores. O lote 2 apresenta 

uma aprovação à 1ª superior, perfazendo 80 % das miras aprovadas até à 3ª. 

Ao nível da localização dos defeitos, apesar de se verificar uma ligeira subida 

da proporção de defeitos no interior da lente 5.   

Posto isto, a alteração 2 foi implementada no processo de fabrico.  

A alteração 2 foi estendida e implementada no modelo ERi, tratando-se 

de um modelo diferente, as peças a “casar” também são diferentes como e 

ilustrado na figura 17. 
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Figura 17: Esquema da alteração ao processo de “casar” para a mira ERi. 

 

4.2.2. Ação 2: Aprovação da utilização do Planatol  

Objetivo: Revestir superfícies com uma cola, tornando-as capazes de “colar” 

e agregar as partículas que estão suspensas no interior da mira ou soltas no 

interior das miras, protegendo desta forma o sistema.  

 

Descrição:  

A utilização duma cola em determinadas zonas da mira permite 

recolher as partículas suspensas ou que estejam soltas no interior da mira que 

por ação da gravidade e do movimento caim nestas zonas, em vez de se 

depositarem nas lentes.   

A aplicação de uma cola (Planatol) foi experimentada em locais 

invisíveis ao cliente, pelo facto de poder interferir no campo de visão do 

cliente e onde não exista contacto mecânico com componentes. 

Foram testadas 7 locais. Na tabela 13 apresentam-se algumas dessas 

zonas aprovadas. 
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Tabela 13: Análise das diversas Zonas escolhidas para aplicação da cola Planatol. 

Local Peça Objetivo Aprovação 

3.1 

Tubo 

Guia do 

Sistema 

 

 

Agrupar quaisquer partículas que se soltem da 

manga evitando que entrem nos rasgos do 

sistema e depositem no interior das lentes 

(primas, lente negativa, lente 5 ou retículo). 

O local foi aprovado, pois não apresenta 

qualquer tipo de restrição ao nível do 

manuseamento durante a montagem ou 

recuperações, como não efetua nenhum contato 

mecânico com outro tipo de peça. 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Esférica 

do 

Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Colar as partículas que se soltem dos furos de 

ajustagem do retículo e que possam cair nas 

paredes laterais da Esférica, impedindo assim 

que fiquem livres e caiam na zona do retículo. 

O local foi aprovado, no entanto não se pode 

colocar cola em excesso, senão vai criar 

contacto entre peças na montagem. 

 

 

 

3.3 

Anel 

Roscado 

do 

Sistema 
 

Colar as partículas que se soltem dos furos de 

ajustagem do retículo e que possam cair nas 

paredes laterais da Esférica, impedindo assim 

que fiquem livres e caiam na zona do retículo. 

O local foi aprovado, pois não apresenta 

qualquer tipo de restrição ao nível do 

manuseamento durante a montagem ou 

recuperações. 

 

 

 

 

3.4 

Esférica 

do 

Sistema 

 

 

 

Colar as partículas que se soltem dos furos de 

ajustagem do retículo e que possam cair nas 

paredes laterais da Esférica, impedindo assim 

que fiquem livres e caiam na zona do retículo. 

 

O local foi aprovado, no entanto não se pode 

colocar cola em excesso, pois esta pode cair 

para o retículo. 
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Local Peça Objetivo Aprovação 

3.5 

Anel do 

Sistema 

 

Colar as partículas que se soltem das roscas, 

resultante do aperto do anel roscado do sistema 

(3.3) 

Rejeitado: Dificuldade de montagem sem existir 

contacto entre componentes, após colocação da 

cola (Planatol). Não é um processo viável. 

 

 

 

 

 

 

3.6 

Anel do 

Sistema 

 

 

Colar as partículas que se soltem das roscas, 

resultante do aperto do próprio anel (área 

assinalada a cor de rosa) 

Rejeitado: Dificuldade de montagem sem existir 

contacto entre componentes, após colocação da 

cola (Planatol).  

Rejeitado: Dificuldade de montagem sem existir 

contacto entre componentes, após colocação da 

cola (Planatol). Não é um processo viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

Anel do 

Sistema 

 

 

Colar as partículas que se soltem das roscas, 

resultante do aperto do anel roscado do sistema 

(3.3) 

Rejeitado: Dificuldade de montagem sem existir 

contacto entre componentes, após colocação da 

cola (Planatol). Não é um processo viável. 

 

 

 

 

 

  



39 

Apesar da validação dos vários locais, apenas no 3.3 se utilizou a cola 

(Planatol), pois para além de não serem visível no campo de visão, é o local 

com maior facilidade de manuseamento, não se correndo risco da colocação 

de excessos.  

Por fim, a etapa final consistiu em acompanhar a montagem de uma 

mira de um sistema teste, registando o historial da montagem ao longo de 

cada etapa.   

 

Avaliação:  

O histórico apresentado na tabela 14 é ilustrativo do acompanhamento 

de uma peça teste, isto é, de um sistema com Planatol no local indicado, 

montado de origem até ao produto final, seguindo todos os procedimentos 

normais de montagem de uma mira.   
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Tabela 14 Resultados obtidos do acompanhamento do Sistema teste com Planatol montada 

numa mira. 

Etapa Ok Não 
OK 

Feedback  Observações  

Montagem mecânica do Sistema 
 

 

Não existem 
diferenças. Nem 

problemas na 
montagem 

Nada a registar 

Montagem do Sistema 
 

 

Tudo igual, sendo 
normal efetuar-se 
pelo menos uma 

operação de limpeza 

Montado à 2ª 
tentativa. 

Problema no 
interior 

(“partículas” + 
massas) 

Ajustagem do Sistema 
 

 Tudo igual Nada a registar 

Montagem do Sistema ao corpo 
Principal  

 Tudo igual 

Montado à 2ª 
tentativa. 

Problema no 
interior 

(“partículas”) 

Montagem do Vário + Ocular + 
Manga + Objetiva ao Corpo 

Principal 
 

 Tudo igual Nada a registar 

Ajustagem da mira 
 

 Tudo igual Nada a registar 

 
Qualidade Final  

 Tudo igual 

Rejeitado, 
Problema no 

interior do sistema 
(massa na lente 5 
– não deriva de 
problemas do 

teste)  

Recuperação (Ao subgrupo do 
Sistema)  

 
Não altera nada o 
procedimento de 

recuperação 

Recuperado à 2º, 
problema na lente 

do retículo 
(partículas) 

Montagem do Vário + Ocular + 
Manga + Objetiva   

 Tudo igual Nada a registar 

Ajustagem da Mira 
 

 Tudo igual Nada a registar 

Qualidade Final 
 

 Tudo igual Aprovado 

 

Como se pode analisar na tabela 16, a montagem da mira de teste não 

apresentou qualquer tipo do ponto de vista dos colaboradores. Não existem 

evidências de complicações que possam prejudicar qualidade do produto 

final, assim sendo, conclui-se que a aplicação o Planatol nas zonas 
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anteriormente referidas não constitui nenhum impedimento na perspetiva do 

processo de fabrico.Assim, o teste foi alargado a oito miras. 

Na tabela 15 apresenta-se a taxa de defeitos relativa às oito miras 

testadas. Analisando os dados conclui-se que não existem melhorias na 

redução do número de defeitos por produto, relativamente aos dados de 

2015.  

 

Tabela 15: Taxa de defeitos na montagem das miras de teste (com Planatol). 

 2015 Planatol 

Número total de defeitos 6345 14 

Número total de miras 3669 8 

Número de defeitos/mira 1,73 1,75 

 

Analisando os dados relativos à inspeção final apresentados na figura 

18, conclui-se que a aprovação à 1ª (13 %) é menor que em 2015 (24 %). No 

entanto, verifica-se que existe um aumento significativo na aprovação à 2ª 

(de 26 % para 50 %). Quando se consideram as primeiras três taxas de 

aprovação, verifica-se que 76 % das miras são aprovadas (69 % em 2015). 

Apesar de não se ter reduzido a taxa de defeitos, considera-se que há uma 

melhoria efetiva no processo, já que esta alteração introduzida permite 

reduzir o tempo de recuperações (e custo associado) melhorando a eficácia da 

linha de montagem. 
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Figura 18: Dados da inspeção da qualidade final. 

 

Relativamente à localização dos defeitos (ver figura 19), verifica-se que 

a quantidade de defeitos, na lente do retículo, no interior do sistema é 

consideravelmente menor do que os resultados de 2015. Há um aumento 

ligeiro no interior da lente 5, não sendo considerado relevante.   

 

  

Figura 19: Quantidade de defeitos registados na inspeção da qualidade e sua localização. 
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Conclusões: 

As principais conclusões assentam na ineficácia em reduzir a taxa de 

defeitos por mira (comparativamente ao ano anterior), assim como aumentar 

a aprovação à 1ª. No entanto, há uma diminuição dos defeitos localizados no 

interior do Sistema. De salientar ainda o aumento da taxa de aprovação à 2ª e 

3ª tentativa que permite reduzir significativamente o tempo de recuperações, 

refletindo-se numa melhoria clara da eficiência do processo de montagem, 

incluindo custos e recursos. 

A cola Planatol foi aprovada, esta nesta altura a aguardar a autorização 

final da LCW para ser incluída nos métodos operatórios.  

 

4.2.3. Ação 3: Alteração da sequência de Montagem  

Objetivo: Reduzir o número de defeitos verificadas no exterior da lente 5 do 

Sistema e no interior da Manga 

 

Descrição: 

O número elevado de defeitos registados no exterior da lente 5 e no 

interior da Manga na montagem da Manga representam uma parte significativa 

dos defeitos de montagem, como também no tempo necessário gasto para a 

montagem do mesmo, dado serem necessários vários passos de montagem 

para que a montagem do subgrupo esteja conforme.  

Através da análise do processo observou-se que os defeitos provêm da 

montagem da Manga, pelo aperto do casquilho roscado no corpo, que provoca 

a libertação de “partículas” para as lentes. 

Assim, preparou-se uma alteração no processo que consiste em alterar 

o procedimento de trabalho na fase de montagem. A alteração incidiu na 

alteração da sequência de montagem, começando-se a montar primeiramente 

a manga no corpo da mira e só depois o Sistema. A alteração tem por objetivo 

libertar as “partículas” na fase inicial do processo, reduzindo assim a 

probabilidade do aparecimento de partículas no sistema (concretamente no 

exterior da lente 5), dado este ser montado posteriormente, ao contrário 

daquilo que acontecia anteriormente. Reduzindo-se assim o tempo necessário 

em recuperações. 
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Avaliação: 

O primeiro passo consistiu em acompanhar o lote de teste (com a 

alteração) ao longo do processo para obter o feedback dos operadores e 

avaliar potenciais problemas que daí advenham. A tabela 16 ilustra os 

resultados obtidos.  

 

Tabela 16: Resultados obtidos no procedimento do lote de teste. 

Lote de teste Alteração  

Etapa Ok/ Não 
OK 

Feedback  

Montagem mecânica do Sistema 
 

Tudo igual ao processo normal 

Montagem do Sistema 
 

Tudo igual ao processo normal 

Ajustagem do Sistema 
 

Tudo igual ao processo normal 

Montagem do Manga 
 

Número de passos de limpeza é igual ao 
processo normal (3x e 4x) 

Montagem do Sistema no corpo 
principal  

Não se verificou defeitos na montagem 

Montagem do Vário + Ocular + Objetiva 
 

Não existem diferenças 

Ajustagem da mira 
 

Não existem diferenças 

Qualidade Final 
 

Não existem diferenças 

 

A dimensão do lote utilizado para a avaliação desta alteração foi de 

25 miras. 

Na tabela 17 comparam-se os resultados entre a alteração do processo 

e o ano de referência 2015 para a quantidade defeitos relativos à inspeção 

final. Analisando os dados do lote de teste, conclui-se que a taxa de defeitos 

por mira melhorou substancialmente. 

 

Tabela 17: Quantidade de defeitos na montagem das miras, relativamente à ação em causa. 

 2015 Alteração  

Número total de defeitos 6345 24 

Número total de miras 3669 25 

Número de defeitos/mira 1,73 0,96 
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Relativamente à inspeção da qualidade final, observa-se a taxa de 

aprovação à 1ª aumentou (de 24 % para 36 %), como se pode verificar pela 

figura 20, relativamente a 2015. O mesmo aumento se verificou quando 

somadas as três primeiras taxas de aprovação (88 %), comparativamente ao 

ano de 2015 (69 %), reduzindo desta forma o elevado número de passos de 

limpeza durante a montagem e consecutivamente reduz-se o aparecimento de 

defeitos na lente 5 provenientes da montagem da manga, o que se reflete 

num baixar do custo associado ao tempo gasto em reparações e por sua vez, 

numa redução no atraso da produção. 

 

 

Figura 20: Dados da inspeção da qualidade final. 

 

A figura 21 apresenta a localização dos defeitos. Verifica-se que o 

número de defeitos na parte exterior da lente 5 reduziu, quando comparados 

com os valores de 2015. Ao nível do interior do Sistema e dos restantes 

subgrupo os defeitos originados são irrelevantes para a análise da alteração. 
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Figura 21: Quantidade de defeitos registados na inspeção da qualidade e sua localização. 

 

Conclusões: 

A alteração ao processo de montagem apresentou melhorias no 

processo (relativamente ao ano de 2015), pelo aumento da taxa de aprovação 

das miras na aprovação à 1ª, quer pela diminuição da quantidade de defeitos 

no exterior da Lente 5, diminuindo-se consecutivamente o tempo gasto em 

recuperações e o custo associado às mesmas.  

Assim, a alteração foi implementada no processo de fabrico, contendo 

também o modelo ERi. 
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Mira ERi 

4.2.4. Ação 4: Utilizar um calibre de rosca no Furo roscado da Manga da 

mira ERI 

Objetivo: Diminuir o número de defeitos presente no Subgrupo da Manga. 

 

Descrição: 

A montagem da Manga no corpo da mira é um processo de execução 

simples, no entanto pode ser dificultada quando há a necessidade de realizar 

sucessivas etapas de limpeza. Os defeitos localizados no interior e no exterior 

da manga, imediatamente detetados após a montagem obriga o operador a 

desmontar o corpo, limpar a manga e tornar a montar novamente, repetindo 

este procedimento até que elimine qualquer tipo de defeito. 

Com o objetivo de diminuir a quantidade de defeitos da manga 

detetados na inspeção final da qualidade e também diminuir o número de 

passos de limpeza, avaliou-se a mira na procura das causas, tendo-se centrado 

a análise no furo roscado apresentado na figura 22. 

 

 

 

 

Figura 22: Furo roscado da mira que vai ser utilizado o calibre de rosca. 

 

Neste furo funciona uma mola que em serviço provoca desgaste da 

superfície, o que pode causar libertação de partículas metálicas.  

Assim, a ideia foi utilizar um macho com a mesma seção e tolerância do 

furo, como o objetivo de limpar e remover possíveis partículas, 

nomeadamente limalhas e partículas de revestimento. O macho foi 

mergulhado em álcool de cada vez que foi utilizado.  
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Avaliação:  

Ensaiaram-se 20 miras, tendo-se registado em todas a libertação de 

limalhas e partículas do revestimento, como mostra a figura 23. 

 

 

Figura 23: Partículas geradas na etapa de passagem do calibre de rosca no furo roscado da 

Manga do modelo ERi. 

 

O passo seguinte consistiu em acompanhar a montagem das 20 miras, 

nomeadamente a montagem do ocular ao corpo, etapa em que se fixa o 

parafuso no furo roscado. O acompanhamento da montagem é fundamental 

para se perceber a influência da utilização do calibre ao nível da montagem, 

tais como, a alteração do diâmetro do furo, prejudicando a estanquicidade ou 

a fixação do parafuso e consequentemente o posicionamento da mola.   

Através da análise da tabela 18 pode-se concluir que a utilização do 

calibre roscado foi bem executada, pois a montagem decorreu de forma 

normal, não se registando qualquer tipo de incidências, excetuando o facto de 

uma mira apresentar a extremidade do furo danificada. Pelo que a utilização 

do calibre dever ser realizada com a mira apoiada numa base própria 

(ferramenta de trabalho), garantindo que o calibre faz 90º com o furo. Esta 

alteração permitiu reduzir o número de limpezas efetuadas na montagem da 

manga (entre 1 a 2 limpezas, comparativamente com as miras normais que 

eram necessários cerca de 4 a 5 limpezas). 

 



49 

Tabela 18: Resultados obtidos do acompanhamento das miras teste da etapa de utilização de 

um calibre roscado no furo roscado da Manga da mira ERi. 

Etapa Ok 
Não 
OK 

Feedback  Observações  

Montagem mecânica do 
Sistema 

 
 

 
Sem problemas na 

montagem 

 
Tudo Ok para as 

20 miras 

Montagem do Sistema 
 

 Tudo igual 
 

Tudo Ok para as 
20 miras 

Ajustagem do Sistema 
 

 Tudo igual 
Tudo Ok para as 

20 miras 

Montagem do Sistema ao corpo 
Principal  

 Tudo igual 
Tudo Ok para as 

20 miras 

Montagem do Vário + Ocular + 
Manga + Objetiva ao Corpo 

Principal 
 

 

Sem problemas na 
montagem. 

Registaram-se 
menos passos de 

limpeza na 
montagem da 

manga 

 Retrabalho do 
furo correto. 

Atenção à entrada 
do macho no furo 
para não danificar 
a extremidade do 

furo (1 corpo 
danificado nessa 

zona) 

Ajustagem da mira 
 

 Tudo igual 
Tudo Ok para as 

20 miras 

Qualidade Final 
 

 Tudo igual 
Tudo Ok para as 

20 miras 

 

Procedeu-se ao estudo dos defeitos nas 20 miras de teste. A análise de 

dados da tabela 19 não permite tecer conclusões acerca da influência no 

processo da ação implementada. 

 

Tabela 19: Quantidade de defeitos na montagem das miras, relativamente à ação em causa. 

 

Relativamente aos resultados da inspeção final apresentados na figura 

24, conclui-se que a aprovação à 1ª (25 %) é maior que em 2015 (19 %). 

Contudo, verifica-se que existe uma diminuição na aprovação à 2ª (de 31 % 

 2015 Utilização do calibre 
roscado 

Número total de defeitos 2308 34 

Número total de miras 1290 20 

Número de defeitos/mira 1,79 1,7 
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para 25 %). Consideradas as três tentativas de aprovação verifica-se que 65 % 

das miras são aprovadas (70 % em 2015).  

 

 

Figura 24: Dados da inspeção da qualidade final. 

 

Relativamente à localização de defeitos, a figura 25 permite uma 

análise detalhada da ocorrência dos mesmos. Observa-se que a maioria dos 

defeitos foi registada na manga, ultrapassando significativamente, os valores 

de 2015. Estes valores vão de encontro dos valores da inspeção da qualidade 

apresentados anteriormente. 
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Figura 25: Quantidade de defeitos registados na inspeção da qualidade e sua localização. 

 

Conclusões: 

Apesar do aumento da taxa de defeitos na manga, regista-se um 

aumento da taxa de aprovação à 1ª e uma diminuição do número de passos de 

limpeza, reduzindo desta forma o tempo necessário para a montagem da 

mira. 

Posto isto, a alteração foi implementada no processo de fabrico. 

 

4.2.5. Ação 5: Ensaio de impacto 

Objetivo: Realizar o número de pancadas efetuadas na Inspeção final da 

Qualidade (QS) durante a fase de Montagem do Subgrupo do Sistema ao Corpo 

da mira.  

 

Descrição: 

O ensaio de impacto consiste em sujeitar diferentes zonas da mira 

(dependo da fase de montagem) ao impacto com um martelo com cabeça de 

borracha com o objetivo de libertar e remover qualquer tipo de partícula que 

esteja aprisionada em locais não visíveis, evitando assim que estes defeitos 

sejam detetados numa etapa mais avançada da montagem e que o produto 

apresente maior valor acrescentado. 
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É realizado na montagem do ocular e da manga, e posteriormente, na 

inspeção final da qualidade (num total de 11 impactos). 

Propõe-se introduzir um ensaio de impacto adicional durante a 

montagem do Sistema com a mesma finalidade que ensaios realizados noutros 

subgrupos. O interesse passa por introduzir uma operação de inspeção na fase 

inicial de montagem, em que o valor acrescido é menor. O procedimento 

consiste em aplicar 3 pancadas em zonas distintas, como é ilustrado na figura 

26. 

 

 

Avaliação:  

Testaram-se 20 miras, 10 miras da linha de montagem e as outras 10 

são provenientes de recuperação. A avaliação do ensaio consistiu em verificar 

a existência de partículas após o impacto. 

Pela análise da tabela 20 conclui-se que em 17 das 20 miras 

(aproximadamente 85%) apareceram defeitos provenientes do ensaio, o que 

quer dizer este teste provoca a libertação de partículas que se revelariam em 

fases mais avançadas do processo. 

 

 

 

 

  

Figura 26: Procedimento a executar no ensaio de impacto. 
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Tabela 20: Resultados obtidos do acompanhamento das miras teste do ensaio de impacto. 

Produto Ok Não OK Resultado  Observações  

1
º 

M
o

n
ta

ge
m

 d
o

 p
ro

d
u

to
 

1 
 

 Problema: partículas + massa - 

2 
 

 Problema: partículas - 

3   Não aconteceu nada - 

4 
 

 Problema: partículas - 

5 
 

 Problema: partículas + massas - 

6 
 

 Problema: partículas + massas - 

7 
 

 Problema: partículas - 

8   Não aconteceu nada - 

9 
 

 Problema: partículas - 

10 
 

 
Problema: partículas + massas + 

pêlo 
- 

 

R
ec

u
p

er
aç

ão
 

11 
 

 Problema: partículas 

 
As partículas 

visualizadas tem 
menores dimensões 
do que as partículas 

causadoras da 
rejeição do produto. 

 

12   Não aconteceu nada 

13 
 

 Problema: partículas 

14 
 

 Problema: massa 

15 
 

 Problema: partículas + massa 

16 
 

 Problema: partículas 

17 
 

 Problema: partículas + massa 

18 
 

 Problema: partículas + massa 

19 
 

 Problema: massa 

20 
 

 Problema: massa 

 

Após esta análise também foi pertinente perceber o efeito do mesmo 

na inspeção final, relativamente a um lote de 20 miras.  

Observando os valores apresentados na tabela 21 concluiu-se que a taxa 

de defeitos por mira mantem-se relativamente ao ano de 2015.    
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Tabela 21: Quantidade de defeitos na montagem das miras, relativamente à ação em causa. 

 Ano 2015 Ensaio de impacto 

Número total de defeitos 2308 36 

Número total de miras 1290 20 

Número de defeitos/mira 1,79 1,8 

 

Na figura 27, observa-se que a taxa de aprovação à 1ª registou uma 

diminuição ligeira (relativamente a 2015,aproximadamente 3 %). No entanto, 

assinala-se um valor significativamente mais alto da taxa de aprovação à 2ª 

(cerca de 15%). Somando as taxas de aprovação das três primeiras taxas de 

aprovação, tem-se um total de 75 % das miras aprovadas (70 % em 2015) 

significando assim uma melhoria no processo. 

 

 

Figura 27: Dados da inspeção da qualidade final. 

 

A figura 28 mostra que o número de defeitos no sistema reduziu 

substancialmente, nomeadamente na parte exterior do retículo. Ao nível da 

manga e dos restantes subgrupo os defeitos originados são irrelevantes para a 

análise do ensaio. 
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Figura 28: Quantidade de defeitos registados na inspeção da qualidade e sua localização. 

 

 

Conclusões: 

O ensaio de impacto pode introduzir melhorias no processo 

(relativamente ao ano de 2015), quer pelo aumento da taxa de aprovação das 

miras na aprovação à 2ª, quer pela diminuição da quantidade de defeitos no 

sistema, diminuindo-se consecutivamente o tempo gasto em recuperações e o 

custo das mesmas.  

Assim, o ensaio foi implementado no processo de fabrico e no processo 

de recuperações, abrangendo também o modelo Magnus. 
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5. Impacto das ações implementadas na eficácia do 

processo de montagem  

Na tabela 22 apresenta-se a quantidade de defeitos relativos à linha de 

montagem desde o início da implementação das ações dirigidas aos dois 

modelos. Observa-se que a quantidade relativa de defeitos diminuiu 

(relativamente ao ano de 2015) para os dois modelos de miras. 

 

Tabela 22: Quantidade de defeitos na montagem das miras. 

Modelos Magnus ERi 

 2015 2016 (Abri) 2015 2016 
(Abril) 

Número total de defeitos 6345 1013 2308 980 

Número total de miras 3669 624 1290 627 

Número de defeitos/mira 1,73 1,62 1,79 1,56 

 

Na figura 29 apresentam-se os dados relativos à inspeção da qualidade 

final. Analisando os dados, conclui-se que na mira Magnus, a taxa de 

aprovação à 1ª diminui em relação ao ano de 2015 (24 % para 16 %). O mesmo 

se regista quando se consideram as três primeiras aprovações (passou de 69 % 

para 64 %). Relativamente ao modelo ERi, conclui-se que ocorreu um aumento 

da taxa de aprovação à 1ª (22 %) relativamente ao ano de 2015 (19 %). A 

mesma tendência se verifica olhando para o somatório das três primeiras 

aprovações (passou de 68 % do ano de 2015 para 75 %).  
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Figura 29: Dados da inspeção da qualidade final. 

 

Relativamente à localização de defeitos, a figura 30 permite constatar 

que a maioria dos defeitos da mira Magnus foi registada no sistema, tanto no 

interior como no exterior (retículo e lente 5). No entanto, registou-se uma 

diminuição do número de defeitos na zona do retículo (interior e exterior, 

passou de 34 % de 2015 para 32 % em 2016), contrariamente aos defeitos na 

lente 5 (32 % para 37 %,). Relativamente à mira ERi, conclui-se que a maioria 

dos defeitos foi registada no sistema (interior) e na manga (interior) à 

semelhança de 2015, sendo que a quantidade de defeitos no sistema 

aumentou (32 % para 37 %). A mesma conclusão se aplica à manga (20 % para 

34 %). 

Assim, a implementação das ações apresenta uma melhoria ao nível dos 

defeitos registados relativos ao processo de montagem, contudo apresenta um 

impacto pouco significativo na taxa de aprovação à 1ª ao nível da inspeção 

final. No entanto, considerando cada etapa individual do processo o impacto 

das ações foi mais expressivo, espelhado nas observações recolhidas ao longo 

do processamento dos lotes de teste e na redução do número de passos de 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1º 2º 3º 4º 5º

Ta
xa

 d
e 

ap
ro

va
çã

o
 

Aprovação 

2016 -Magnus 2015 - Magnus

2016 - ERi 2015 - ERi

Freq. Acumulada - Magnus 2016 Freq. Acumulada - Magnus 2015

Freq. Acumulada - ERi 2016 Freq. Acumulada - ERi 2015



58 

limpeza na montagem, que permite reduzir o tempo de processamento e 

custos inerentes.  

 

 

 

Figura 30: Quantidade de defeitos registados na inspeção da qualidade e sua localização. 
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6. Conclusões 

Na realização deste trabalho, o conhecimento dos conceitos que 

derivaram da Qualidade e das ferramentas de melhoria permitiu realizar uma 

análise detalhada e crítica do processo de montagem de miras telescópicas.  

A compreensão e análise crítica do processo e das diferentes etapas 

que o constituem permitiram, implementar alterações ao nível do método 

operatório e etapas de controlo do processo e do produto contribuindo para 

melhoria do desempenho das organizações.  

Na análise crítica, identificaram-se os problemas vitais que afetam o 

processo de montagem das miras.  

A elaboração do AMFE foi fundamental na estruturação do problema, 

auxiliando na identificação da causa que levou ao surgimento do defeito 

“partículas” e na tomada de ações que previnam o seu acontecimento.  

As sugestões de melhoria foram implementadas, sem grandes custos 

para a empresa. 

 

6.1. Sugestões para trabalhos futuros 

Atingidos os objetivos referidos no início desta dissertação existe ainda 

trabalho a desenvolver. Posto isto, deixam-se algumas recomendações que 

podem vir a ser realizadas futuramente.  

O acabamento final das peças nomeadamente das peças mais críticas 

do produto pode ser melhorado. Um tratamento extra de polimento ultrafino 

poderá ser realizado. Num tambor vibratório em que pequenos cilindros 

cerâmicos promovem o polimento das peças e por isso arredondam as arestas 

vivas e melhoram o acabamento superficial, diminuindo a probabilidade de se 

soltarem partículas durante a montagem posterior. O projeto encontra-se em 

desenvolvimento, aguardando apenas a compra da máquina para que seja 

implementada na produção [17, 18].  

Deve-se estudar a possibilidade de se alterar a forma geométrica de 

algumas peças. É o caso do casquilho da Manga, em que a sugestão passa por 

adquirir casquilhos de encaixe e não de aperto roscado, eliminando a rosca, 

dado que todos os modelos com casquilhos de encaixe, apresentam um nível 
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de defeitos (na manga e na lente 5) mais baixo, do que os produtos que 

utilizam de aperto roscado.  

Por fim, deve-se dar continuidade à utilização da cola (Planatol), 

testando a sua utilização noutros locais. O mesmo se aplica à utilização de 

massas lubrificantes em locais não visíveis no campo de visão que funcionem 

como captadores de defeitos que se possam soltar em serviço. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo A – Árvore Produto da Mira Telescópica Magnus  
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