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Resumo  

 

Nos dias de hoje, com a crise atual, face ao crescente aparecimento de novas ideias no 

mercado e ao aumento da exigência dos clientes, as empresas têm a necessidade de se 

destacar umas das outras. O esforço para responder à competitividade passa por combater a 

inércia organizacional. Para tal, é essencial um espírito de mudança, de adaptação a novas 

exigências, e a procura de soluções para otimizar recursos, diminuir custos e aumentar a 

qualidade dos produtos. 

O projeto foi integralmente realizado na Colquímica – Indústria Nacional de Colas, S.A, que é 

uma empresa que se encontra em fase de crescimento e que procura implementar métodos 

para promover a melhoria. Nesse sentido, o presente projeto consistiu no desenvolvimento de 

um programa de melhoria contínua e de controlo do processo dividido em 3 subprojetos: 5S e 

Gestão Visual, Abastecimento Normalizado e Controlo do Processo.  

O primeiro subprojeto consistiu na implementação da metodologia 5S através de um 

campeonato entre os operadores, promovendo a competitividade e o espírito de equipa. No 

âmbito da Gestão Visual foram implementados em todas as áreas da fábrica sinalizações, 

marcações no chão e quadros de informação. 

O segundo subprojeto consistiu no dimensionamento de um supermercado de abastecimento, 

que foi baseado num estudo sobre o consumo de materiais de embalagem, realizado no âmbito 

do projeto e com o objetivo de normalizar a logística interna. 

Finalmente, o terceiro subprojeto foi dedicado ao controlo do processo, tendo sido efetuado 

um seguimento in loco do processo produtivo para analisar o método de trabalho existente. 

Seguidamente procedeu-se ao levantamento dos parâmetros de equipamentos e à identificação 

das variáveis de processo para verificar quais estavam a ser medidas e quais deveriam ser 

controladas e por fim, selecionou-se uma parte do processo produtivo e realizou-se uma 

recolha de dados. 
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Development of a Continuous Improvement and Process Control 
Program in an Adhesives’ Production Company 

 

Abstract 

Concerning the crisis currently taking place, the uprising of brand new ideas on the market 

and clients’ demand, companies need to stand out from each other. In order to respond to this 

competitiveness, they have to overcome organizational inertia. For that to happen, it is 

fundamental to be open to changes, to be able to adapt to new demands and to find solutions 

in order to optimize resources, reduce costs and enhance products’ quality. 

Having that in mind, a project took place at Colquímica – Indústria Nacional de Colas, S.A., a 

company in constant growth and searching for the implementation of methods that lead to the 

promotion of improvement. This project consisted in the development of a continuous 

improvement and process control, divided in three subprojects: 5S and Visual Management, 

Internal Logistics and Process Control. 

In the continuous improvement field, several Lean principles were used. The 5S methodology 

was implemented through a championship between the operators, promoting competitiveness 

and team spirit. Some tools of visual management were resorted, such as signs, markings on 

the floor and information boards spread in all areas of the factory. To normalize the internal 

logistics, a study about packaging material consumption was carried, followed by a scaling of 

a supply supermarket. 

About the process control, a follow up in loco of the manufacturing process was executed to 

analyze the current work method, data related to the equipment parameters and process 

variables was collected in order to identify which were being measured and which should be 

controlled and there was a period to gather measurements about some parameters. 
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1 Introdução  

O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de dissertação do Mestrado 

Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto. O projeto foi desenvolvido no Departamento de Produção da empresa Colquímica – 

Indústria Nacional de Colas, S.A e teve uma duração aproximada de 4 meses. 

 

1.1 Apresentação da Empresa 

A Colquímica é uma empresa portuguesa dedicada ao desenvolvimento, produção e 

comercialização de colas para diversas aplicações industriais. Fundada em 1953, com o nome 

comercial de J.A.Koehler, Lda, foi pioneira em Portugal no desenvolvimento de colas base 

aquosa e colas hot-melt. 

O grupo Colquímica conta atualmente com cerca de 200 colaboradores e está sediado em 

Portugal onde possui duas Fábricas: Valongo e Susão. Em 2013, por motivos estratégicos e 

logísticos, abriu uma terceira unidade em Poznan, na Polónia.  

A empresa é uma das seis maiores produtoras de colas da Europa e opera a nível mundial, 

com clientes em mais de 60 países, como se pode observar na Figura 1. O processo de 

internacionalização foi iniciado em 1990, sendo a taxa de exportação, atualmente, de 90%.  

 

Figura 1 - Mapa de Clientes da Colquímica 

 

Com uma estratégia Business to Business, e um portfólio diverso e versátil de produtos para 

diferentes aplicações e indústrias, a Colquímica está presente em vários setores de atividade 

tais como: automóvel, colchões, embalagens, encadernação, indústria médica, construção e 

isolamentos térmicos, madeira, nonwoven e têxteis técnicos, entre outros. 

Uma das principais vantagens competitivas da Colquímica é a resposta rápida às necessidades 

do cliente. Para alcançar a máxima eficiência das unidades fabris é aplicado um modelo de 

produção contínuo com turnos rotativos, funcionando 24h por dia e 365 dias por ano. Esta 

lógica de produção, aliada a um elevado nível de automatização das unidades, permite um 

prazo de entrega muito reduzido. A flexibilidade da produção e a capacidade de resposta a 

encomendas urgentes deve-se também ao facto de a Colquímica beneficiar um sistema de 
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produção “just-in-time”, permitindo disponibilizar equipamentos e recursos sempre que tal for 

necessário. 

Outro fator de distinção da empresa reside na forte aposta na inovação, na tecnologia, na 

investigação e no desenvolvimento, para desenvolver produtos à medida das necessidades dos 

clientes e apresentar soluções adequadas aos desafios propostos. 

O crescimento da empresa nos últimos anos deve-se também aos valores pelos quais se gere, 

estabelecendo relações duradouras não só com clientes e com fornecedores, mas também com 

os seus colaboradores e stakeholders. 

O sucesso da Colquímica é fundamentado numa cultura baseada em princípios como a 

inovação, a confiança, a rápida capacidade de resposta e soluções customizadas. 

 

1.2 Descrição e Objetivos do Projeto 

O presente projeto decorreu no Departamento de Produção. Os principais objetivos eram 

implementar princípios Lean, diminuindo tarefas sem valor acrescentado, promover o espírito 

de equipa e normalizar o processo produtivo. Para tal, desenvolveu-se um programa de 

melhoria e de controlo do processo.  

A primeira fase do trabalho centrou-se numa intervenção nas duas fábricas (Susão e Valongo) 

e consistiu na implementação de metodologias 5S e Gestão Visual. O intuito era melhorar a 

imagem da empresa para os seus colaboradores, para os fornecedores e para os clientes, 

eliminar desperdícios, organizar os postos de trabalho, envolver os operadores nos objetivos 

da organização e promover o trabalho de grupo. 

O Abastecimento Normalizado foi apenas implementado na fábrica de Susão com o objetivo 

de otimizar o espaço e os tempos gastos pelos operadores, controlar stocks e normalizar a 

logística interna através da introdução de princípios Lean. 

De forma a atingir os objetivos do Departamento e a uniformizar procedimentos e o processo 

produtivo, houve uma preocupação de melhorar o controlo do processo. Assim, escolheu-se 

uma linha piloto, a linha Big Pillows 1 na fábrica de Susão, e procedeu-se ao levantamento de 

informações críticas para o efeito, tais como variáveis que afetam o processo, tempos e 

métodos de trabalho. 

 

1.3 Metodologia  

Numa primeira fase de cerca de 2 semanas houve o período de integração onde foi possível 

assistir a uma breve apresentação de outros departamentos como: Investigação e 

Desenvolvimento, Técnico e Qualidade e deste modo perceber o funcionamento da empresa e 

o processo de produção de colas. Esta etapa permitiu in loco entender o processo produtivo 

das colas e o funcionamento de ambientes industriais. 

Depois deu-se início à pesquisa bibliográfica, recolha de informação sobre os temas 

Pensamento Lean, Abastecimento Normalizado e Controlo do Processo, através de livros e 

artigos de modo poder aplicar os conceitos a situações práticas. 

A primeira e mais longa etapa foi a dos 5S e Gestão Visual. O início do projeto coincidiu com 

a preparação do Campeonato 5S e com a implementação de quadros de informação em todas 

as áreas. Para familiarizar os operadores com a temática foi-lhes dada uma formação 5S que 

se repartiu numa componente teórica e outra prática. A parte prática deu origem a várias 

sugestões de melhorias por parte dos operadores, levando a 3 semanas intensivas de estudo 

das sugestões e delegação de tarefas. Em simultâneo, estudou-se qual a melhor informação a 

colocar nos quadros de informação, assim como o layout e materiais necessários a comprar. 
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Depois de definidas e criadas as folhas foram criados os quadros que além de indicadores 

continham suportes para o projeto 5S. O Campeonato 5S começou em Abril com uma 

previsão de 6 meses de duração. Até ao fim do projeto foi feito um acompanhamento do 

trabalho realizado para satisfazer as sugestões aprovadas pelo Departamento de Produção e 

pela Administração, assim como Auditorias 5S que permitiam definir a posição de cada 

equipa no Campeonato 5S. 

Para a criação de um Abastecimento Normalizado primeiro foram identificados os materiais 

de embalamento existentes. De seguida, devido a uma grande variedade nos materiais a 

abastecer realizou-se um levantamento diário do material consumido durante cerca de 45 dias. 

Depois estimaram-se os tempos de consumo de cada material e foi feito um estudo para 

avaliar quais os materiais mais utilizados. Finalmente com todos os dados foi possível 

dimensionar o supermercado. 

Na terceira etapa, Controlo do Processo, houve inicialmente um seguimento do processo 

produtivo numa linha piloto para entender o método de trabalho de cada operador e identificar 

quais os parâmetros de processo e os parâmetros de equipamento relevantes. De seguida, 

selecionou-se uma parte do processo produtivo para estudar e verificar se os parâmetros 

poderiam ser controlados. Nas últimas 3 semanas do projeto foi criada uma folha de registos 

para recolher informação na linha piloto, e tirar algumas conclusões no sentido de entender 

qual o melhor método de trabalho nessa parte do processo produtivo e identificar alguns 

tempos de paragem. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação  

O presente relatório encontra-se dividido em 5 capítulos: Introdução, Enquadramento Teórico, 

Descrição da Situação Inicial, Apresentação das Soluções Propostas, Conclusões e 

Perspetivas Futuras. 

Neste primeiro capítulo foi feita uma breve descrição da empresa, do projeto e dos objetivos 

pretendidos e foi apresentada metodologia seguida.  

O segundo capítulo, Enquadramento Teórico, contém a interpretação de toda a pesquisa 

bibliográfica realizada, sendo essencialmente focados temas que abordam a Filosofia Lean, o 

Abastecimento Normalizado e o Controlo de Processo. Este capítulo tem como intuito 

sustentar as abordagens feitas aos problemas propostos e as metodologias implementadas. 

No terceiro capítulo descreve-se a situação inicial da empresa, no que diz respeito à 

apresentação do produto e o processo de fabrico. Em seguida, é apresentado o layout da 

fábrica, com uma breve descrição de cada área, e finalmente são expostos com mais detalhe 

os problemas que deram origem ao projeto. 

No quarto capítulo são apresentadas as Soluções Propostas sendo descritas as metodologias 

implementadas e todo o trabalho executado e proposto para solucionar os problemas 

observados. 

Por último, no quinto capítulo, é feita uma reflexão sobre o trabalho realizado e sobre as 

dificuldades encontradas e são propostos trabalhos futuros no sentido de dar continuidade ao 

projeto realizado.  
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2 Enquadramento Teórico 

Neste capítulo são abordados conceitos teóricos que serviram de suporte ao desenvolvimento 

do projeto. 

 

2.1 Lean Manufacturing 

Este subcapítulo contém uma contextualização histórica do Lean Manufacturing, sendo 

abordados conceitos relacionados com este tema, assim como algumas ferramentas utilizadas. 

2.1.1 Contextualização Histórica 

No início do século XX, Frederick Winslow Taylor e Henry Ford revolucionaram o ambiente 

industrial com a criação de dois sistemas de organização da produção que foram 

posteriormente denominados de Taylorismo e Fordismo. O objetivo comum destes modelos 

visava a maximização da produção e do lucro, com a diminuição de trabalho. 

 O Taylorismo tinha como premissas básicas a divisão do trabalho, a redução de tempos e do 

esforço, através de tarefas padronizadas, simples e repetitivas e a supervisão para controlar o 

processo produtivo. A principal inovação do Fordismo foi a introdução de linhas de 

montagem dinâmicas nas quais o produto era levado ao operador que, sem precisar de se 

movimentar, realizava apenas uma tarefa específica. Esta caraterística permitia diminuir a 

fadiga, aumentar a velocidade de produção e reduzir custos. Deste modo, com o Fordismo, 

deu-se início à era da produção em série. 

O conceito de Lean Manufacturing começou a ser desenvolvido no Japão após a Segunda 

Guerra Mundial, devido à necessidade de revitalizar e reestruturar o país depois da derrota 

sofrida (Liker & Meler 2006). Os seus pioneiros foram Taichii Ohno e Eiji Toyoda, membros 

do grupo Toyota.  

Em 1950, Eiji Toyoda visitou ao longo de um ano a unidade de produção da Ford nos Estados 

Unidos e, juntamente com Taichii Ohno, analisaram o sistema de produção em série detetando 

algumas falhas e concluíram que não funcionaria na Toyota Motor Company. Confrontado 

com a realidade do país e da empresa, Ohno desenvolveu o Toyota Production System, 

sistema de produção que procurava aumentar a produtividade e a eficiência, reduzindo os 

desperdícios. 

 

2.1.2 Pensamento Lean e Muda 

Apesar de o conceito ter surgido na década de 50, o termo Lean Thinking, Pensamento Magro 

em português, foi utilizado pela primeira vez por James Womack e Daniel Jones numa obra 

indispensável para sustentar trabalhos na área da melhoria contínua, The Machine That 

Changed The World (Womack et al. 1996) 

O cerne deste conceito pode ser resumido numa palavra de origem Japonesa, Muda, que 

significa desperdício, e é utilizada para descrever qualquer atividade que exija recursos, mas 

não crie valor. Womack sugeriu o Lean Thinking e as suas metodologias como um poderoso 

antídoto para eliminar o desperdício e simultaneamente especificar valor para aumentar a 

eficiência. 

“In short, lean thinking is lean because it provides a way to do more and more with less and 

less-less human effort, less equipment, less time, and less space-while coming closer and 

closer to providing customers with exactly what they want” 

Lean Thinking (Womack, 2004) 
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Um requisito essencial para as empresas superarem a concorrência e caminharem no sentido 

do sucesso, proporcionando valor aos seus clientes e eliminando desperdícios, é possuírem 

uma visão Lean. Deste modo, (Womack & Jones 2004) identificaram uma sequência de cinco 

princípios que devem ser implementados para se alcançarem os objetivos do Pensamento 

Lean: 

 

1. Especificação de Valor: 
A premissa inicial no Pensamento Lean relaciona-se com valor. Para os autores, valor só 

pode ser definido na perspetiva do cliente e se as suas expectativas forem satisfeitas, 

gerando um benefício. Valor tem significado apenas se for expresso através de um produto 

ou serviço, que atenda às necessidades do cliente, a um preço e tempo específicos. 

 

2. Identificação do fluxo de valor: 

O fluxo de valor é uma sequência de etapas e ações específicas e essenciais para entregar 

valor ao cliente final, identificando todos os desperdícios e tudo o que acrescente valor ao 

produto ou serviço. 

A análise do fluxo de valor envolve a identificação de três tipos de ações: ações que 

acrescentam valor; ações que não criam valor mas que são indispensáveis para o 

seguimento de outros processos; e ações que não agregam qualquer valor e por esse motivo 

são desperdícios que devem ser eliminados (muda) (Womack & Jones 2004).  

 

3. Criação de Fluxo Contínuo: 

Depois de definido o valor e eliminadas todas as atividades sem valor acrescentado, ou 

seja, os desperdícios, é importante criar fluidez nos processos mapeados para que as tarefas 

decorram ininterruptamente. Nesta perspetiva, a capacidade de resposta e a eficiência das 

operações aumentam, contribuindo para um melhor desempenho da empresa. Segundo 

(Womack & Jones 2004) é necessário alertar os colaboradores de todas as mudanças que 

esta etapa possa provocar, tais como diminuição de lead times, redução de tempos de 

resposta e redução de stocks. 

 

4. Planeamento do Pull Flow 

Uma capacidade de resposta mais rápida às necessidades do cliente proporciona-lhe 

confiança que, consequentemente, tende a estabilizar a procura. Desenvolve-se deste modo 

um processo Pull Flow que, segundo (Dennis 2007), inverte o processo produtivo, 

consistindo na ideia de que é o mercado que influencia a produção e não o contrário. Este 

sistema permite eliminar os stocks do tradicional Push Flow e, assim, acrescentar valor ao 

produto. 

 

5. Melhoria Contínua 

O último princípio tem como objetivo a Melhoria Contínua, denominado também como 

princípio da Perfeição, pois reside no facto de que esta só é alcançável com um esforço 

permanente. O Pensamento Lean num estado ideal requer sempre novas ideias que 

proporcionem valor e eliminem desperdícios. Melhorar é sempre possível. 

 

2.1.3 Os Sete Desperdícios 

No âmbito da filosofia Lean, Taiichi Ohno identificou vários tipos de atividades que não 

acrescentam valor para o cliente, que resumiu na forma de 7 desperdícios que podem ser 

classificados como: 
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Sobreprodução: Um dos desperdícios mais problemáticos, devido às possíveis 

consequências, é a produção em excesso, que pode provocar defeitos de qualidade, aumentos 

de lead time e tempo de armazenamento, consumindo recursos e matérias-primas 

desnecessários num determinado período de fabrico. 

Inventário: Com a dificuldade em prever as encomendas, muitas empresas tendem a 

aumentar o nível de stock para se prevenirem perante flutuações inesperadas do mercado. O 

excesso de stock implica grandes alterações logísticas, pode aumentar lead times, tempos de 

resposta, custos de armazenamento e ainda acabar por deteriorar os produtos. 

Defeitos: A produção de produtos defeituosos é considerada um desperdício, pois são 

desaproveitados recursos e tempo. De acordo com a filosofia da Toyota, onde existe um 

defeito existe uma oportunidade de melhoria. Assim, é importante um controlo da qualidade e 

uma análise das causas e consequências, e ações de correção. 

Transporte: Movimentação desnecessária de materiais ou produtos entre unidades. Caso 

estas atividades não possam ser eliminadas, devem ser melhoradas através de soluções como 

alteração de layouts ou estudos ergonómicos, de modo a facilitar o movimento. 

Movimentação: Movimentos desnecessários de operadores durante o processo produtivo 

podem originar perdas de tempo, fadiga e, consequentemente, redução de produtividade ou 

problemas de qualidade. Soluções para diminuir estes desperdícios podem passar pela 

organização do posto de trabalho, redefinição de layouts ou outras alterações a nível 

ergonómico. 

Sobre processamento: Quando os processos produtivos não são normalizados, e não é 

realizado um controlo dos processos, muitas vezes verifica-se este tipo de desperdício. Os 

produtos passam por processos sem valor acrescentado para o cliente, chegando a ocorrer 

tarefas redundantes. 

Tempo de espera: Os tempos de espera são causados por falta de material, avarias e 

mudanças de postos de trabalho. Estes tempos “mortos” podem resultar em aumentos de lead 

time e causar irregularidades. Devem por isso ser substituídos por atividades que acrescentem 

valor, tais como limpeza e manutenção. 

 

2.1.4 Filosofia 5S 

A metodologia 5S foi criada por Kaoru Ishikawa em 1950, no Japão do pós guerra. 

Considerada uma das ferramentas base da filosofia Lean é, por esse motivo, normalmente a 

primeira a ser implementada. Apesar de ser maioritariamente utilizada em ambientes 

industriais, também pode ser aplicada em empresas de serviços, ou mesmo no dia-a-dia de 

qualquer pessoa.  

Segundo (Herderson & Larco 2010) a maioria das pessoas ignora a importância da segurança, 

ordem e limpeza no ambiente de trabalho, mas os responsáveis da Toyota e Honda 

acreditavam que 25% a 30% dos defeitos de qualidade estavam diretamente relacionados com 

estes fatores. Assim, a simplicidade desta metodologia, regida por princípios do senso 

comum, não deveria subestimar o valor dos seus resultados.  

Os principais objetivos dos 5S são a melhoria do ambiente de trabalho e da qualidade de vida 

do colaborador; a redução de tempos, de espaços, de custos e de desperdícios; e 

consequentemente o alcance da qualidade total (zero defeitos) e o aumento da produtividade.  
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O nome 5S tem como base cinco palavras japonesas referentes às etapas tais como: Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Existem várias traduções possíveis, mas as mais utilizadas 

são: Triagem, Organização, Limpeza, Normalização e Disciplina. 

Em seguida, apresentam-se, sequencialmente, os 5S e uma explicação mais detalhada de cada 

etapa: 

 

1. Triagem 

O primeiro passo denomina-se Triagem e consiste na seleção e separação dos materiais que 

não são necessários regularmente nas tarefas desempenhadas no local de trabalho, e a 

eliminação dos itens que nunca são utilizados.  

Um dos métodos mais frequentes e eficazes neste processo é o Red Tag onde é colocada uma 

etiqueta vermelha em objetos e ferramentas desnecessários que posteriormente são recolhidos 

para uma área restrita. Posteriormente, deve ser feita uma análise da importância do artigo 

para se decidir se ficará armazenado ou se é eliminado. Antes de retirar os artigos é sempre 

importante ouvir a opinião dos colaboradores que diariamente estão em contacto com eles. 

A triagem permite uma melhor seleção dos materiais de valor acrescentado, um ganho de 

espaço que facilita a passagem para as etapas 5S seguintes, simplifica tarefas de limpeza e de 

manutenção, e melhora a movimentação dos operadores dentro do seu local de trabalho. 

 

2. Organização 

Após a eliminação de todos os materiais dispensáveis, procede-se à organização dos artigos, 

considerando o seu nível de utilização. Esta etapa tem influência em questões de ergonomia, 

pois tende a reduzir o esforço dos operadores através da diminuição das deslocações.  

Deve ser promovido o diálogo entre os intervenientes para que seja definido o melhor local 

para todos os materiais e, cumprindo com o princípio de “um lugar para cada coisa e cada 

coisa no seu lugar”. Esta fase também inclui a identificação de todos os itens e a delimitação 

das zonas existentes. Assim, apostando na utilização de métodos visuais, deteta-se mais 

facilmente onde estão os materiais necessários e quando devem ser repostos para que não falte 

nada. 

Deste modo, a organização visa economizar tempo com a redução de tarefas sem valor 

acrescentado, como a deslocação para obter uma determinada ferramenta de trabalho. A 

eliminação destes desperdícios permite libertar recursos disponibilizando-os para atividades 

mais produtivas e reduzindo custos.  

 

3. Limpeza 

O terceiro S corresponde à limpeza. Depois de definidos locais para cada objeto pretende-se 

manter um ambiente de trabalho limpo e seguro, pois esta etapa não se baseia propriamente 

em limpar, mas sim em prevenir a sujidade. 

O primeiro passo consiste em verificar se o material de limpeza está centralizado e acessível a 

todos. Em seguida, devem-se identificar e controlar os focos de sujidade para impedir que se 

propaguem e contaminem o restante espaço. Por fim, são criadas rotinas de limpeza, de 

preferência diárias para evitar um maior esforço. A cada área deve ser atribuído um 

responsável para promover o sentido de preservação, e consciencializar os operadores de que 

a limpeza é uma tarefa tão necessária como qualquer outra.  

A etapa da limpeza auxilia na deteção de anomalias, tornando-as mais visíveis, e permitindo 

que estas possam ser reparadas. Assim, é possível prevenir danos nos equipamentos, acidentes 

de trabalho e perdas, entre outros. De um modo geral, esta fase proporciona uma zona 
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envolvente mais agradável, uma melhor conservação dos equipamentos, a diminuição de 

acidentes de trabalho e um melhor ambiente de trabalho. 

 

4. Normalização 

A normalização está relacionada com uma prática de gestão de pessoas incutindo-lhes normas 

e regras. São escolhidas as melhores práticas e os melhores métodos de trabalho, que são 

utilizados como standards, sempre que possível. A principal dificuldade desta etapa consiste 

na resistência à mudança, caraterística comum a todas as organizações, e daí a importância de 

envolver os colaboradores nestes processos. Tal como em outras etapas, a gestão visual pode 

ser utilizada para ajudar, por exemplo, a memorizar novos procedimentos.  

 

5. Disciplina 

O último S refere-se à criação de uma disciplina ou cultura. Para que todo o trabalho realizado 

tenha resultados a longo prazo é preciso que todos os colaboradores entendam a importância 

de manter o ambiente agradável, organizado e limpo, que só será possível com um verdadeiro 

trabalho de equipa.  

 

Numa filosofia de melhoria contínua, pelo menos no início da implementação dos 5S, devem 

ser realizadas auditorias de acompanhamento para uma melhor perceção do grau de 

envolvimento das pessoas. Estas auditorias devem ser realizadas por colaboradores de outros 

setores pois, devido ao seu distanciamento com o departamento, possuem uma visão diferente 

e não estão contextualizados com a situação real. 

 

2.1.5 Gestão Visual 

Existem vários estudos que afirmam que a visão é um dos sentidos mais importantes do ser 

humano devido à sua grande capacidade de captar informação. Neste sentido, a gestão visual 

é uma ferramenta de grande interesse e claramente aproveitada no Lean Manufacturing.  

Com a utilização de imagens, cores, cartões, sinais luminosos e muitos outros meios é 

possível transmitir informações tais como regras de segurança, instruções de trabalho, 

localizações e indicadores de desempenho. (Coimbra 2013) refere que uma imagem vale mais 

do que mil palavras e que a gestão visual é uma das ferramentas mais eficientes para tornar 

uma tarefa mais fácil. Contudo, uma preocupação ergonómica incide na forma de passar esta 

informação para que seja de fácil compreensão e rápida deteção.  

O controlo visual fomenta a capacidade de entrar no chão de fábrica e em pouco tempo 

perceber o estado da operação, detetar anomalias, compreender o fluxo de material ou 

identificar qual a sequência de tarefas, e qual delas está a ocorrer no momento (Feld 2001). A 

Gestão Visual é uma mais-valia na passagem de informação ajudando a evitar problemas e 

desperdícios de tempo, a melhorar a qualidade e a controlar os processos através de sistemas 

mais intuitivos. 
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2.2 Abastecimento Normalizado 

O Abastecimento Normalizado permite garantir o fluxo na logística interna de materiais e 

informação. Este processo controla a entrada de materiais, a evacuação de produto acabado e 

transmite à linha um takt-time.1  

(Harris & Harris 2004) indicam cinco passos principais para criar um sistema logístico interno 

Lean: 

 Integração com o sistema de informação criando uma ficha de dados para cada 

componente; 

 Criação de supermercados de componentes e produto acabado; 

 Criação de rotas de abastecimento às linhas de produção e implementação de um 

comboio logístico; 

 Criação de sinais de entrega de componentes através de kanbans (sistema pull); 

 Implementação de uma filosofia de melhoria contínua. 

 

No âmbito do Pensamento Lean existe a ideia de que no posto de trabalho devem apenas estar 

os materiais apropriados, na quantidade necessária e no momento certo. Em seguida, serão 

apresentadas algumas ferramentas utilizadas para atingir um fluxo contínuo na logística 

interna. 

 

2.2.1 Supermercados 

Os supermercados são infraestruturas de armazenamento essenciais para garantir um bom 

fluxo de logística interna. Devem ser implementados logo de início quando existe uma 

fragilidade na logística da empresa e na distinção entre tarefas logísticas e de produção.  

De acordo com (Coimbra 2013) um supermercado deve obedecer às seguintes regras: 

 Ser uma zona de fácil acesso de modo a permitir um picking ergonómico; 

 Ser respeitado o princípio FIFO;  

 Existir uma localização fixa para cada referência. 

Em (Dias 2012) são distinguidos os armazéns tradicionais dos supermercados. 

Caraterísticas dos Armazéns Tradicionais: 

 Má proteção das peças; 

 FIFO difícil; 

 Acesso difícil às peças; 

 Risco de queda de componentes; 

 Operação de picking difícil; 

 Paradigma da Produção em Lote. 

Características dos Supermercados: 

 Boa proteção de peças; 

                                                 

1 Ritmo de produção necessária para responder à procura 
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 FIFO garantido; 

 Fácil acesso às peças; 

 Ausência de risco que queda de componentes; 

 Criação de hábitos de picking; 

 Paradigma da Produção em Fluxo. 

 

2.2.2 Milk Run e Mizusumashi 

(Womack & Jones 2004) descrevem Milk Run como o conceito de um veículo de 

abastecimento ou entrega que faz diversas recolhas e entregas em locais diferentes. O nome 

Milk Run deriva da técnica anteriormente adotada na América nos circuitos de distribuição de 

leite que permitia que as entregas fossem realizadas todos os dias à mesma hora. 

Segundo (Brar & Saini 2011) as caraterísticas de um sistema logístico baseado no conceito do 

Milk Run são: 

 Método de transporte mais eficiente que aproveita melhor as capacidades com a 

redução da distância percorrida e a diminuição dos recursos necessários. A diminuição 

do número de viagens é ainda um fator positivo a nível ambiental; 

 Correta gestão das atividades operacionais de modo a integrar a componente logística 

e aumentar a fiabilidade do processo de transporte; 

 Normalização através da reutilização de lotes standard, promovendo a eficiência do 

transporte; 

 Se o Milk Run for aplicado às linhas de produção permite a redução dos custos de 

transporte e a otimização de recursos; 

 Melhora a coordenação e relação entre o produtor, fornecedor e o cliente. 

 

O Milk Run pode ser aplicado à logística externa e interna. Contudo, na logística interna é 

mais conhecido por Mizusumashi, normalmente um comboio logístico responsável pela 

entrega das matérias-primas ou materiais necessários, pela recolha do produto acabado e 

também pode transportar informação. O circuito é normalizado através de uma rota fixa, 

geralmente em quantidades certas e sempre ao mesmo ritmo.  

No sistema de transporte tradicional são geralmente utilizados empilhadores para transportar 

materiais até à linha. Uma alternativa é a utilização do Mizusumashi. A Figura 2 procura 

mostrar as diferenças entre os dois veículos. 

 

Figura 2 - Sistema logístico tradicional vs. Mizusumashi  - Fonte:(Gonçalves 2006) 
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(Coimbra 2009) associa o sistema logístico tradicional a um táxi dado que não tem uma rota 

ou carga de passageiros pré-definidas e, antes de cada viagem, volta ao local de origem. Por 

outro lado, o Mizusumashi é associado a um shuttle ou metro, sendo o seu percurso traçado 

através dos seguintes pontos: 

 Definição da Rota; 

 Tempo de Ciclo da Rota; 

 Tarefas a realizar ao longo da Rota; 

 Tempo de cada tarefa. 

 

2.2.3 Produção Just-in-Time e Kanban 

A produção Just-in-Time (JIT) é o princípio base do Toyota Production System e utiliza uma 

lógica make-to-order. Com esta filosofia apenas são produzidas as quantidades necessárias 

para satisfazer à procura, permitindo diminuir os stocks de materiais, de matérias-primas, de 

produto acabado e os respetivos custos associados. 

Uma das ferramentas mais utilizadas para cumprir com a produção JIT são os sistemas 

Kanban. Um Kanban é um sinal visual, geralmente um cartão, que possui informações acerca 

de uma determinada necessidade, atuando como meio de comunicação entre dois processos, 

indicando o estado do produto ou informações relacionadas com o abastecimento. 

De acordo com (Feld 2001) existem alguns aspetos importantes na gestão de Kanbans 

sumarizados nos seguintes pontos: 

1. Um Kanban representa uma autorização para o início de uma tarefa; 

2. Nenhuma tarefa pode ser permitida sem o pedido de um cliente; 

3. Um Kanban controla a quantidade de trabalho no fluxo produtivo; 

4. A quantidade de Kanbans controla os Lead-Times através das filas de espera; 

5. Não podem ser passados defeitos já detetados para os processos seguintes; 

6. Deve ser utilizado o critério FIFO. 

 

Contudo, (Giordano & Schiraldi 2013) defendem que, quando a procura não é constante ou 

em casos em que existem grandes mudanças nos materiais a abastecer, o abastecimento JIT 

não é a solução mais indicada. Esta abordagem utiliza-se geralmente num conjunto de 

produtos fixo. No entanto, existem soluções para combater este problema, tais como a 

implementação de Caixas Logísticas. 

 

2.2.4 Caixa Logística 

A aplicação de uma Caixa Logística é uma solução utilizada em ambientes JIT quando é 

necessário prever mudanças na produção ou nos materiais.  

Esta ferramenta visual, também denominada como heijunka box, foi criada na Toyota e 

permite controlar as ordens de produção e os pedidos de materiais nos postos de trabalho 

(Giordano & Schiraldi 2013). Na Figura 3 é visível um exemplo de uma caixa logística: 
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Figura 3 – Exemplo de uma Heijunka box – Fonte: Lean Enterprise Institute 

A caixa é dividida em várias células e funciona como um cronograma onde cada coluna está 

associada a um material e cada linha representa um período temporal. Com o objetivo de gerir 

o abastecimento são colocados Kanbans em cada célula e posteriormente removidos quando a 

tarefa é concluída.  

 

2.3 Controlo do Processo 

A importância do controlo do processo tem aumentado nos processos industriais como 

consequência da concorrência global, condições económicas, e ainda devido à legislação 

ambiental e normas de segurança (Seborg et al. 2004). Um dos objetivos das empresas é a 

diferenciação, criando vantagens competitivas e satisfazendo os clientes. Um bom controlo do 

processo é crucial para desenvolver processos mais complexos e flexíveis, garantido a 

qualidade e acrescentando valor ao produto.  

Segundo (Seborg et al. 2004) o grande objetivo do controlo do processo resume-se a assegurar 

que o processo decorra dentro das condições de segurança e eficiência desejadas satisfazendo 

os requisitos ambientais e de qualidade do produto. 

 

As variáveis de um processo podem ser divididas em variáveis de entrada (inputs) ou 

variáveis de saída (outputs). 

Os outputs estão tipicamente associados a fluxos de saída ou a condições dentro de um 

determinado ambiente, tais como: temperaturas, composições e caudais. As variáveis de 

processo importantes devem ser medidas mas só algumas podem ser controladas. Assim 

surgiu o conceito de variável controlada. 

Por outro lado, as variáveis de entrada são grandezas físicas que ao entrarem no processo 

afetam o comportamento dos parâmetros de saída. Estas variáveis podem ser agrupadas em 

dois grupos: variáveis manipuladas, que podem ser ajustadas e variáveis de perturbação, 

que dependem de fatores externos como, por exemplo, a temperatura ambiente. 
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A Figura 4 representa um exemplo de um problema geral de controlo de processo. 

 

Figura 4 - Representação de um problema geral de Controlo de Processo - Fonte: (Seborg et al. 2004) 

Embora seja desejável ter no mínimo tantas variáveis manipuladas como variáveis 

controladas, Seborg cita (Newell and Lee,1989), que consideram que por vezes pode não ser 

possível ou económico medir todas as variáveis do processo. 

Assim, sugeriram um conjunto de orientações para a escolha das variáveis de entrada e de 

saída. 

Seleção de variáveis de controlo: 

1. Variáveis que não se autorregulam quando sofrem uma perturbação; 

2. Variáveis operacionais ou de equipamento; 

3. Variáveis que representem uma medição direta da qualidade do produto ou que a 

afetem fortemente; 

4. Variáveis que interajam com outras variáveis controladas; 

5. Variáveis com boas características dinâmicas e estáticas, sensíveis às variáveis 

manipuladas. 

Seleção de variáveis manipuladas: 

1. Inputs que alterem muito as variáveis de controlo; 

2. Inputs que afetem rapidamente as variáveis de controlo; 

3. Variáveis de entrada que afetem diretamente as variáveis de controlo; 

4. Evitar a reciclagem das variáveis de perturbação. 

Seleção de variáveis a medir: 

1. Para um bom controlo é essencial que as medições sejam fiáveis e precisas; 

2. Os pontos de medição devem estar localizados em zonas adequadas e sensíveis ao 

parâmetro a medir; 

3. Os pontos de medição devem ser locais que minimizem atrasos e restrições. 

 

2.3.1 Atividades do Controlo do Processo 

(Seborg et al. 2004) organizam hierarquicamente as atividades do controlo do processo e 

utilizam uma escala temporal para definir a duração de cada atividade como se pode observar 

na Figura 5. 
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Figura 5 - Hierarquia das atividades de controlo do processo – Fonte:(Seborg et al. 2004)  

 

Medição e Ação (Nível 1) 

Dispositivos de medição, como sensores e transmissores e dispositivos de acionamento ou 

válvulas de controlo, são utilizados para medir variáveis do processo e implementar as ações 

de controlo definidas. Estes aparelhos estão ligados ao sistema de controlo fornecendo e 

captando informações importantes. 

Segurança e Proteção Ambiental de Equipamentos (Nível 2) 

Esta atividade é fundamental para garantir a segurança do processo e o cumprimento das 

normas ambientais. A segurança envolve a utilização de vários equipamentos de proteção e 

ações humanas, tais como a gestão de alarmes durante situações anormais e sistemas de 

segurança para paragens de emergência. 

Controlo Regulamentar (Nível 3a) 

As variáveis-chave de um processo, como caudais, temperaturas, pressões e composições 

devem estar o mais próximas do setpoint2. Este nível é atingido com as técnicas de controlo 

feedback e feedforward, também conhecidas como técnicas convencionais e por antecipação. 

Nos últimos anos tem surgido um interesse nos sistemas de monitorização e controlo de 

desempenho. 

Controlo de Multivariáveis e Restrições (Nível 3b) 

Muitas dificuldades no controlo do processo devem-se a dois tipos de problemas: grandes 

interações entre variáveis-chave e desigualdades nos limites existentes para as variáveis 

manipuladas e controladas. Esta atividade envolve técnicas avançadas de controlo para 

ultrapassar as dificuldades. 

 

                                                 

2 Valor de referência que um sistema de controlo automático deve alcançar 
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Otimização em tempo real (Nível 4) 

As condições ótimas de funcionamento são geralmente definidas no início do projeto. 

Contudo, essas condições podem-se alterar ao longo do tempo devido a fatores como a 

disponibilidade dos equipamentos, perturbações no processo ou mesmo fatores económicos. 

A otimização em tempo real permite através da análise de dados ou outros métodos 

estatísticos alterar os setpoints das variáveis de processo sempre com o objetivo de minimizar 

os custos de produção e maximizar o lucro. 

Planeamento e Programação (Nível 5) 

O nível mais elevado na cadeia hierárquica das atividades de controlo do processo está 

relacionado com o planeamento e com a programação de todas as operações de uma fábrica. 

Nos processos contínuos as taxas de produção devem estar alinhadas com a capacidade de 

inventário, com previsões de vendas e com restrições dos equipamentos. 

 

As atividades do nível 1 até ao 3 são consideradas indispensáveis para todos os processos 

industriais, sendo que as restantes já são opcionais apesar de muito rentáveis. A decisão de 

implementar, ou não, as atividades dos níveis superiores da hierarquia depende muito da 

vontade da empresa em investir, devendo a decisão ocorrer após uma análise de custo-

benefício. As atividades de controlo do processo devem ser bem coordenadas de modo a que a 

informação seja corretamente transferida de uns níveis para os outros. O sucesso da 

implementação do controlo do processo é um fator crítico para a rentabilidade da fábrica. 
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3 Descrição da Situação Atual 

Neste capítulo é feita uma contextualização do projeto através da apresentação do produto e 

da descrição do processo produtivo. Seguidamente são expostos os problemas observados que 

levaram à implementação de medidas de melhoria.  

 

3.1 Produto 

A cola produzida pela Colquímica pode ser dividida em duas grandes categorias: colas de 

base aquosa e colas hot-melt. As colas de base aquosa, ou colas brancas, são, como o nome 

indica, colas líquidas e são utilizadas nas indústrias do papel e da madeira. Por outro lado, as 

colas hot-melt são colas aplicadas por fusão, sendo entregues aos clientes em diversos 

formatos sólidos. Estas colas representam a quase totalidade da produção e podem ser 

utilizadas em diversas aplicações industriais. A Figura 6 representa a relação da quantidade 

produzida com a aplicação da cola: 

 

 

Figura 6 - Relação Produção/Aplicação da cola (Fonte: Colquímica) 

 

Na Colquímica são produzidas cerca de 150 colas diferentes devido à diversidade de 

aplicações industriais do produto e ao facto de a empresa querer diferenciar-se pela produção 

de artigos desenvolvidos no sentido de responder aos desafios propostos pelos clientes. As 

características de cada cola orientam-na para determinados formatos ou linhas de produção, já 

que nem todas as máquinas estão adaptadas a todos os tipos de cola e existem formatos 

impossíveis de produzir com colas auto adesivas. 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento de um Programa de Melhoria Contínua e de Controlo do Processo numa Unidade de Produção de Colas 

17 

Na Figura 7 encontram-se representados os diversos formatos de colas produzidos na 

Colquímica. 

 

 

Figura 7 - Formatos de cola produzidos 

 

Além dos vários formatos referidos, também são produzidas na fábrica de Valongo colas com 

diferentes cores e colas perfumadas. No entanto representam um volume muito reduzido de 

produção. 

 

3.2 Processo de Fabrico 

Como já foi referido, a Colquímica possui duas unidades fabris em Portugal localizadas em 

Susão e Valongo. Contudo, neste subcapítulo apenas se aborda a fábrica de Susão pois o 

estudo realizado na área do controlo do processo foi efetuado nessa unidade.  

Esta unidade fabril possui sete linhas produtivas de acordo com o formato pretendido: uma de 

Pérolas, três de Big Pillows, duas de Small Pillows e uma de Pastilha. O processo produtivo é 

muito semelhante havendo, no entanto, algumas técnicas e subprocessos que variam com as 

especificações da cola e com o formato. Assim, decidiu-se selecionar uma linha, Big Pillows 

1 e descrever o seu processo de fabrico. 

O processo é iniciado com a chegada de uma encomenda de um determinado cliente relativa a 

um tipo de cola. Depois de realizado o planeamento de produção é emitida uma ordem de 

fabrico que dá início ao processo produtivo. 
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 A Figura 8 representa um esquema do processo de fabrico: 

Emissão da 
ordem de 

fabrico

PESAGEM

CARREGAMENTO

VAZAMENTO E 
VÁCUO

EXTRUSÃO

ARREFECIMENTO 
E SECAGEM

OK?

Sim

Não

EMBALAMENTO 

Fim

Off Spec

RECUPERAÇÃO 
DA COLA

 

Figura 8 - Representação do processo de fabrico 

Pesagem: 

A primeira etapa do processo produtivo, pesagem, consiste na preparação das cargas que 

serão produzidas. Nesta etapa são reunidas todas as matérias-primas necessárias à produção 

de determinada cola, nas quantidades definidas pelo departamento técnico. As matérias-

primas base para a produção da cola são polímeros, óleos, ceras, resinas e alguns aditivos. 

Um dos aspetos essenciais nesta etapa é a verificação destes componentes, das respetivas 

quantidades e do lote correspondente. Cada lote é acompanhado por uma ordem de fabrico 

que especifica detalhadamente toda a informação indispensável.  

 

Recuperação da cola: 

Com o intuito de eliminar desperdícios existe um processo de recuperação da cola. Esta fase 

permite incorporar com a matéria-prima virgem uma pequena quantidade de produto não 

conforme, fora das especificações, permitindo assim um escoamento de stocks deste tipo de 

produto.  
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O operador deve analisar os produtos existentes e alinhá-los com o plano de produção, 

atribuindo a cada carga colas compatíveis que não interfiram com as caraterísticas finais do 

produto. 

Define-se como cola para recuperar: 

 Produto devolvido por um cliente; 

 Cola considerada não conforme após análise pelo laboratório de qualidade; 

 Toda a cola que é filtrada nas linhas de produção por não cumprir com os requisitos 

exigidos pelos clientes. 

 

Carregamento: 

A plataforma de carga é o local onde são carregadas as matérias-primas para dentro do reator 

após a pesagem cega, 2ª verificação das quantidades e lotes. É no reator que se processa a 

fusão e a mistura das matérias-primas. O processo envolve uma sequência de carregamento de 

matérias-primas no reator, introdução de temperaturas e velocidades de agitação e controlo do 

tempo até à cola ficar pronta.  

A precisão no processo de carregamento é essencial pois é neste momento que a cola é criada. 

Um erro na sequência ou na temperatura, ou se a cola fica demasiado tempo dentro do reator, 

pode tornar o produto não conforme. Este é também o processo que envolve tarefas de maior 

esforço ergonómico, tais como o manuseamento de cargas para dentro do reator e a exposição 

a substâncias químicas e a temperaturas elevadas. Outro aspeto incide no intenso ritmo de 

trabalho uma vez que os operadores abastecem os reatores de 6 linhas de produção. 

 

Vazamento e Vácuo: 

Em seguida dá-se o processo de vazamento da cola do reator para o tanque. O tanque funciona 

como um buffer, armazenando a cola enquanto a linha de produção está ocupada. Ao libertar 

o reator, é dado início à produção de outra cola, evitando deste modo desperdícios de tempo.   

Em simultâneo com a transferência da cola para o tanque inicia-se o subprocesso do Vácuo, 

que consiste em retirar todo o ar existente no interior da cola para que no momento da 

extrusão não exista qualquer ar. Esta é também uma tarefa manual, pois exige que o operador 

permaneça com o pé num pedal até verificar visualmente que já não existe ar. 

 

Extrusão: 

Antes da extrusão da cola propriamente dita, são trocados os filtros e pré-filtros da máquina e 

são introduzidos na máquina os parâmetros indicados nas Instruções de Trabalho. O processo 

da extrusão inicia-se com a transferência da cola do tanque para a linha de produção. Em 

seguida, na zona de corte, a cola é moldada de acordo com a forma desejada. Na linha Big 

Pillows 1 é utilizada uma película de filme que ajuda na criação do formato da cola, neste 

caso uma almofada grande.  

 

Arrefecimento e Secagem: 

Depois de obtido o formato pretendido, a almofada passa por um processo de arrefecimento 

que ocorre ao longo de três piscinas, com água a temperaturas muito reduzidas, para que a 

cola atinja o estado sólido.  
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Posteriormente, as almofadas avançam na linha de produção através de dois tapetes 

transportadores, e toda a água existente é retirada utilizando um sistema de secagem com 

ventiladores que permitem assim o embalamento da cola sem qualquer humidade. 

 

Embalamento: 

Por fim, depois de formada, arrefecida e seca, a cola está pronta para embalar. O processo de 

embalamento consiste na colocação da cola em caixas, sacos ou caixotes. Esta etapa é manual 

na linha Big Pillows 1 mas existem linhas onde esta tarefa, assim como o fecho da 

embalagem, se encontram automatizadas. Neste processo existe ainda uma seleção visual de 

cola não conforme caso possua uma cor ou formato diferente. Estes artigos são colocados em 

embalagens diferentes (caixas Offspec) e enviadas para a zona das recuperações. No início, 

meio e fim do embalamento são retiradas amostras de cola, que posteriormente são analisadas 

pelo laboratório da qualidade. 

Neste processo é indispensável a verificação dos procedimentos de embalagem, pois existe 

uma variação no material de embalagem, etiquetas e peso pretendido dependendo do cliente e 

do tipo de cola. 

 

3.3 Layout e Funcionamento do Departamento de Produção 

Na Figura 9 encontra-se representado o layout do piso 0 da fábrica de Susão, com as áreas a 

abordar no presente projeto estão identificadas com letras de A a H e que são descritas nos 

parágrafos seguintes. 

 

Figura 9 - Layout do piso 0 da unidade de Susão 

A - Armazém de Mercado Nacional: 

Zona de armazenagem e expedição de produto acabado para clientes nacionais. Apesar do 

processo de expedição não fazer parte das responsabilidades do departamento de produção, é 

aqui que o material de embalamento é armazenado. O operador responsável pela paletização 

tem também a tarefa de abastecer o fim das linhas produtivas. 

B – Linha de Pérolas: 

Esta linha encontra-se fora da área comum das outras linhas de produção, sendo a única linha 

de produção que possui uma plataforma de carregamento exclusiva e uma equipa de dois 
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operadores por turno que, alternadamente, executam as tarefas desde o carregamento do reator 

até ao embalamento da cola. Devido ao facto de ser uma zona criada mais recentemente, esta 

é a área com melhores condições de trabalho. 

C – Plataforma de Carregamento: 

A plataforma, como já foi referido, é o local de carregamento das matérias-primas para dentro 

do reator. Possui uma equipa de dois operadores por turno que abastecem os reatores de todas 

as linhas, exceto a linha de pérolas.  

D – Zona de Produção: 

Esta área contém as restantes 6 linhas produtivas e uma zona onde são armazenadas algumas 

sobras de produto acabado que podem ser utilizadas para completar uma encomenda. Todas 

as linhas possuem um reator e um tanque, exceto as linhas SP1 e SP2 que têm um reator e 

dois tanques. Relativamente às equipas de trabalho, estas são independentes da equipa da 

plataforma, havendo a necessidade de uma boa comunicação entre elas. As linhas BP1, BP2, 

BP3 e Pastilha possuem dois operadores por turno, enquanto as linhas SP1 e SP2 só possuem 

um operador. 

E – Recuperações: 

Local onde se armazena a cola para recuperar. Existe um operador por turno que recolhe as 

embalagens Offspec e seleciona a cola a introduzir nos novos lotes. A área ocupada por este 

processo é manifestamente reduzida para a quantidade de material existente. 

F – Armazém de Pesagens: 

Local onde são armazenadas as matérias-primas e onde ocorre o processo da Pesagem. Todo o 

produto internacional, expedido para o armazém exterior de stock do produto acabado (SPC) 

encontra-se também armazenado nas Pesagens. Existe ainda uma zona onde é realizada a 

troca de embalagens no caso de uma sobra que seja incorporada numa nova encomenda e 

necessite de uma embalagem diferente. 

G – Manutenção: 

Este é o posto de trabalho base dos operadores da Manutenção e onde guardam todo o seu 

material. 

H – Parque de Resíduos: 

Situado numa área exterior, é o local onde são colocadas as paletes usadas e todos os resíduos 

que já não são necessários. Todo este material é recolhido por empresas externas para que não 

fique acumulado material inútil. 

 

 

3.4 Descrição de Problemas 

Neste subcapítulo são descritos os diversos tipos de problemas observados: problemas de 

limpeza e organização, comuns a todas as zonas, problemas na logística interna e problemas 

no processo produtivo. 

3.4.1 Problemas Comuns a Todas as Áreas 

Ao entrar em qualquer uma das áreas da fábrica de Susão e de Valongo foram inúmeros os 

problemas detetados, relacionados com a ausência de uma filosofia Lean. Nas duas unidades 

ocorriam vários erros, tais como trocas de cargas ou etiquetas, ou atrasos no arranque de 

máquinas devido a uma clara falta de comunicação e espirito de equipa. 
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Os problemas mais comuns eram: 

 

Sujidade: 

Em todas as áreas era visível a falta de limpeza tanto no chão e como em equipamentos ou no 

resto da zona envolvente. Os principais focos de sujidade eram a zona de troca de filtros, por 

baixo dos tanques, e a plataforma com os reatores que não estavam controlados, como pode 

ser observado na Figura 10. Não existiam rotinas de limpeza. 

 

 

Figura 10 - Focos de sujidade. Reator (lado esq.) e zona de troca de filtros (lado dir.) 

  

Material Desnecessário: 

Em muitos locais foram observados materiais que não era utilizados no local, tal como 

elementos pessoais, garrafas de água vazias, ferramentas e outros objetos que não estavam 

diretamente relacionados com o trabalho. A Figura 11 mostra exemplos desse tipo de objetos. 

 

 

Figura 11 - Casaco pendurado na linha (lado esq.) e esponjas degradadas e pano (lado dir.) 
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Falta de normalização da informação 

As informações raramente se encontravam num formato standard, existindo quadros que 

continham afixados emails, notas e avisos como se pode observar na Figura 12. Os cadernos 

de registos de operação estavam desatualizados, levando a que alguns operadores escrevessem 

os seus próprios registos em folhas não normalizadas. Todos estes problemas tornavam difícil 

perceber se a informação era válida ou obsoleta. 

 

 

Figura 12 -Exemplos de informação fora do formato standard 

Falta de localizações, identificações e marcações  

A falta de ordenação do material era evidente em várias situações. Todas as áreas careciam de 

localizações para os materiais e ferramentas utilizadas, como se verifica na Figura 13, e não 

existiam identificações através de etiquetas nem marcações de zonas no chão. Na maior parte 

dos casos as ferramentas não se encontravam perto do posto de trabalho onde eram 

necessárias provocando desperdícios de tempos em deslocações. 

 

 

Figura 13 - Tesouras sem localização e botoneiras não identificadas (lado esq.) e sacos de plástico sem 

localização (lado dir.) 
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Estado de conservação do material e equipamentos 

Outro aspeto também visível era o estado de conservação de alguns materiais e equipamentos 

que com o passar dos anos ou por descuido, foram ficando danificados e necessitavam de ser 

reparados ou substituídos, como se pode observar na Figura 14 

 

Figura 14 - Carro de combate a incêndio com pneu furado e botoneiras danificadas 

Esta avaliação geral de ambas as fábricas possibilitou perceber que faltavam princípios 

básicos, essenciais para o melhor funcionamento de unidade industrial, como: triagem, 

ordenação e limpeza. Era clara a necessidade de implementar uma metodologia que permitisse 

a criação de um bom clima organizacional, a motivação dos operadores, e que garantisse a 

segurança e a qualidade total.  

3.4.2 Problemas de Logística Interna 

Ao observar o bordo de linha de todas as linhas de produção era evidente a existência de um 

excesso de material de embalagem e de produto acabado que, associado à falta de espaço, 

dificultava certas tarefas. Na Figura 15 pode-se verificar a desorganização existente. 

 

Figura 15 - Excesso de material e PA no fim de linha 
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No Armazém de Mercado Nacional, como já foi referido anteriormente, existia apenas um 

operador por turno que transportava o material de embalagem até ao fim de linha e paletizava 

o produto acabado. Este conjunto de tarefas, aliado à distância entre o armazém e a zona de 

produção, e ao facto de existir apenas um empilhador disponível na área, levava muitas vezes 

a atrasos no embalamento. Com o intuito de evitar paragens nas suas linhas de produção era 

frequente observar operadores no armazém a recolher o material necessário para continuar o 

trabalho. Isto não só era um desperdício de tempo para os operadores a realizar tarefas que 

não lhes eram atribuídas, como provocava desordem no armazém devido ao fluxo de pessoas 

que lá entravam. A grande acessibilidade à área dava também origem a uma maior dificuldade 

no controlo de stocks. 

Assim, era clara a falta de normalização no processo de abastecimento de materiais e na 

recolha de produto acabado, e a desorganização inerente à falta de espaço.  

 

3.4.3 Problemas no Processo Produtivo 

Ao longo do processo produtivo observava-se, igualmente, falta de normalização. Os dados 

obtidos através do sistema informático mostravam que, por vezes, na mesma máquina e a 

produzir a mesma cola, existiam tempos de produção muito diferentes. Verificavam-se 

também grandes variações de quantidades produzidas por turno e por tipo de cola, sendo este 

último tópico difícil de avaliar, pois não existiam instruções ou registos sobre a forma como 

cada tipo de cola se desenvolvia nas condições existentes.  

Muitos operadores não seguiam os procedimentos, que por vezes não estavam atualizados, e 

existia uma aprendizagem “boca-a-boca” baseada no conhecimento dos mais experientes.  

Outro aspeto detetado relacionava-se com a análise de indicadores que mostrava que um dos 

objetivos propostos ao Departamento de Produção, não ultrapassar 0,9% de lotes não 

conformes, não estava a ser cumprido.  
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4 Apresentação das Soluções Propostas 

Neste capítulo são apresentadas as soluções propostas para a resolução dos problemas 

descritos no Capítulo 3 e as metodologias implementadas, nomeadamente 5S e Gestão Visual, 

as que estão relacionadas com a Logística Interna e com o Controlo do Processo. 

 

4.1 5S e Gestão Visual 

De forma a solucionar os problemas comuns a todas as áreas, relativos à existência de 

desperdícios e ao ambiente organizacional dentro da fábrica, foi implementada a metodologia 

5S e ferramentas de Gestão Visual. 

 

4.1.1 Campeonato 5S 

O projeto que maior duração teve denomina-se Campeonato 5S e era formado por 14 equipas. 

A cada equipa foi atribuído um treinador e um capitão. O treinador podia ser um encarregado 

ou o responsável de uma área, enquanto o capitão era um elemento da equipa selecionado pela 

maioria. No final de cada mês, a partir da avaliação baseada em critérios 5S, era atribuído um 

prémio monetário a cada elemento da equipa variando com a sua posição no ranking.  

Os grupos foram constituídos por operadores comuns a uma área ou a uma linha com o 

objetivo de juntar elementos de todos os turnos para fomentar a comunicação e o espírito de 

equipa. Na Tabela 1 são apresentadas as 14 equipas participantes no campeonato: 

 

Tabela 1 - Equipas do Campeonato 5S 

EQUIPA NOME 

1 Pérolas 

2 Pastilha 

3 Big Pillows 2 

4 Big Pillows 3 

5 Small Pillows 1 

6 Big Pillows 1 

7 Plataforma 

8 Pesagens 

9 Parque de Resíduos 

10 Recuperações 

11 Armazém de Mercado Nacional 

12 Valongo 

13 Manutenção 

14 Small Pillows 2 

  

Após a criação das equipas procedeu-se à Formação 5S que compreendeu uma parte teórica e 

uma parte prática. A formação teórica, em sala, consistiu numa apresentação PowerPoint a 

explicar o conceito 5S e em vídeos com exemplos práticos. A parte prática foi realizada no 
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terreno e baseou-se no levantamento de pontos de melhoria e na identificação de problemas 

por parte dos operadores nas respetivas áreas de trabalho. Por fim, o grupo era reunido numa 

sala para discutir os pontos críticos e chegar a um consenso, por equipa, acerca das propostas 

de solução.  

De modo a formalizar toda a informação obtida nas formações práticas, criou-se um sistema 

de etiquetas vermelhas (Red Tags). Este método é uma ferramenta de gestão visual 

geralmente utilizada no processo de Triagem para identificar materiais desnecessários que 

podem ser dispensados, reciclados, vendidos ou realocados. Contudo, estendeu-se a 

metodologia das etiquetas vermelhas a todas as situações relacionadas com a melhoria das 

condições de trabalho e melhoria visual da fábrica. A Figura 16 representa as etiquetas 

utilizadas: 

 

 

Figura 16 - Etiquetas 5S 

 

A etiqueta com o cabeçalho vermelho, com mais impacto visual, era colocada junto ao local 

onde existia o problema e o duplicado era destinado a um quadro de informação que será 

explicado mais a frente. 

Ainda no fim da reunião, após a unanimidade da equipa, os operadores preenchiam os 

primeiros campos incluindo a data, a identificação da equipa, o local onde verificaram o 

problema e a descrição do problema. A cada treinador foi entregue um bloco de etiquetas para 

posteriores pontos que pudessem surgir.  

Numa fase seguinte houve reuniões semanais que incluíam o encarregado geral, o responsável 

da manutenção e um ou dois elementos do departamento de produção onde eram analisadas as 

etiquetas. Se as propostas de solução para os problemas fossem viáveis, eram validadas ações 

de correção/melhoria e atribuídas prioridades, responsáveis pela ação e data prevista para a 

conclusão do ponto. 

O método escolhido para gerir a evolução das etiquetas vermelhas foi o ciclo PDCA, 

acrónimo para Plan-Do-Check-Act. O ciclo PDCA é uma ferramenta da produção Lean e um 

processo iterativo que visa a implementação de uma melhoria através de uma metodologia 

simples e bem planeada. A fase Plan relacionou-se com a identificação do problema e com a 

respetiva solução. Do representou o momento em que a ação de melhoria foi executada pelo 

responsável atribuído à tarefa. Check foi a fase de validação por parte da equipa e do treinador 

de que a solução implementada estava a funcionar e era adequada à situação. O treinador e o 

capitão da equipa deveriam assinar a etiqueta como forma de validação. Por fim, caso a 



Desenvolvimento de um Programa de Melhoria Contínua e de Controlo do Processo numa Unidade de Produção de Colas 

28 

proposta de melhoria fosse aplicável a outras áreas ou linhas, a etiqueta passaria à fase Act 

estabelecendo padrões e diminuindo a variabilidade do processo.  

Durante esta fase inicial de levantamento de ideias, as reuniões eram semanais com o objetivo 

de dar continuidade a todo o trabalho. Existiam também reuniões com os treinadores para 

verificar se as tarefas estavam ou não a ser cumpridas dentro dos prazos previstos. Contudo, 

após a formação, devido à quantidade de problemas identificados logo de início, o número de 

etiquetas estagnou e a frequência das reuniões diminuiu. 

De forma a acompanhar e classificar o desempenho foram realizadas Auditorias 5S como 

mecanismo de controlo e avaliação do projeto. Estas auditorias começaram cerca de um mês e 

meio depois das formações para que pudessem ser visíveis alguns progressos. 

A primeira auditoria foi um teste, não só para que os operadores compreendessem como iriam 

ser avaliados, mas também para que a equipa de auditores pudesse afinar os critérios para a 

avaliação ser o mais objetiva possível, ajustando as questões às áreas em questão. A folha de 

Auditorias 5S utilizada encontra-se no Anexo A. 

As auditorias eram realizadas quinzenalmente, sendo que numa semana auditavam-se as 

linhas de produção e na outra semana as restantes áreas. A cada equipa era atribuída uma 

pontuação e entregue a folha de auditoria com comentários e fotografias dos pontos 

penalizados. Desta forma, as equipas conseguiam identificar as falhas e melhorar na auditoria 

seguinte. 

A avaliação mensal de cada equipa correspondia ao resultado médio das duas auditorias 

realizadas por mês. À equipa da Manutenção, devido ao grau de trabalho exigido para apoiar 

todas as linhas e restantes áreas com reparações de problemas e produção de suportes, foi-lhes 

atribuída numa fase inicial a média mensal de todas as equipas. 

No início do Campeonato 5S foram estabelecidos limites mínimos e objetivos, como se pode 

observar na folha de evolução das auditorias no Anexo B. Todas as áreas e linhas tinham o 

objetivo de atingir um resultado de 85%, em termos de cumprimentos de parâmetros definidos 

para a implementação da metodologia 5S. Caso a equipa não atingisse um mínimo de 75% 

sujeitava-se a não receber o prémio. 

Em ambas as fábricas foi afixado um quadro, na zona da produção, com as equipas 

participantes no campeonato, o regulamento, os prémios e as classificações, que eram 

atualizadas mensalmente. O quadro tinha ainda um breve resumo da metodologia para 

relembrar aos operadores os princípios da Cultura 5S. No anexo C encontra-se um layout do 

quadro. 

 

4.1.2 Quadros de Informação 

Com o objetivo de envolver os operadores através do acompanhamento dos seus resultados e 

motivá-los com a compreensão das metas a cumprir foram criados quadros de informação 

para todas as áreas e linhas. Antes da implementação foi necessário responder a 3 perguntas: 

 Que informação colocar nos quadros? 

 Onde colocar os quadros? 

 Quem são os responsáveis pela atualização da informação? 

 

Apenas as linhas de produção e a fábrica de Valongo continham uma parte do quadro com 

informações no âmbito da Qualidade, Produção e Manutenção, visível na Figura 17.  
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Figura 17 - Parte da frente do quadro de informação da Big Pillows 1 

 

Os elementos constituintes do quadro são: 

Flash de Qualidade: Documento relativo a reclamações de clientes, apresentado no Anexo 

D. Este documento fornece informações acerca da cola reclamada, sendo descrito o motivo da 

reclamação, juntamente com fotografias e uma estimativa do valor perdido com a reclamação 

e é proposta uma ação corretiva para o erro cometido. O objetivo é sensibilizar os operadores 

para a consequência da falha cometida e mostrar como evitar esse erro.  

Kuality: Espécie de calendário, renovado mensalmente, onde todos os dias se assinalava a 

verde se não existisse nenhuma cola não conforme, a amarelo caso haja um stand by 3e a 

vermelho no caso de ter sido produzida uma cola fora dos requisitos. Um exemplo deste 

documento é apresentado no Anexo E. 

Indicadores de Produção: Consiste num gráfico com a quantidade de cola produzida por 

turno e por dia. Para cada linha está definido um objetivo com 10% de tolerância e essa gama 

de valores foi representada por cores. A cada turno foi também associada uma cor para uma 

mais fácil compreensão do gráfico. Por fim, foi também criado um campo para assinalar a 

média acumulada mensal de cada turno (representado no Anexo F). 

Plano de Ação de Produção: Deve incluir a descrição do problema no processo produtivo, o 

motivo que lhe deu origem, a ação corretiva para evitar que se repita, o responsável pela ação 

e a data prevista. Este documento está representado no Anexo G e assume uma elevada 

importância pois mostra que existe uma preocupação pela resolução de problemas. 

OPL: Ferramenta operacional utilizada para transmitir visualmente em 5/10 minutos uma 

nova norma ou relembrar como realizar uma tarefa que não esteja a ser corretamente 

cumprida. As OPL eram colocadas no local de trabalho associado à tarefa e posteriormente, 

após assimiladas, eram arquivadas no quadro de informação. No Anexo H é apresentado um 

exemplo de OPL. 

Instruções de Limpeza: Contêm tarefas simples de manutenção preventiva relacionadas com 

a limpeza que os operadores das linhas podem realizar. Existem tarefas diárias e semanais que 

variam de linha para linha e devem ser assinadas pelos operadores e validadas pelo técnico da 

                                                 

3 Momento de espera enquanto se analisa o estado da cola 
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manutenção e pelo encarregado do turno. No Anexo I é apresentado um exemplo de Instrução 

de Limpeza. 

Plano de Ação de Manutenção: contém os mesmos campos descritos no Plano de Ação de 

Produção mas relativos a problemas da manutenção.  

 

Todas as áreas e linhas passaram a ter informações relativas ao Campeonato 5S, que se 

encontram representadas na Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Parte de trás do quadro de informação da Big Pillows 1 

 

Plano de Ação 5S: Documento com informação semelhante à das etiquetas vermelhas, 

permitindo uma leitura mais rápida para a validação de toda a informação. No Anexo J é 

apresentado um exemplo de Plano de Ação 5S. 

As etiquetas 5S foram colocadas no quadrante do planeamento do ciclo PDCA e 

posteriormente circularam pelo ciclo. Na área da Auditoria 5S foram colocadas as folhas de 

auditorias e a folha de evolução das auditorias. 

 

Os quadros das linhas foram colocados no fim de linha exceto na linha de Pérolas pois o 

espaço era reduzido. Neste caso colocou-se ligeiramente afastado, no Armazém de Mercado 

Nacional. Nas outras áreas foi escolhido o melhor sítio estratégico para que pudessem estar 

visíveis e ao mesmo tempo não causar perturbações ao normal funcionamento das linhas. 

Um dos objetivos pretendidos era alterar o local da reunião da Produção, realizada todas as 

manhãs em sala, para o chão de fábrica. Desta forma seria possível passar pelos quadros de 

informação e atualizar as informações necessárias. 

Ficou decidido que os operadores eram responsáveis por assinalar a quantidade produzida por 

turno e as tarefas de limpeza realizadas. A quantidade média produzida por dia era da 

responsabilidade do encarregado do turno da noite. Tudo o resto deveria ser atualizado pelo 

departamento de Produção. 
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4.1.3 Alterações 

Com o Campeonato 5S e principalmente com os resultados das primeiras auditorias com 

resultados abaixo do objetivo, algumas das alterações verificadas partiram das equipas mais 

interessadas ou de sugestões dadas nas etiquetas 5S. As ideias que pudessem ser aplicadas a 

outras linhas ou áreas foram também expandidas ao longo da unidade fabril. Na Figura 19 

está representado um exemplo desta situação, com a criação de suportes para as caixas 

siliconadas a reutilizar. 

 

Figura 19 - Caixas siliconadas. Situação inicial e final 

Foram também criados suportes para todas as caixas e sacos que habitualmente estavam no 

chão para evitar que se degradassem com água ou com cola. Aos quadros de informação das 

linhas de produção foram anexados suportes para as amostras de cola retiradas para análise 

em laboratório, que normalmente estavam de forma desorganizada no fim de linha. 

Aplicaram-se, junto às zonas mais críticas, suportes para os materiais de limpeza e estruturas 

para os sacos do lixo que eram inexistentes em algumas áreas. Construíram-se armários para 

as caixas com filtros, que anteriormente costumavam estar espalhados pela linha. No fundo, 

foram criadas localizações para os materiais e ferramentas, o mais próximo do local onde 

eram necessárias.  

Depois de definir localizações para todos os itens, foi implementado o processo da 

etiquetagem. Todos os materiais e ferramentas foram devidamente identificados, como é 

mostrado na Figura 20, para um imediato reconhecimento do local de armazenamento. 

 

 

Figura 20 - Etiquetagem do suporte das amostras e do secador 
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As estantes do Armazém Nacional e das Pesagens foram identificadas através de etiquetas 

magnéticas proporcionando uma mais fácil atualização da informação. A Figura 21 representa 

uma etiqueta aplicada numa estante do Armazém Nacional. 

 

 

Figura 21 - Etiqueta magnética com identificação de produto acabado 

 

Devido a uma grande diversidade de colas produzidas, esta foi a solução mais funcional 

encontrada. 

Outro método de definir localizações, utilizado em alguns casos numa fase experimental, foi a 

marcação no chão com fita-cola, apresentado na Figura 22. Algumas equipas mais proativas 

do Campeonato 5S, também o fizeram voluntariamente, por exemplo, na marcação de uma 

palete de produto acabado no fim de linha. Numa fase futura e após validadas estas 

localizações serão pintadas de forma definitiva. 

 

 

Figura 22 - Fase provisória de identificação do local para o porta-paletes 

 

No fim de linha e na zona das impressoras, onde são impressas as etiquetas de identificação 

da cola, foram colocados tapetes anti fadiga para evitar problemas relacionados com a 

ergonomia dos postos de trabalho. O fim de linha é uma zona crítica devido à quantidade de 

caixas que os operadores necessitam de encher e movimentar. A Figura 23 mostra um 

exemplo. 

 

1 – Nome do Produto Acabado 

2 - Linha onde foi produzido 
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Figura 23 -Tapete anti fadiga no fim de linha 

 

A falta de limpeza na fábrica era um dos aspetos que mais chocava visivelmente e que maior 

evolução teve ao longo do projeto. 

Na Plataforma de Carregamento, local com um grande foco de sujidade, implementou-se um 

plano de limpeza dos reatores, que se encontra disponível para consulta no Anexo L. Em cada 

dia da semana passou a ser limpo um reator diferente pelo turno da noite e validado pelo 

encarregado do turno da manhã através de uma rubrica na folha de registos. Assim todos os 

reatores começaram a ser limpos semanalmente, procedimento que não existia anteriormente. 

Ficou ainda definido que o chão deveria ser limpo todos os dias pelo turno da manhã. 

Nas linhas de produção foram criadas instruções de limpeza, já referidas anteriormente, que 

permitiram um melhor funcionamento e bem-estar no ambiente de trabalho. 

As auditorias realizadas ao longo do Campeonato 5S também motivaram os operadores para 

limpar o seu local de trabalho e as zonas envolventes como se pode verificar na Figura 24 

 

 

Figura 24 - Tanque. Situação inicial e final 
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4.2 Logística interna 

Numa fase inicial, para evitar o excesso de produto acabado no fim de linha, foi definida uma 

zona intermédia e temporária na produção para colocar o PA, enquanto os recursos estão 

temporariamente indisponíveis para o transportar para o armazém. Esta zona, situada entre o 

fim de linha e o armazém, tem capacidade para uma palete por linha produtiva, exceto para a 

linha de Pérolas que se encontra mais afastada. Como se pode observar na Figura 25, a zona 

foi delimitada provisoriamente com fita-cola, para posteriormente poder ser pintada de forma 

definitiva. 

 

 

Figura 25 - Zona intermédia de produto acabado. Situação inicial e provisória 

4.2.1 Dimensionamento do Supermercado 

Para os problemas de excesso de material no fim de linha e para o grande fluxo de operadores 

no armazém, foi realizado um trabalho de levantamento de dados e um estudo para a criação 

de um supermercado na zona de produção. A ideia era que os operadores do Armazém 

Nacional levassem o material até ao supermercado e os operadores das linhas de produção 

apenas tivessem que se deslocar poucos metros para irem buscar o que necessitassem.   

Inicialmente foi feito um levantamento de todo o material de embalagem que era utilizado, 

podendo variar por cliente e por tipo de cola. O sistema informático não permitia recolher 

informação acerca dos materiais utilizados diariamente por cada linha de produção. Assim, 

num período de 41 dias, foi feito diariamente um cruzamento de dados entre os procedimentos 

de embalagem e as recolhas de paletes de produto acabado (em sistema), de forma a ser 

obtido um consumo diário de materiais de embalagem. 

Após obter a informação necessária, selecionaram-se apenas os dados referentes aos 

consumos nas linhas BP1, BP2, BP3, SP1 e SP2. A decisão de excluir as outras linhas teve 

em consideração dois fatores: a proximidade da linha de Pérolas com o armazém e a 

variabilidade de materiais que a linha da Pastilha continha. 

Numa fase seguinte realizou-se o tratamento de dados e verificou-se que existiam alguns 

materiais que apesar de serem consumidos em quantidade só eram utilizados num reduzido 

período temporal. Assim, como se pode verificar na Figura 26, fez-se uma análise ABC à 

frequência de consumo para identificar quais os materiais mais utilizados e quais os mais 

raros.  
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Figura 26 - Gráfico Análise ABC: Frequência de consumo de material de embalagem 

Analisando o gráfico da Figura 26 identificaram-se os materiais que foram consumidos num 

maior número de dias (Classe A), os que tiveram uma frequência menor (Classe B) e os 

materiais que foram utilizados raramente (Classe C), tendo sido decidido que no 

supermercado a dimensionar apenas iriam existir localizações fixas para os materiais das 

classes A e B. 

Em seguida, foi realizado um levantamento das unidades de abastecimento para cada material 

e respetivas dimensões. No Anexo M encontra-se uma tabela com esses valores. Nos 

procedimentos de embalagem, os consumos eram representados em unidades já predefinidas, 

tendo havido necessidade de transformá-las em unidades de abastecimento para calcular a 

quantidade a abastecer por ciclo. Por exemplo, as Cantoneiras 1 não chegam do fornecedor 

em granel, mas em grupos de 30. Por isso, considerou-se que uma unidade de abastecimento 

das Cantoneiras 1 correspondia a um conjunto de 30 cantoneiras.  

As informações recolhidas permitiram calcular, em média, qual o tempo de consumo de cada 

material. Assim, fez-se um estudo de quantas unidades de abastecimento deviam existir no 

supermercado para ciclos de 2h, 4h e 8h. No Anexo N encontra-se uma tabela com os 

resultados deste estudo. 

Para evitar paragens de linhas devido a falta de material utilizou-se a “Regra dos 3 ciclos”. 

Esta regra consiste em garantir que cada localização de um determinado material tenha a 

capacidade correspondente a 3 ciclos de entrega. O cálculo do número de unidades de 

abastecimento no supermercado foi obtido através da fórmula: 

, em que  é o tempo de ciclo e  é o 

tempo de consumo de uma unidade de abastecimento. 

 

Propõe-se que o ciclo de abastecimento seja de 2 em 2 horas e para isso o supermercado deve 

ter uma capacidade semelhante à proposta de layout da Figura 27. 



Desenvolvimento de um Programa de Melhoria Contínua e de Controlo do Processo numa Unidade de Produção de Colas 

36 

 

Figura 27 - Layout proposto para o supermercado 

No layout proposto não estão incluídas as localizações para as caixas, já que o espaço 

existente é reduzido para a quantidade de caixas necessárias por hora. Sugere-se a criação de 

um local no fim de cada linha correspondente a uma palete de caixas de embalamento. 

No supermercado dimensionaram-se dois espaços para as paletes para que cada coluna não 

ultrapasse os 1,5 metros e os operadores possam retirar manualmente, e de uma forma 

ergonómica, cada palete. 

A estrutura para os rolos de filme tem quatro colunas, uma para cada rolo, e três filas. Isto é 

necessário porque a utilização do rolo implica que ele seja colocado dentro de uma máquina. 

Assim, caso mais do que uma linha necessite do mesmo tipo de rolo, existem três rolos de 

cada género. 

As cantoneiras são colocadas numa estrutura separada, assim como os sacos de plástico. Os 

caixotes A e B encontram-se em estruturas semelhantes juntamente com os respetivos tampos 

e fundos. Por fim, o separador de cartão e as placas de cartão têm um suporte conjunto 

 

4.3 Controlo do Processo 

A linha piloto escolhida para estudo foi a Big Pillows 1 que, devido à diversidade de colas que 

produz, é a linha com mais setups. Durante cerca de um mês foi feito um acompanhamento do 

processo produtivo na linha para perceber o método de trabalho de cada operador e 

obtiveram-se as seguintes conclusões: 

 A maior parte dos operadores não seguia os procedimentos; 

 Muitas vezes os parâmetros da máquina eram introduzidos de memória sem a 

confirmação nas Instruções de Trabalho; 

 Quando os procedimentos não eram cumpridos, existiam decisões por parte dos 

operadores subjetivas para o processo. Por exemplo, as IT referiam que o fim do 

subprocesso de Vácuo ocorria quando a pressão no manómetro atingia um 

determinado valor. Contudo, os operadores diziam que nem sempre era assim e 

acabavam o subprocesso apenas quando visualmente não detetassem ar na cola; 
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 O método de trabalho de cada trabalhador varia principalmente no processo de 

Vazamento. Alguns operadores tiram o ar à cola ao mesmo tempo que a vazam do 

tanque para o reator. Outros apenas iniciam o subprocesso do Vácuo após o fim do 

Vazamento e existe ainda quem vaze metade da cola, tire o ar e repita o processo; 

 Por vezes os operadores alteravam parâmetros, tais como velocidades e temperaturas, 

a meio dos processos. 

 

Em seguida foi realizado um levantamento dos parâmetros de equipamento (inputs) e das 

variáveis de processo consideradas importantes. Essa informação encontra-se no Anexo O. 

Juntamente com o Departamento Técnico foram identificadas as variáveis que poderiam ter 

impacto nas características da cola: 

 Temperatura no reator; 

 Velocidade de agitação no reator; 

 Tempo da cola dentro do reator; 

 Tempo até se desligar a temperatura no reator; 

 Tempo de vácuo. 

Identificaram-se também as variáveis que, apesar de não alterarem as características da cola, 

podiam ter implicações nos requisitos dos clientes e dificultar o processo de embalamento: 

 Tempo de arrefecimento; 

 Temperatura da água da piscina de arrefecimento 

 Tempo de arrefecimento. 

 

Posteriormente foi feito um levantamento de informação para identificar quais as variáveis 

que estavam a ser medidas e quais estavam controladas.  

Nos parâmetros de equipamento, por serem inputs, era sempre possível medir os valores. 

Contudo, apesar de existirem valores de referência nas IT e nas ordens de fabrico, estes 

parâmetros não estavam a ser controlados. Um exemplo consiste na temperatura da água da 

piscina que, para arrefecer a cola, deveria estar a uma temperatura de cerca de 10⁰C. Se esta 

temperatura fosse afetada por variáveis de perturbação, como a temperatura ambiente, não 

existia nenhum alerta da situação, nem a temperatura se autorregulava. 

Relativamente às variáveis de processo, a única medida era o tempo da cola dentro do reator. 

No entanto, essa medição não era muito fiável já que se baseava em tempos escritos pelos 

operadores nas folhas de fabrico. Assim, também se concluiu que nenhumas destas variáveis 

eram controladas. 

Numa fase final, decidiu-se restringir o estudo ao processo de Vazamento e Vácuo, que é o 

ponto de estrangulamento do processo produtivo. No âmbito do projeto, de forma a obter 

algumas medições, selecionaram-se variáveis a medir e criou-se uma folha de registos. Na 

Figura 28 pode ser observada a folha que era preenchida pelos operadores para que pudessem 

fornecer informações necessárias, que não eram obtidas de outro modo nas condições 

existentes. 
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Cola Data

Lote

Carga

Operador Turno

Operador Turno

VÁCUO

**Caso o vazamento e vácuo seja feito em 2 partes preencher os próximos campos

Observações

⁰C

Corte da 

temperatura

Cola pronta* __:__h

VAZAMENTO

Início do 

Vazamento
__:__h

Folha de Registos BP1

CARREGAMENTO

Início de 

Carregamento
__:__h

Fim de 

Carregamento
__:__h

A/B/C/D

__:__h Fim do Vácuo __:__h

Início do 2º 

Vazamento
__:__h

Fim do 2º 

Vazamento
__:__h

% Bomba 

Vazamento

*hora a que a cola ficou pronta no reator 

depois de introduzida a cola para recuperar

__:__h

NOTA: Considera-se fim de vazamento o 

momento em que toda a cola é 

tranferida do reator para o tanque

A/B/C/D

⁰C

Fim do 

Vazamento
__:__h

Início do 2º 

Vácuo
__:__h

Fim do 2º 

Vácuo
__:__h

Início do Vácuo

 

Figura 28 - Folha de Registos: BP1 

 

O campo dedicado ao Carregamento servia de apoio a um estudo realizado pelo Departamento 

Técnico. Simultaneamente, permitia calcular tempos de paragem da linha, desde que a cola 

estava preparada até ao início do processo de vazamento. 

 

Nos primeiros dias foi realizado um acompanhamento com todos os turnos para explicar a 

importância, o objetivo e o modo de preenchimento da folha. Porém, havia muitas falhas nos 

registos, falta de dados e por vezes até as folhas desapareciam. 

A recolha de dados teve uma duração limitada pela data de conclusão do projeto, que resultou 

num período de observação de 20 dias. Apesar de se verificarem algumas evidências de que 

por vezes existiam tempos de paragens de cerca de 2h, ou processos que num turno 

demoravam o dobro do outro, os dados não eram os mais fiáveis. 

A reduzida quantidade de informação obtida, aliada ao inconstante preenchimento de dados, 

descredibiliza os valores registados, tendo ficado comprovada a necessidade de fazer a 
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recolha de dados num período temporal mais alargado, até porque seria interessante verificar 

mais resultados para o mesmo tipo de cola. 
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5 Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

A realização do projeto dos 5S e Gestão Visual permitiu constatar, na prática, a importância 

de envolver todos os intervenientes da produção, nomeadamente os operadores, e explicar 

claramente os objetivos da implementação da metodologia.  

Apesar de existir sempre alguma resistência à mudança, e a Cultura 5S requerer tempo para 

ser implementada na perfeição, ao longo dos meses foi possível testemunhar o empenho de 

algumas equipas e de pessoas motivadas com o projeto. 

O preenchimento de alguns campos dos quadros de informação, por parte dos operadores, 

também serviu para os envolver no projeto e criar uma competitividade saudável entre eles. 

Verificaram-se mudanças visíveis em ambas as fábricas, essencialmente nas primeiras etapas 

5S: Triagem, Organização e Limpeza. Os materiais sem utilidade foram eliminados ou 

reciclados, foram criadas localizações para os materiais, identificações e marcações no chão e, 

no geral, as unidades ficaram mais limpas e organizadas. 

A Figura 29 representa a evolução das auditorias ao longo do tempo, onde cada barra 

corresponde ao valor médio dos resultados das 14 auditorias realizadas. A média da primeira 

auditoria (AUDIT1) não é representativa, pois foi realizada num período de adaptação e 

afinação dos critérios a avaliar para diminuir a subjetividade. 

Como se pode verificar, o objetivo proposto de 85%, em termos médios, ainda não foi 

atingido. Algumas equipas já o ultrapassaram, porém existem outras que, provavelmente por 

falta de maior empenho e orientação por parte dos treinadores, estão ainda a influenciar 

média. Contudo, é possível observar uma linha de tendência e concluir que houve uma 

evolução progressiva dos resultados. 

 

 

Figura 29 - Evolução da média das auditorias 

No futuro espera-se conseguir progressivamente motivar todos os operadores para que exista 

uma completa adesão ao projeto e que se instale uma verdadeira Cultura 5S. 

 O Campeonato 5S tem a duração de 6 meses e é importante que, mesmo sem prémios, o 

trabalho e a dedicação continuem. Para isso, seria interessante envolver pessoas de outros 

departamentos de forma a alargar a Cultura 5S a toda a Organização. Como sugestão, as 

auditorias poderiam começar a ser realizadas por outros colaboradores. 

Quando os conceitos dos 5S começarem a fazer parte da própria rotina e cultura da empresa 

propõe-se a implementação de outras metodologias de melhoria contínua.  
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Este projeto também deu origem ao dimensionamento de um supermercado próximo das 

linhas produtivas, com o objetivo de normalizar a logística interna e evitar excesso de material 

no fim de linha. No futuro propõe-se a criação do supermercado e a elaboração de um estudo 

acerca do material consumido das restantes linhas. Na linha da Pastilha, apesar da 

variabilidade dos materiais, existem certamente alguns materiais mais constantes que podem 

ser incluídos no supermercado. Na linha de Pérolas, propõe-se um estudo acerca da 

viabilidade de criar localizações no fim de linhas. 

Para abastecer o supermercado, deverá ser implementado um Mizusumashi e definidas as 

respetivas tarefas e rotas. O ideal seria que os operadores não saíssem do seu posto de 

trabalho, mas como não existe espaço no bordo de linha, terão de ser os operadores da linha a 

ir buscar os materiais ao supermercado.  

O Mizusumashi deverá tratar do fluxo do material de embalagem do Armazém Nacional para 

o supermercado e do PA para o Armazém das Pesagens. No entanto, cada linha deve possuir 

uma marcação no chão com a dimensão de uma palete enquanto a vai preenchendo com 

caixas de PA. Para existir um nivelamento de materiais no supermercado pode ser 

implementada uma caixa logística. Assim, o Mizusumashi "sabe" exatamente o número de 

materiais a abastecer em cada período temporal.  

 

No projeto do Controlo do Processo, devido às condições existentes, o trabalho desenvolvido 

começou pelos princípios mais básicos, tais como a identificação dos problemas no processo e 

das variáveis existentes e a medir. As principais dificuldades sentidas foram o curto período 

de tempo disponível para o efeito, a escassa informação existente devido à falta de sistemas 

de medição e a dificuldade de envolver os operadores no preenchimento da folha de registos 

da linha piloto. 

Para o futuro sugere-se que os valores de referência dos parâmetros de equipamento sejam 

confirmados, para posteriormente serem controlados. Relativamente às variáveis de processo, 

inicialmente sugere-se que sejam implementados sensores e sistemas de monitorização para 

uma recolha de dados sustentada e mais credível. Nas variáveis que podem ter implicações na 

cola devem ser definidos valores de referência por parte do departamento técnico. As outras 

variáveis devem ser estudadas. Após a medição das variáveis, a proposta é fazer um estudo de 

como estas variam por tipo de cola e definir tempos e novos objetivos de produção. Outra 

sugestão é a implementação de mecanismos de alarme, sonoros ou visuais, para situações 

anormais, como quando a temperatura da água da piscina sobe, ou quando existe algum 

problema na máquina. Verificando que está tudo mais automatizado e que a informação está 

normalizada podem-se definir novos indicadores e medir, por exemplo, o OEE, e aplicar 

novas metodologias como o TPM ou o SMED. 

Finalmente, a principal conclusão a retirar dos resultados do projeto é que existem muitas 

oportunidades de melhoria e que a continuação destes projetos pode levar a alterações 

significativas, tanto ao nível da melhoria das condições de trabalho e bem-estar dos 

operadores, como em termos de eficiência, qualidade e produtividade. 
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ANEXO A: Folha de Auditorias 5S 

 

Data

Auditor

Instruções: Em cada pergunta retirar um ponto por cada desvio Peso

14

1

2

3

4

18

5

6

7

8

23

9

10

11

12

14

13*

14*

15

17

16

17

18

19

14

20

21

22

23 0

Resultado

0 100

Nota: As auditorias são realizadas de 15 em 15 dias e devido ao 

processamento de salários a última semana do mês é contabilizada no mês 

seguinte.

Data da próxima auditoria:

* Os pontos 13 e 14 não são aplicáveis nas seguintes áreas: AN, Resíduos, Recuperações, Pesagens. Nestas situações a pontuação será calculada num total de 90 pontos.

Observações:

É visivel algum comportamento de risco? (material ou físico) 2

Os operadores estão a utilizar acessórios proibidos? (Ex. brincos, anéis, colares, pulseiras, relógios) 5

Segurança

Os operadores estão a utilizar os EPI's obrigatórios? (Roupa, cinta, calçado, luvas e abafadores) 5

Os equipamentos de combate a incêndio estão disponíveis e acessíveis? 2

Existem pontos implementados (etiquetas fechadas) que não estão a ser cumpridos? 3

Os equipamentos e materiais encontram-se em bom estado de conservação? 6

Manter

O objetivo para 5S é conhecido? E está a ser alcançado? 2

Os operadores conhecem as etapas 5S? Por ordem? Conseguem dar uma breve explicação? 6

Existem procedimentos de operação? São conhecidos? São cumpridos? (Ex. Registo da troca de 

filtros, verificação das caixas, quantidade produzida e troca de filme)
4

Qual é a primeira impressão quando se chega a área auditada ? (Há um bom nivel de 5S?) 6

O chão, paredes (zona envolvente) encontam-se em bom estado de limpeza? 6

Standardizar

Existem procedimentos de limpeza(diária, semanal, mensal,etc…)? São conhecidos? São cumpridos? 4

Estão identificados e controlados todos os focos de sujidade? (Ex. Zona de troca de filtro, máquina do 

protetor,etc...)
6

Os equipamentos estão sujos (óleo, gorduras, cola)? 6

As zonas de circulação e emergência (incluíndo saídas) estão identificadas e desimpedidas? 4

Limpar

Os materiais necessários para a limpeza estão disponíveis e identificados? Encontram-se no local? 5

Todos os elementos que têm uma localização definida encontram-se nela? (NOTA: verificar amostras) 4

As ferramentas e elementos pessoais estão guardados metodicamente? 4

Há documentos ou informações fora do formato standard? 3

Ordenar

Todos os elementos que necessitam têm definida uma localização? E está identificada? 6

Há excesso de materiais na área/linha auditada? 4

Há documentos ou informações desnecessárias ou obsoletas na área? 3

C
o

ta
çã

o
 d

a 

p
e

rg
u

n
ta

P
o

n
tu

aç
ão

Triagem

Existem elementos que não se usam em volta da máquina / área ou dentro dela? 4

Área auditada

Operador(es)

AUDITORIA 5S
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ANEXO B: Folha de evolução de Auditorias 

OBJECTIVO

VALOR

AUTDITORIAS

OBJECTIVO

VALOR

OBS: AUDITORIAS QUINZENAIS

85 85 85 85 85 8585 85 85 85 85 85 85 85

5 5
0 0

20 20
15 15
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35 35
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50 50
45 45
40 40

65 65
60 60
55 55

80 80
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70 70

95 95
90 90
85 85

100 100

85 85 85 85 85 85

DEZ 2016

- 85 85 85 85 85 85 85

JUN JUL AGO SET OUT NOV

5 5
0 0

2015 JAN FEV MAR ABR MAI

20 20
15 15
10 10

35 35
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25 25

50 50
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80 80
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70 70

95 95
90 90
85 85

ÁREA AUDITADA

Big Pillows 1

100 100

AUDITORIA 5S

Evolução 
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ANEXO C: Layout do quadro geral do Campeonato 5S 
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ANEXO D: Flash de Qualidade 
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ANEXO E: Kuality 

U A L I T Y

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31
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ANEXO F: Indicadores de Produção 
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ANEXO G: Plano de Ação de Produção 

Data Prev

Data Fecho

Data 

Abertura
Descrição Motivo Ação Resp.

BIG PILLOWS 1 PLANO DE AÇÃO PRODUÇÃO
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 ANEXO H: OPL  
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ANEXO I: Instruções de Limpeza 

Big Pillows 1 - Atividades Semanais Big Pillows 1 - Atividades Diárias (por turno)

- Limpeza do escape de corte / rolos transportadores - Limpeza do escape de corte / rolos transportadores

- Limpeza dos filtros de água ( 6 filtros ) - Limpeza dos filtros de água ( 6 filtros )

Obs: No final de cada ação de manutenção preventiva o operador deve rubricar como feita, o técnico de Manutenção deve validar e o encarregado do turno também.

- Limpeza dos tanques e chão

- Limpeza topo da máquina

- Limpeza por baixo da máquina

- Zona troca de filtros

- Limpeza da ventilação ( 1 filtro ) - Área circundante da máquina

- Limpeza dos bicos dos chuveiros - Zona troca de filtros

- Área circundante da máquina

Maio Junho

Operador

Encarregado

Técnico de Manutenção

Julho Agosto

Operador

Encarregado

Técnico de Manutenção

Setembro Outubro

Operador

Técnico de Manutenção

Encarregado

Novembro Dezembro

Técnico de Manutenção

Operador

Encarregado

Procedimento de Manutenção preventiva-
Tarefas do operador(es)

Data (semanas)Data (semanas)

Data 
Rubricas

Rubricas
Data 

Rubricas

Rubricas

Data 

Data 
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ANEXO J: Plano de Ação 5S 

1 2 3 4

Resp.
Data Prev

Data Fecho
Nr.

Data 

Abertura
Resp. Abertura Descrição Ação Prioridade

BIG PILLOWS 1 PLANO DE AÇÃO 5S
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ANEXO L: Plano de Limpeza dos Reatores 
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ANEXO M: Unidades de abastecimento e dimensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNIDADE DE 

ABASTECIMENTO 

 DIMENSÕES (mm) 

CANTONEIRA 1 Maços de 30 1200x190x60 

CANTONEIRA 2 Maços de 30 1325x185x65 

CANTONEIRA 3 Maços de 30 1750x195x65 

CAIXA COLQUIMICA Maços de 5 770x660x70 

PALETES 1 Palete 1200x800x150 

PLACAS DE CARTÃO 1 Placa de cartão 1610x122x10 

SACO PLASTICO CAIXAS Molhos de 10kg 820x90x30 

SEPARADOR CARTÃO 1 Separador de cartão 1190x780x0.5 

FILME PROTETOR 1 Rolos de 21,32kg D340x275 

CAIXA BRANCA Maços de 5 770x660x70 

FILME PROTETOR 2 Rolos de 21,32kg D340x275 

FILME PROTETOR 3 Rolos de 21,32kg D340x275 

SACO PLASTICO CAIXOTES Molhos de 7,2kg 700x430x80 

CANTONEIRA 4 Caixas de 500 unidades 600x650x420 

CAIXA CLIENTE X Maços de 10 770x660x140 

FILME PROTETOR 4 Rolos de 21,32kg D340x275 

CAIXOTE B 1 Caixote B 1970x750x20 

TAMPO E FUNDO CAIXOTE B 1 Tampo e fundo de caixote B 1010x685x10 

CAIXA CLIENTE Y Maços de10 770x660x140 

CAIXOTE A 1 Caixote A 1970x1010x30 

TAMPO E FUNDO CAIXOTE A 1 Tampo e fundo de caixote A 1580x1550x20 
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ANEXO N: Consumo de material e ciclos de abastecimento 

 Unidades 

Parametrizadas  

Unidades de 

Abastecimento 

Ciclos de Abastecimento 

Material Tempo de 

consumo por 

unidade (h) 

Tempo de 

consumo por 

unidade (h) 

2H  

(ua) 

4H 

(ua) 

8H  

(ua) 

CANTONEIRA 1 0,20 6,12 1,0 2,0 3,9 

CANTONEIRA 2 0,14 4,29 1,4 2,8 5,6 

CANTONEIRA 3 0,34 10,10 0,6 1,2 2,4 

CAIXA COLQUIMICA 0,02 0,09 68,2 136,4 272,8 

PALETES 0,36 0,36 16,4 32,9 65,8 

PLACAS DE CARTÃO 0,40 0,40 14,9 29,9 59,7 

SACO PLASTICO CAIXAS 0,14 1,45 4,1 8,3 16,6 

SEPARADOR CARTÃO 0,40 0,40 15,1 30,1 60,2 

FILME PROTETOR 1 0,52 0,52 11,5 22,9 45,9 

CAIXA BRANCA 0,04 0,18 32,5 65,0 130,1 

FILME PROTETOR 2 1,15 24,42 0,2 0,5 1,0 

FILME PROTETOR 3 1,08 23,02 0,3 0,5 1,0 

SACO PLASTICO 

CAIXOTES 

1,31 9,41 0,6 1,3 2,6 

CANTONEIRA 4 0,03 16,94 0,4 0,7 1,4 

CAIXA CLIENTE X 0,07 0,67 9,0 17,9 35,9 

FILME PROTETOR 4 1,43 30,48 0,2 0,4 0,8 

CAIXOTE B 2,37 2,37 2,5 5,1 10,1 

TAMPO E FUNDO 

CAIXOTE B 

1,18 1,18 5,1 10,1 20,3 

CAIXA CLIENTE Y 0,11 1,12 5,4 10,8 21,5 

CAIXOTE A 3,80 3,80 1,6 3,2 6,3 

TAMPO E FUNDO 

CAIXOTE A 

1,90 1,90 3,2 6,3 12,6 
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ANEXO O: Parâmetros de Equipamento e Variáveis de Processo 

 

M2 – Motor da bomba de extrusão da cola para a linha 

M4 – Motor responsável pela dosagem do filme 

M5 – Motor das rodas formadoras responsável pelo formato da cola 

M6 – Motor do tapete branco (leva a almofada desde a ponteira até ao corte) 

M7 – Motor dos rolos antes da almofada ser cortada 

M8 – Motor dos rolos depois da almofada ser cortada 

PROCESSO PARÂMETROS DE 

EQUIPAMENTO 

VARIÁVEIS DE 

PROCESSO 

CARREGAMENTO Temperatura no reator 

Velocidade de agitação 

Tempo da cola dentro do 

reator 

Tempo ate se desligar a 

temperatura no reator 

VAZAMENTO  

Potência M1 

Potência da bomba de vácuo 

 

Temperatura da cola no início 

de vazamento 

Tempo de vazamento 

Tempo de vácuo 

EXTRUSÃO Potência do motor M2 

Potência do motor M4 

Temperatura do óleo frio 

Temperatura do óleo 

quente 

Potência do motor M5 

Potência do motor M6 

Potência do motor M7 

Potência do motor M8 

 

Tempo até sair a 1ª almofada 

conforme 

 

ARREFECIMENTO Temperatura da água da 

piscina 

Velocidade das pás 

Intervalo de tempo da rotação 

das pás 

Tempo de arrefecimento 

SECAGEM Velocidade do 1º tapete 

Velocidade do 2º tapete 

Temperatura do ar no 

ventilador 

Tempo de secagem 


