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Resumo 

A indústria do papel tissue tem apresentado nas últimas décadas um franco crescimento, o que pode ser 

explicado em grande parte pelo aumento do consumo de produtos de higiene em países em 

desenvolvimento como é o caso da China. O crescimento do mercado levou, como seria expectável, ao 

aumento do número de produtores, tornando-o assim ainda mais competitivo. 

Neste contexto, A Renova, Fábrica de Papel do Almonda S.A. tem como objetivo destacar-se dos seus 

concorrentes não só pela capacidade de inovar mas também pela procura constante da melhoria de 

processos produtivos, tornando-se deste modo cada vez mais eficiente. Esta dissertação pretende ir de 

encontro a essa procura pela eficiência, tendo como propósito estudar a etapa do processo em que o 

papel é produzido, desde a entrada da pasta até à formação das bobines que serão a matéria-prima da 

fase seguinte. Avaliam-se ainda os processos das operações de manutenção programada das máquinas 

de papel da Fábrica 2 como forma de implemetar melhorias que permitam uma diminuição do tempo de 

paragem. 

Procurou-se obter informação que sirva de apoio à caracterização quantitativa e qualitativa dos fluxos de 

entrada e saída no processo de produção de papel, assim como tempos e distâncias percorridas, e 

subsequente procura da redução de desperdício. Para isso recorreu-se a uma revisão bibliográfica em 

que foi revisto o estado da arte de temas de melhoria contínua como a Teoria das Restrições, Produção 

Lean e Single Minute Exchange of Dies (SMED). 

É este o ponto de partida apresentado para a análise do sistema, procurando-se identificar possíveis 

ineficiências e formas de as minimizar em função dos dados obtidos. 

 

Palavras-Chave: indústria de processos, melhoria contínua, lean, teoria das restrições, SMED.  
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Abstract 

The growth that has been observed in the tissue paper industry in the last couple of decades may be 

related to the recent increase in consumption of hygiene products in developing countries such as China. 

This market growth led, as expected, to the increasing number of producers making it an even more 

competitive environment. 

In this context, Renova, Fábrica de Papel do Almonda S.A. has the objective of differentiating from its 

competition not only by its innovating capability but also by constantly looking for efficiency and the 

implementation of the best productive processes. This study has the purpose of analyzing the paper 

production process from the point the pulp enters the system up to the paper reels that will be the raw 

materials of the following production phase. Programmed maintenance operations of the paper mills at 

Fábrica 2  - the most recent Renova factory - are also evaluated as a way of implementing improvements 

that avoid wasting time during machine stoppages. 

Information was sought in order to support both the quantitative and qualitative caracterization of the 

entry of raw materials and exit of final products in the paper production process. Time and distance were 

also some of the variables to account for in the search for the reduction of waste. With this purpose in 

mind, a literature review was made, having reviewed the state of the art of Continuous Improvement 

subjects such as the Theory of Constraints (TOC), Lean Production and Single Minute Exchange of Dies 

(SMED). 

This is the starting point for the system analysis that it is going to take place, working to identify 

inefficiencies and ways of minimizing them based on the acquired data. 

 

Keywords: process industry, continuous improvement, lean, theory of constraints, SMED. 
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1. Introdução  

1.1. Contextualização do Problema 

O estudo a desenvolver na fábrica da Renova, Fábrica de Papel do Almonda S.A. surgiu da necessidade 

de aferir e quantificar as perdas de fibras na produção de papel tissue, assim como perdas de tempo 

produtivo durante operações de manutenção, procurando melhorar os processos de uma empresa que 

se insere num mercado altamente competitivo. 

A indústria do papel tissue é atualmente bastante fragmentada, caracterizando-se pela existência de um 

número elevado de produtores de papel que possuem pouca quota de mercado. Prova disso é o facto de 

as três maiores empresas - Kimberly-Clark, Georgia Pacific e SCA - representarem entre todas menos de 

um terço da capacidade de produção mundial (29%), sendo que as 10 maiores somam entre si menos 

de metade da capacidade (47%). A Kimberly-Clark lidera o mercado do papel tissue, seguida da SCA, 

Georgia Pacific e Procter & Gamble (Sundsvall, 2013). O consumo global de papel tissue teve um 

crescimento médio anual de 3.8% desde o início da década de 90 até 2010, tendo o mercado registado 

um aumento de 15 milhões de toneladas neste intervalo de tempo. Para o período entre 2010 e 2021 a 

RISI - organismo que gere e compila informação relativa à indústria de produtos derivados das florestas 

mundiais – prevê um crescimento médio anual de 4%. Este crescimento do consumo nos últimos anos 

deve-se em grande parte ao papel da China no mercado global, sendo um dos principais fatores 

decisivos para o aumento do consumo sustentado na última década. Estima-se que este país será 

responsável por 40% do crescimento da década que se segue, uma vez que à medida que o poder de 

compra médio da sua população aumente e a classe média se expanda, consumir-se-ão mais produtos 

de higiene em território chinês. No total consomem-se anualmente em todo o mundo 16.8 milhões de 

toneladas de papel tissue em formato de Papel Higiénico, 6.4 milhões de toneladas em toalhas de papel, 

e uma grande fatia em Faciais, muito devido ao elevado consumo nos mercados asiáticos. O consumo 

total anual cifrou-se perto dos 30 milhões de toneladas em 2013, apresentando-se a sua divisão por 

regiões na Figura 1. 

É nesta conjuntura que se encontra a Renova – Fábrica de Papel do Almonda, S.A. que, não sendo um 

dos principais players mundiais, se consegue destacar de outras formas. A inovação ao dar cor a um 

produto tipicamente atípico e de consumo massivo como é o Papel Higiénico, a flexibilidade de produção 

e a capacidade de resposta a pedidos de clientes muito mais rápida que aquela que os líderes de 

mercado conseguem dar são algumas das principais armas da empresa numa indústria cada vez mais 

competitiva.  
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Figura 1 – Distribuição do consumo de Tissue no mundo no ano de 2013. 

A Renova é atualmente a empresa líder em produtos de papel de uso doméstico e sanitário em Portugal, 

com uma quota de mercado de cerca de 30% e estando ainda representada em mais de 60 mercados 

em todo o mundo. Além do mercado Português a empresa tem uma forte presença em Espanha, onde 

entrou na década de noventa, o que lhe permitiu consolidar a sua posição de líder Ibérico no segmento 

dos guardanapos. Os mercados Francês, Belga e do Luxemburgo continuam em desenvolvimento, uma 

vez que a entrada nestes territórios é mais recente. Para além destes mercados mais tradicionais, nos 

últimos cinco anos a marca conseguiu entrar em países como Lituânia (onde é líder), Canadá, México ou 

Austrália. 

Atualmente a Renova fatura 130 milhões de euros por ano, tendo a sua atividade distribuída da seguinte 

forma: 50% é obtida nacionalmente e os restantes 50% no estrangeiro. Pode-se referir que estas 

receitas têm evoluído de forma estável, uma vez que em 1990 apresentavam um valor de 80 milhões de 

euros e em 2005 a empresa arrecadou € 104 milhões. 

Sendo esta uma indústria que tradicionalmente exige grandes investimentos para que se possam 

verificar melhorias em termos produtivos, a otimização de processos é de enorme relevância. O trabalho 

a desenvolver dentro da Renova surge como resposta a uma necessidade de aferir quais as perdas que, 

embora pequenas e às quais geralmente se dá um menor grau de importância no dia-a-dia operacional, 

podem ter um impacto significativo no longo prazo.  

1.2. Objetivos do Trabalho 

O objetivo deste trabalho é o de propor e implementar medidas que permitam melhorar o processo 

produtivo de papel tissue na Fábrica 2 da Renova S.A. Por forma a identificar as principais ineficiências 

no processo produtivo do papel tissue pretende-se: 
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• Analisar o circuito de pasta da Máquina de Papel 6 (MP6). 

• Promover o aumento de retenção de fibras ao longo de todo o processo produtivo de papel. 

• Eliminar ou minimizar desperdício de capacidade produtiva durante as paragens programadas 

para manutenção.  

A implementação ou não das medidas sugeridas dependerá sempre da aceitação das mesmas por parte 

do Departamento de Produção da Renova. 

1.3. Metodologia 

A metodologia utilizada no desenvolvimento da presente dissertação envolveu os seguintes passos: 

1) Caracterização da empresa e do problema a resolver. 

2) Revisão do estado da arte. 

3) Análise do problema e desenvolvimento de propostas de melhoria. 

4) Análise de resultados e elaboração de recomendações. 

Numa primeira fase é feita uma apresentação da Renova - Fábrica de Papel do Almonda, S.A., dando-se 

a conhecer o problema que será estudado nesta dissertação. Caracterizam-se as instalações, o 

processo produtivo e apresentam-se os dois pontos do processo que serão analisados em maior detalhe, 

com o objetivo de minorar desperdícios. 

No segundo ponto faz-se uma revisão bibliográfica com incidência em temas do universo da melhoria 

contínua. Analisam-se diferentes frameworks que possam servir de base ao estudo a desenvolver, assim 

como diversos casos em que se tenham verificado benefícios na aplicação deste tipo de ações a 

processos produtivos contínuos. 

No terceiro ponto são apresentados os processos atuais, identificando situações menos benéficas e 

sugerindo-se possíveis alterações aos mesmos como forma de promover o aumento da capacidade 

produtiva da empresa. Esta fase divide-se em duas partes, uma vez que será feita uma análise em 

separado às duas vertentes do problema: por um lado procurar-se-á diminuir as perdas de matéria-prima 

e por outro diminuir o desperdício de tempo durante as paragens programadas para manutenção. 

A análise de resultados, correspondente ao quarto ponto, será feita também em separado para cada 

uma das vertentes e pretende aferir se os objetivos propostos foram ou não alcançados após a sugestão 

ou implementação das ações de melhoria contínua.  
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1.4. Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho encontra-se dividido em 7 principais capítulos. 

No primeiro capítulo, o atual, contextualiza-se o problema, definem-se objetivos e apresenta-se a 

metodologia e estrutura adotada na redação do projeto. 

No segundo capítulo aborda-se a envolvência da empresa em questão, descrevendo-se brevemente a 

sua história e estrutura interna e que marcas e produtos comercializa. Ainda neste capítulo apresenta-se 

a distribuição das instalações fabris da empresa e descreve-se brevemente o processo produtivo de 

papel tissue. É apresentado o problema a ser estudado na dissertação. 

No terceiro capítulo, é feito um estudo da literatura existente que se foca em temas como a Teoria das 

Restrições e ferramentas Lean, que foram identificadas como úteis no decorrer do trabalho em 

desenvolvimento na Renova. 

No quarto capítulo dá-se início à aplicação da TOC para a resolução dos problemas identificados e 

focando-se na minimização de desperdício de matéria-prima e na identificação do ponto de 

estrangulamento do sistema. Esta metodologia base é utilizada em conjunto com ferramentas Lean 

estudadas no capítulo anterior, pretendendo-se não só identificar a restrição como também decidir qual a 

melhor forma para explorá-la. 

 No quinto capítulo trata-se de analisar os processos durante as paragens programadas para 

manutenção, procurando-se diminuir o desperdício de tempo. Faz-se uma análise de resultados e são 

elaboradas recomendações de medidas a implementar. 

O sexto capítulo é dedicado às conclusões finais resultantes do trabalho desenvolvido ao longo da 

dissertação. 

Por fim, no sétimo capítulo fazem-se sugestões para o trabalho a desenvolver no futuro.  
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2. Caso de Estudo 
2.1. Caracterização da Renova 
Nesta secção apresenta-se brevemente a história da Renova, a sua situação atual e a direção que a 

empresa segue para o futuro. Descreve-se a sua organização interna, com as suas diferentes Divisões e 

ainda a gama de produtos e marcas que possui. Dedica-se também uma secção à Inovação, uma vez 

que é um dos principais focos da Renova enquanto empresa disruptiva nos diferentes mercados em que 

se insere. 
 

2.1.1. História 
Fundada em 1939, a Renova - Fábrica de Papel do Almonda S.A. é uma empresa de capital privado que 

se dedicou até ao final dos anos 50 à produção de papel de impressão, escrita e embalagem. É a partir 

dessa altura que entra no mercado em que se mantém até aos dias de hoje, tendo investido na 

construção de uma nova fábrica (Fábrica 2) nos anos 70 que lhe permitiu alterar o foco primeiramente 

para a produção de papel tissue. As décadas de 80 e 90 caracterizaram-se pelo forte investimento em 

infraestruturas e tecnologia, como forma de alinhamento com a estratégia de internacionalização 

pretendida pela administração. Cria-se a Renova España, S.A. e a Divisão de Reciclagem. Entre 2002 e 

2005 dá-se a entrada nos mercados Francês e Belga. É no final de 2005 que surge o lançamento do 

produto mais emblemático da Renova: o Papel Higiénico preto, que acaba por dar origem à linha de 

produtos Renova Black, e que vem ajudar em muito à expansão internacional da marca. Vinte anos 

depois do início da implementação da estratégia internacional conseguiu-se atingir o marco de 50% de 

faturação fora de Portugal. 

Enquanto marca, a Renova desenvolve-se ao longo dos anos e torna-se líder no mercado nacional, 

sendo facilmente reconhecida pelos cidadãos pela sua qualidade superior. No entanto, estando inserida 

num mercado de bens de consumo massivo descartáveis - bastante comoditizado (Sousa, 2010) - o 

verdadeiro desafio da empresa foi sempre o de conseguir destacar-se por outro aspeto para além da alta 

qualidade dos seus produtos. Este desafio surge na medida em que, do ponto de vista do consumidor, o 

preço tem muitas vezes maior peso aquando da compra deste tipo de produto. Foi a partir destas 

condições que se criou a necessidade de inovar, lançando produtos para o mercado que sejam 

disruptivos e que ajudem a criar uma imagem forte da marca. 

Atualmente a produção dos diferentes produtos Renova encontra-se dividida entre as duas fábricas 

localizadas em território nacional. Na Fábrica 1 encontra-se a Máquina 4, mais antiga e de tecnologia 

menos recente, que concentra a produção de papel colorido. Isto permite libertar as Máquinas 5 e 6 da 

Fábrica 2, com maior capacidade, para que se possam alocar aos produtos de maior consumo. A 

Fábrica 2 é assim a que garante a maior parte da produção dos produtos vistos como commodities, ao 

passo que a primeira se dedica aos produtos de maior valor acrescentado.  
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2.1.2. Estrutura da Empresa 
Dentro da empresa existem áreas e funções bem definidas, havendo no entanto grande interligação 

entre cada uma destas. Exemplo disso mesmo é a área da Segurança no Trabalho, em que existe um 

responsável que a coordena mas que ao mesmo tempo exige um envolvimento dos responsáveis pelas 

outras áreas. Este envolvimento permite uma melhor comunicação e, consequentemente, uma operação 

diária mais fluida e conectada em que todos têm fácil acesso à mesma informação. A Renova pode ser 

dividida em oito Serviços ou Organizações Internas, como se encontra indicado na Figura 2: 

 

Figura 2 – Estrutura da Renova – Fábrica de Papel do Almonda. 

2.1.2.1. Departamento de Produção 

Uma vez que o atual trabalho se centra dentro do Departamento de Produção considera-se relevante 

descrever sucintamente o propósito de alguns dos seus subdepartamentos (ver Figura 3).  

 

Figura 3 – Estrutura do Departamento de Produção. 

O Departamento de Produção engloba a Divisões de Reciclagem, responsável pelo funcionamento da 

central de reciclagem que se encontra dentro das instalações da Renova, Fabrico, cujo propósito é a 

produção de papel tissue, Transformação, onde se processa o papel produzido em ambas as fábricas e 

a Divisão de Produtos Personalizados. Apresenta-se sucintamente cada uma das divisões anteriormente 

mencionadas: 
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Divisão de Reciclagem (DIRE) 

A Divisão de Reciclagem (DIRE) tem por objetivo produzir fibras recicladas para a fabricação de papel a 

partir de papéis velhos selecionados. A DIRE, com uma capacidade de produzir 35.000 ton/ano de papel 

reciclado, é responsável pela produção de cerca de 50% da matéria-prima fibrosa utilizada na Renova 

para produção de papel. É também esta divisão que se ocupa do tratamento de efluentes provenientes 

da Fábrica 2. O papel utilizado no processo de reciclagem tem duas fontes de proveniência: interno, que 

não necessita de um tratamento inicial tão cuidado, e externo – papel comprado a empresas cujo 

negócio é a compra e venda de papel para reciclagem. Nesta segunda opção há que tratar mais 

cuidadosamente o papel, separando numa fase inicial objetos e partículas de maior dimensão. Ao longo 

do processo utilizam-se alguns agentes branqueadores como o Peróxido de Hidrogénio com o intuito de 

aclarar a pasta de papel. No final é possível enviar o produto diretamente para a fabricação por pipeline 

ou desidratá-lo e fazer o transporte por camião. 

Divisão de Fabricação de Papel Tissue (DIFA) 

A Divisão de Fabricação (DIFA), que utiliza como matérias-primas principais a pasta reciclada (fornecida 

pela DIRE) e a pasta virgem adquirida no exterior, tem como objetivo a produção de papel tissue. Desta 

divisão fazem parte a Máquina 4, na Fábrica 1, e as Máquinas 5 e 6 na Fábrica 2. A Máquina 4 produz 

neste momento quase a totalidade do papel colorido produzido na Renova, que é depois enviado para a 

Fábrica 2 onde se dá a sua transformação. A decisão de alocar a produção de papel colorido 

praticamente toda a esta máquina prendeu-se com questões de produtividade e otimização global das 

operações da empresa. Nas máquinas 5 e 6, onde irá recair o foco deste trabalho e futura dissertação, 

produz-se o papel branco utilizado nos produtos que requerem um elevado ritmo produtivo. Em ambas 

as máquinas é posível atingir uma cadência máxima de 1850 metros de papel por minuto, dependendo 

da gramagem que se está a produzir. 

Divisão de Transformação de Papel Tissue (DITA) 

Utilizando como matéria-prima principal o papel produzido pela DIFA, a Divisão de Transformação (DITA) 

tem como objetivo a produção de “transformados” de papel, o que neste caso serão produtos fabricados 

com base em papel Tissue. A DITA é constituída pelas áreas das Dobras (Guardanapos, Toalhas de 

Mão, Lenços de Bolso e Faciais) e dos Rolos (Papel Higiénico, Rolos de Cozinha, Industriais). A 

flexibilidade das máquinas utilizadas nesta Divisão permitem aceder aos diferentes pedidos dos clientes 

e às necessidades variadas da empresa no dia-a-dia. 

Divisão de Produção de Produtos Personalizados (DIPE) 

A Divisão de Produtos Personalizados (DIPE), que utiliza como matéria-prima principal o papel tissue, 

tem como objetivo a produção de produto personalizados por impressão, como por exemplo 
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guardanapos. Esta é uma área com uma capacidade produtiva baixa, tendo em conta o grau elevado de 

personalização exigido por clientes tanto empresariais como particulares. 

2.1.2.2. Manutenção 

O Departamento de Manutenção é também um dos stakeholders envolvidos no trabalho desenvolvido na 

Renova. Neste departamento encontram-se a Manutenção Elétrica (MTE) e a Manutenção Mecânica 

(MTM), na qual estão incluido os operadores da Instrumentação. Estes departamentos são os 

responsáveis por toda e qualquer intervenção nos equipamentos de ambas as fábricas. 

2.1.3.  Produtos e Marcas 
Até ao início do ano 2015, a Renova produzia dois tipos de produtos: Produtos de papel tissue (Fábricas 

1 e 2) e Papel de impressão, escrita e embalagem (Fábrica 1). No entanto, por opção estratégica, deixou 

de produzir Papel de impressão, escrita e embalagem em Janeiro de 2015, focando-se apenas na 

produção de tissue.  

Estes produtos são fabricados a partir de fibras naturais à base de celulose, que podem ou não ser 

provenientes de processos de reciclagem, contendo ou não aditivos e fibras sintéticas e tendo a 

possibilidade de passar por um processo de branqueamento prévio, quando se justifique. Os produtos 

que encontramos nesta categoria são o papel higiénico, os rolos de cozinha, os guardanapos, as toalhas 

de mão, os lenços de bolso e faciais e outras toalhas de papel. Considera-se que dada a sua natureza e 

o tipo de uso a que são destinados, estes são produtos descartáveis, de uso higiénico doméstico e 

sanitário. As marcas e produtos produzidos e comercializados pela Renova são classificados em sete 

categorias: Papel Higiénico, Guardanapos, Rolos de Cozinha, Lenços Faciais, Lenços de Bolso, 

Multicategoria e Outros. Dentro destas categorias a empresa produz mais de quarenta produtos nas 

suas instalações, o que contribui para aumentar a complexidade das operações no dia-a-dia. 

2.1.4.  Inovação 

A constante Inovação é um dos principais focos da estratégia da Renova, tendo como objetivo destacar-

se num mercado extremamente competitivo e que tradicionalmente é visto pelos cidadãos como 

indiferenciado. A busca pela satisfação dos clientes, pelo seu conforto e bem-estar levou a empresa a 

ultrapassar os standards da indústria e procurar oferecer produtos diferentes e de alta qualidade. 

Exemplo disso mesmo foi a inovação do papel higiénico preto em 2005, um marco na indústria do papel 

tissue cujo impacto a nível de negócio está ainda em crescimento. Graças a esta alteração de cor de um 

produto anteriormente desinteressante, a Renova, enquanto marca, conseguiu captar a atenção de 

mercados em que seria extremamente difícil entrar, tendo em conta a desproporção de dimensão entre 

si e os principais concorrentes. Este “produto de bandeira” serviu de cartão-de-visita e facilitou a 

aproximação da empresa a novos clientes, sensibilizando-os para a marca e abrindo portas aos produtos 

de consumo mais geral.  
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Para além da Inovação a nível de produto, a Renova tem ao longo dos anos implementado novas 

tecnologias a nível operacional, quer através da instalação continuada de linhas de produção mais 

modernas, quer com o seu sistema de intranet que é cada vez mais um elemento central a toda a 

organização. Prepara-se neste momento para a instalação de uma nova máquina da produção (Máquina 

7) que irá duplicar a capacidade produtiva até agora instalada. Para além deste investimento avultado, 

está ainda em curso a instalação de uma nova unidade fabril em França, com o propósito de obter um 

melhor posicionamento geográfico e assim facilitar a distribuição de produtos a nível europeu. 

2.2. Caracterização das Instalações Industriais  
Nesta secção descreve-se cada uma das fábricas da unidade industrial da Renova – Fábrica de Papel 

do Almonda, S.A., dando no entanto maior relevância à Fábrica 2, onde terá lugar o estudo da 

otimização do processo produtivo.  

A localização da Renova (Figura 4), como em muitas outras indústrias é um elemento chave para as 

suas operações diárias. Ambas as fábricas se encontram próximo de uma fonte de água, o rio Almonda, 

sendo que a sua nascente se encontra no interior da Fábrica 1. Esta é uma grande vantagem, visto que 

a água, apesar de não ser a matéria-prima, é essencial ao processo produtivo do papel. 

 

Figura 4 – Localização das fábricas 1 e 2. 

Entre as duas fábricas, a Renova emprega mais de 600 trabalhadores, excluindo subcontratações e 

outsourcing. Tendo em conta que a produção é feita em contínuo, os operadores trabalham em turnos de 

oito horas cada, num total de três turnos por dia. Como foi referido anteriormente, a Fábrica 1 alberga a 

Máquina 4, onde se concentra a produção de papel colorido. Para além disso é aí que se encontram a 

DIPE e a DISA, divisões com pouca expressão em termos de volume de vendas. A Fábrica 1 

caracteriza-se pelo layout industrial típico dos anos 50 (vários pisos, áreas sem comunicação e de difícil 

acesso), o que dificulta a movimentação de matérias-primas e produto acabado. Na Fábrica 2 a situação 

é bastante distinta da que encontramos na Fábrica 1: o espaço está muito mais bem desenhado, o que 
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se traduz numa maior facilidade de transporte e comunicação entre as diferentes áreas. Também na 

Fábrica 2 encontramos as máquinas 5 e 6, sobre as quais recairá o estudo desenvolvido no âmbito da 

Dissertação e onde é produzida a maior parte do papel tissue utilizado posteriormente na fase da 

transformação. Estas máquinas têm como função dar a forma de folha de papel à pasta proveniente dos 

pulpers (equipamento onde a pasta é armazenada), secando-a no processo e armazenando-a na forma 

de bobines.  

2.3. Descrição do Processo de Produção de Tissue 
A principal matéria-prima da Renova utilizada na produção é a pasta de papel, a qual pode ter diversas 

origens. Utiliza-se pasta reciclada na DIRE, que pode ser enviada para a produção por pipeline (via 

líquida) ou carregada em camiões (pasta seca). A Renova compra ainda pasta virgem, tanto de eucalipto 

como de pinho, que podem conferir diferentes características ao produto final. Por exemplo, um papel 

que tenha na sua composição fibras de pinho terá, à partida, uma maior resistência mecânica. Para além 

das características da pasta, esta pode passar por diferentes equipamentos ao longo do processo por 

forma a obter determinado tipo de características, como por exemplo uma maior brancura ou resistência 

à tração. A pasta desagregada nos pulpers passa por diversos equipamentos e contentores, 

denominados "tinões", sendo projetada na máquina entre duas superfícies porosas denominadas “teias” 

(teia interna e teia externa), que têm como função fixar as fibras de celulose, formando a folha de papel 

ao mesmo tempo que deixam passar a água presente na mistura. A projeção da pasta altamente diluída 

é assegurada por um equipamento denominado "caixa de chegada", que neste caso é composta por dois 

lábios. A existência de dois lábios independentes permite que se produza papel tissue com duas 

superfícies de características diferentes, uma vez que a pasta proveniente de cada lado do circuito pode 

ter diversas origens. Em seguida, a folha passa da teia para um tapete de feltro que a guia até ao rolo 

secador, denominado yankee. Importa referir que à superfície da folha que entra em contacto com o rolo 

se chama "superfície do lado do cilindro" e à outra "superfície do lado livre". Este rolo giratório de 

aproximadamente 5 metros de diâmetro que se encontra a uma temperatura de cerca de 500ºC sujeita a 

folha formada ao efeito combinado da força centrífuga e do vácuo, sempre com o intuito de promover a 

remoção de água. Contribuindo para a secagem existem ainda duas hotes colocadas no topo da 

máquina, que no caso da Máquina 6 podem atingir temperaturas próximas dos 385ºC graças ao calor 

gerado pela introdução de vapor saturado no sistema. No final, e após ser retirado o máximo de água 

possível através deste processo, a folha de papel resultante é enrolada em torno de um manderil e 

transportado para o armazém na forma de uma bobine com aproximadamente 2,8 metros de 

comprimento. Na Figura 5 apresenta-se o diagrama de fluxos que representa em detalhe o processo 

produtivo de papel tissue. As atividades referentes ao circuito de pasta, objeto de estudo no trabalho 

desenvolvido no âmbito da dissertação, encontram-se assinaladas dentro da zona verde, ao passo que o 

espaço delimitado a vermelho engloba as etapas efetuadas na própria máquina. Este processo envolve 

23 etapas que são de seguida descritas de forma resumida. 
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Figura 5 – Processo produtivo detalhado do papel tissue.  
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1. Seleção de Matérias-Primas: Semanalmente é definido um plano de produção na DIFA em que se 

especifica qual o tipo de papel a produzir, propriedades de produção e quantidade associadas. De 

acordo com esse plano selecionam-se as matérias-primas que estejam em conformidade com a norma 

de produto. 

2. Carregamento: Coloca-se a pasta de origem reciclada ou virgem no pulper (Figura 6) - equipamento 

destinado a preparar a mistura que se irá transformar em papel tissue. Faz-se o controlo e registo da 

composição fibrosa de cada carga. 

 

Figura 6 – Pulper após carregamento. 

3. Desagregação: Processo de desintegração da matéria-prima fibrosa em meio aquoso com o objetivo 

de obter uma suspensão fibrosa homogénea e separar fibras individuais. Quanto maior for a 

concentração da pasta e mais alta a temperatura (a utilização de águas do processo é favorável) melhor 

se processa a desagregação. 

4. Parametrização da Máquina: Definição dos parâmetros de operação. O controlo da operação é feito 

na sala de comando que se situa sempre num local em que os operadores tenham visibilidade direta 

para as máquinas. No caso da Fábrica 2, por exemplo, esta localiza-se entre as máquinas 5 e 6, como 

se pode ver na Figura 7. 

 

Figura 7 – Sala de Controlo da Máquina 6. 
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5. Dispersão: Individualização das fibras de celulose por ação mecânica de dois discos onde passa a 

mistura aquosa. Esta fase tem como objetivo evitar problemas de deposição de stickies – pequenas 

partículas geradas pela acumulação de resinas e outras impurezas – nas máquinas de produção. Estas 

impurezas vão-se acumulando nas teias da máquina, prejudicando a qualidade do papel produzido. 

6. Depuração Vertical: Remoção de impurezas da suspensão fibrosa por diferença de densidades. Na 

Figura 8 pode-se observar o conjunto do depurador e despastilhador, equipamento utilizado no processo 

descrito no ponto 7. 

 

Figura 8 – Depurador Vertical e Despastilhador. 

7. Despastilhagem: Remoção de aglomerados de fibras que não foram individualizadas na 

Desagregação. 

8. Refinação: Tratamento mecânico da fibra com o objetivo de aumentar a resistência do papel à tração 

e ao rebentamento. As fibras são batidas por forma a aumentar os pontos de contacto entre elas, 

conferindo maior força às suas ligações. Na Figura 9 apresenta-se o refinador RF603, um dos dois 

equipamentos deste tipo utilizados para preparar a pasta de papel que irá entrar na Máquina 6. 

 

Figura 9 – Refinador RF603. 
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9. Dosagem da Pasta: Controlo de qualidade da pasta que irá alimentar a máquina de papel. 

10. Depuração Centrífuga: Remoção de contaminantes presentes na suspensão fibrosa por ação de 

depuradores centrífugos antes da formação da folha. 

11. Diluição: Adição de água por forma a diluir a pasta. 

12. Crivagem: Remoção de partículas sólidas por intermédio de um sistema de crivos com orifícios de 

diferentes dimensões. 

13. Formação: Diluição e deposição de fibras sobre a tela. O objetivo é dar a forma de folha de papel à 

pasta. Na Figura 10 é apresentada a Máquina 6, sendo nesta fase que a pasta dá entrada na cabeça da 

máquina (caixa de entrada). Todas as operações que se seguem, até ao ponto 17, ocorrem no interior da 

mesma. 

 

Figura 10 – Máquina 6, vista da zona da cabeça da máquina. 

 

14. Prensagem: Utilização de meios mecânicos como forma de remover água, promovendo a 

interligação das fibras e consequente aumento de resistência à tração e ao rasgamento e redução do 

volume específico.  

15. Secagem: Etapa final de remoção de água do papel por ação de calor libertado pelo cilindro secador. 

Este calor é proveniente ou de vapor saturado ou de ar quente introduzidos no secador. Como se pode 

observar na Figura 11, a folha de papel já formada entra em contacto com o cilindro secador (lado 

direito), sendo transportada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e soltando-se por ação de 

uma lâmina crepadora. Para além do cilindro secador existem duas hotes em cada máquina que auxiliam 

o processo de secagem. Enquanto que o rolo atinge temperaturas que rondam os 500ºC, as hotes das 

máquinas 4 e 6 podem chegar aos 385ºC e as da Máquina 5 próximas dos 500ºC. A diferença de 

temperaturas entre as hotes da Máquina 5 e as restantes deve-se ao facto de as primeiras serem 

alimentadas pela central de cogeração ao passo que as segundas dependem da queima de gás natural. 
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Figura 11 – Entrada (à direita) e saída (à esquerda) do cilindro secador ou cilindro Yankee. 

16. Crepagem: Tem como objetivo proporcionar o efeito de crepe ao papel, dando-lhe volume e textura. 

Nesta fase é crucial garantir que a lâmina que tem a função de soltar o papel do cilindro secador não 

está nem demasiado próxima nem demasiado distante, correndo-se o risco de danificar o papel ou, no 

segundo caso, que se verifique a descolagem de papel – a folha quebra o contacto com o cilindro antes 

de chegar à lâmina.  

17. Enrolamento: Enrolamento do papel produzido em bobines de 2,15 metros de diâmetro, em função 

da intensidade da crepagem. Na Figura 12 podem ver-se as bobines que aguardam pelo transporte até 

ao armazém automático.  

 

Figura 12 – Bobines à saída das Máquinas 5 e 6. 
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18. Inspeção das Características do Papel: Inspeção visual e verificação por amostragem das 

características físico-mecânicas do papel. Todo o controlo de qualidade é efetuado pelos operadores, 

que têm formação para fazer os testes básicos na área de produção. Fazem-se ensaios de tração, 

gramagem e verifica-se a brancura. Alguns dos resultados destes testes são mais tarde verificados pelo 

laboratório certificado que se encontra dentro das instalações da Renova. 

19. Bobinagem: No caso de ser necessário produzir bobines de menor dimensão procede-se à 

bobinagem e corte do rolo que sai da máquina ainda no local. O material bobinado segue já com as 

dimensões adequadas para a Transformação. 

21. Embalagem: A bobine é embalada em filme plástico. Todo o processo de embalagem e transporte 

que se segue é feito de forma automática por robôs. 

22. Armazenamento: Armazenamento da bobine de papel tissue. No caso de o papel ser armazenado 

no armazém automático o operador DIFA executa a entrada de produção em armazém através da 

aplicação Gestor de Pedidos. A bobine é recolhida no fim da linha de produção por um veículo que não 

necessita de se operado por um condutor e é conduzida até ao armazém, onde é depositada com 

recurso a um braço também ele operado sem qualquer ação humana. O sistema de gestão interna sabe 

exatamente em que posição armazenou determinada bobine para que quando os operadores das linhas 

de transformação peçam matéria-prima, esta lhes seja disponibilizada também de forma automatizada. 

No caso de o sistema de armazenagem automático não estar em funcionamento é o operador DITA que 

executa esta tarefa. 

23. Controlo de Produto Não Conforme: O produto não conforme é identificado e segregado da 

restante produção por forma a evitar a sua posterior utilização. 

2.4. Capacidade de Produção  
Nesta secção pretende-se caracterizar a capacidade produtiva de cada uma das máquinas, assim como 

identificar os seus principais consumos a nível energético. Estes valores são apresentados com o 

propósito de ilustrar as diferenças tecnológicas entre as três máquinas, o que ilustra o espaçamento 

temporal entre investimentos e ajuda a explicar algumas decisões a nível produtivo, como é o caso da 

alocação da produção de papel colorido quase exclusivamente à M4. Como se pode observar pelos 

valores da Tabela 1, as Máquinas 5 e 6 apresentam uma muito maior capacidade produtiva mensal – 

produzem em média pelo menos 2,5 vezes mais que a Máquina 4 – e melhores eficiências de operação 

comparativamente com a Máquina 4. O valor inferior do coeficiente de trabalho da M4 relativamente às 

outras máquinas é explicado pela maior necessidade de paragens previstas para troca de cores, uma 

vez que é nesta que se produz a maior parte dos papéis coloridos. Este facto implica também um maior 

consumo de água por tonelada para limpeza durante essas paragens. Os níveis de consumo de vapor 

podem ser explicados pelo facto de o sistema da M4 ser menos fechado e equilibrado que os da M5 e 
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M6, fazendo-se uma recirculação menos eficiente. Já o consumo de energia elétrica é bastante 

aproximado em todas as máquinas uma vez que, apesar de mais antigos e menos eficientes, os 

equipamentos da M4 são de menores dimensões. 

Tabela 1 - Capacidade produtiva de cada máquina e respetivos consumos energéticos. 

 M4 M5 M6 

Coeficiente de Trabalho ≥ 92% ≥ 96% ≥ 96% 

Produção Líquida Mensal 1000 ton/mês 2725 ton/mês 2575 ton/mês 

Produção Líquida Horária 1475 kg/h 3925 kg/h 3700 kg/h 

Consumo de Água por Tonelada de 

Papel Produzido 

≤ 15 m3/ton ≤ 12 m3/ton ≤ 10 m3/ton 

Consumo de Vapor por Tonelada de 

Papel Produzido 

≤ 2000 kg/ton ≤ 1425 kg/ton ≤ 1375 kg/ton 

Consumo de Gás Natural por 

Tonelada de Papel Produzido 

≤ 45 m3/ton - ≤ 90 m3/ton 

Consumo de Energia Elétrica por 

Tonelada de Papel Produzido 

≤ 1050 kWh/ton ≤ 1050 kWh/ton ≤ 1000 kWh/ton 

 

2.5. Descrição do Problema 
O problema em estudo surgiu, como referido anteriormente, da necessidade de se averiguar quais os 

desperdícios de matéria-prima, nomeadamente as perdas de fibra ao longo processo de fabrico de papel 

tissue, assim como o desperdício de tempo durante as paragens para mantenção programada.  

Por forma a tentar diminuir o desperdício de fibras recorrer-se-á ao estudo do circuito através de um 

balanço de massas em diferentes pontos do mesmo, em que se pretende quantificar entradas de 

matéria-prima e saídas de produto acabado. O Departamento de Produção estima que, em condições 

normais de funcionamento, a Máquina 6 registe perdas na ordem dos 7% a 9%, em média. 

O estudo do problema passará numa primeira fase pela identificação de todos os elementos que 

integram o circuito de pasta e água, com o intuito de averiguar quais os pontos críticos e definir como 

será feito o seu controlo. A partir dos dados obtidos tentar-se-á perceber se a estimativa apontada para o 

desperdício de pasta vai de encontro à realidade e de que forma se pode atuar para que se obtenham 

melhorias no processo, reduzindo as perdas identificadas. 

Sendo o principal objetivo a otimização do processo como um todo, considera-se também o estudo das 

operações de manutenção programadas, que no caso da indústria do papel são normalmente de longa 

duração. Assim sendo, faz-se uma análise exaustiva de toos os processos envolvidos durante as 

paragens para intervenção nos diversos equipamentos das máquinas. No caso das máquinas 5 e 6 os 

períodos de paragem previstos mais curtos são superiores a 8 horas, podendo chegar às 14 horas, 
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apesar de serem pouco regulares (a cada 25 dias). Analisar-se-ão os processos e atividades 

desempenhados durante estas paragens, recorrendo à experiência dos operadores da MTM e MTE de 

modo a que seja possível sugerir alterações que beneficiem a operação, promovendo o aumento do 

tempo disponível de produção. Procura-se eliminar desperdícios de tempo e capacidade produtiva, 

verificados na análise decorrente da observação do sistema como um todo. 

Pretende-se então identificar essas oportunidades de melhoria, preferencialmente sem que seja 

necessário efetuar um grande investimento. 

 

2.6. Conclusões do Capítulo 

Este capítulo surge no seguimento do trabalho de caracterização feito na Renova como forma de 

preparar o trabalho a desenvolver no âmbito da dissertação. Começou por se apresentar a história da 

empresa, a sua localização e como esta se organiza. Explorou-se o Departamento de Produção em 

maior detalhe uma vez que é aqui que se desenvolverá o trabalho proposto, mais concretamente na 

Divisão de Fabricação. Descreveu-se o processo de produção de papel tissue, o que ajudará a entender 

no futuro onde, como e quando tirar amostras e fazer medições. Esta visão geral, apesar de ainda não 

entrar no detalhe dos circuitos da Máquina 6, permite identificar os equipamentos utilizados no processo 

e a direção do fluxo de pasta de papel.  

A apresentação da capacidade de produção das máquinas permite estabelecer um ponto de partida para 

aquilo que se consegue produzir em média por hora e por mês em cada uma das máquinas.  

Por fim, identifica-se o problema que se irá estudar, apresentando-se os valores médios para o 

desperdício de pasta de papel na operação da Máquina 6, assim como as durações esperadas para as 

operações de manutenção programadas de ambas as máquinas. Procurar-se-á reduzir os tempos de 

manutenção das mesmas visto que em teoria o tempo poupado em manutenções traduz-se totalmente 

em tempo produtivo. 

Pretende-se com este trabalho identificar em que pontos se está a restringir a capacidade produtiva e 

qual o seu impacte na produtividade final. 

No capítulo que se segue procura-se dar um enquadramento teórico com base na literatura já existente 

que sirva de apoio à resolução do problema proposto.  
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3. Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo faz-se uma revisão da literatura que será útil como material de apoio ao estudo a 

desenvolver na presente dissertação de mestrado. Assim, o objetivo será identificar temas que se 

enquadrem neste trabalho, quer pela semelhança com a indústria em questão quer pela adequabilidade 

do tema ao mesmo.  

O estudo da Teoria das Restrições (TOC) surge no sentido de dar um enquadramento ao trabalho 

desenvolvido na Renova, em que se procura diminuir o desperdício de matéria-prima, tornando o 

processo produtivo da Máquina 6 mais eficiente. Esta será também utilizada como framework na procura 

de melhorias no processo de manutenção programada de ambas as máquinas de papel instaladas na 

Fábrica 2. Estuda-se também a temática da Produção Lean como metodologia de redução de 

desperdício, conjugando-a com a TOC. O estudo das diversas ferramentas disponíveis, assim como 

alguns casos em que estas tenham sido aplicadas com sucesso em processos ou indústrias 

semelhantes, podem levar a uma melhor compreensão dos problemas identificados na Renova. Uma vez 

que um dos principais objetivos deste trabalho é aproveitar ao máximo a capacidade produtiva da 

fábrica, explora-se em maior detalhe uma das ferramentas Lean: o Single Minute Exchange of Dies 

(SMED), que tem como função diminuir o tempo de paragem nas máquinas durante operações de 

manutenção.  

Identifica-se como principal motivação para esta revisão da literatura a melhor compreensão do tema da 

melhoria contínua e a identificação de situações semelhantes em que os assuntos estudados tenham 

sido implementados com sucesso. 

3.1. Teoria das Restrições 
3.1.1. Enquadramento Histórico 

A base da Teoria das Restrições, vulgarmente conhecida por TOC (Theory of Constraints), foi formulada 

inicialmente por Eliyahu Goldratt no início da década de 80 tendo como base o desenvolvimento de uma 

ferramenta de escalonamento que tinha como objetivo aumentar o output de uma empresa de criação de 

aves. Esta solução deu origem ao OPT (Optimized Production Technology) (Goldratt, 1980), que foi 

rapidamente adotada por um número considerável de grandes empresas. Apesar de ter sido 

relativamente bem-sucedido, a falta de formação de alguns gestores levou a que a utilização do OPT 

nem sempre apresentasse os resultados anunciados. Surge a publicação do livro The Goal (Goldratt, 

1984) como resposta às dificuldades de implementação do seu programa e no sentido de ajudar 

gestores de diversas indústrias a extrair todo o potencial do mesmo. Goldratt volta a publicar mais três 

livros i que desenvolvem a sua teoria, então apelidada de Teoria das Restrições, aplicando-a a diferentes 

temas, como por exemplo a Gestão de Projetos. 
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Umas das críticas que tem vindo a seguir a TOC é a de que a aplicação desta metodologia se traduz 

normalmente em resultados plausíveis mas não ótimos. No entanto, a teoria tem vindo a ganhar força, 

seja pelo seu estudo cada vez mais metódico ou pela sua aplicação generalizada a várias situações e 

indústrias nos últimos anos. Em 2007, Watson e co-autores previam que a Teoria das Restrições 

deixaria de ser uma metodologia de nicho e passaria a ser a norma. Sabemos hoje que isso não se 

verificou, estando ainda a TOC longe de ser o paradigma de funcionamento das empresas. Apesar 

disso, identifica-se uma nova tendência na divulgação da mesma, a julgar pela publicação de artigos que 

se afastam de uma abordagem outrora orientada para os possíveis benefícios, casos de estudo ou 

comparações entre métodos, aproximando-se a um trabalho mais extensivo e detalhado que permita 

complementar a literatura existente. Para além disso, surge uma tendência de integrar a Teoria das 

Restrições com outras metodologias, um tópico que será desenvolvido adiante em maior detalhe. 

O desafio para o futuro continua a ser a alteração de mentalidades necessária para uma implementação 

da TOC a larga escala, tornando-a a regra em vez da exceção. 

 

3.1.2. O Conceito de Teoria das Restrições 

O objetivo da Teoria das Restrições é a otimização de um sistema que é geralmente composto por vários 

processos interdependentes através da eliminação dos seus pontos fracos (Simsit et al., 2014). Esta 

otimização foca-se no aumento do throughput na cadeia de valor de um sistema, redução de inventário e 

gastos operacionais, que em última análise se traduzirá em valor gerado para o cliente e, 

consequentemente, em vendas (Goldratt & Cox, 1992). Em 1992, Goldratt e Cox definiram os três 

indicadores base para a otimização da operação de uma fábrica: 

• Throughput: Taxa a que o sistema gera dinheiro através de vendas. A máxima deste indicador é 

que não importa ser altamente produtivo se não se vende aquilo que se produz.  

 

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 = 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 

 

• Inventário: Dinheiro investido em inventário, seja em matéria-prima, WIP ou produto acabado à 

espera de ser vendido. Grandes quantidades de inventário são indesejáveis visto que a empresa 

investiu dinheiro que ainda não foi recuperado e não pode ser utilizado. (Izmailov, 2014) 

• Gastos Operacionais: Dinheiro gasto pelo sistema com o objetivo de transformar o inventário em 

vendas. Todo o dinheiro gasto na operação excluindo custos diretos de materiais.  

O aumento de fluxo que se pretende atingir é garantido pela redução de desperdício na etapa do 

processo que o restringe, sendo que um dos conceitos chave da teoria é o bottleneck, que pode ser 

traduzido como “estrangulamento”. Considera-se um ponto de estrangulamento o processo ou os pontos 

num processo que determinam qual o throughput máximo que se pode atingir nesse momento no 

sistema. Esta é a restrição sobre a qual se pretenderá trabalhar, por forma a poder aumentar o fluxo 
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total, uma vez que, segundo Sahno Jevgeni (2015) “The performance of the entire chain or process is 

limited by the strength of the weakest link.”.  Para conseguir atingir aquilo a que se propõe, Goldratt 

procura-se responder a três perguntas chave (Goldratt & Cox, 1984):  

1. O que mudar? Muitas vezes as empresas identificam os problemas que afetam a sua 

organização, não tendo no entanto tempo ou recursos para os resolver a todos. A tarefa dos 

gestores é a de selecionar quais as alterações que poderão trazer maior retorno ao sistema. 

2. Para que mudar? Definir qual o objetivo da mudança e apresentar quais as possíveis soluções. 

3. Como mudar? Goldratt defende que esta deverá ser a pergunta mais difícil de responder, uma 

vez que além do tempo, trabalho e capital necessário para a mudança, muitas vezes há que 

enfrentar a resistência à mudança por parte dos trabalhadores. 

Para responder às questões anteriores, a Teoria das Restrições sugere cinco passos (5FS – Five 

Focusing Steps): (Goldratt, 1984) (Goldratt, E., M., Theory of Constraints, 1990) 

1. Identificar as restrições do sistema: O primeiro passo consiste em analisar todo o sistema, 

recolhendo os dados necessários para efetuar essa análise. Procura-se identificar qual o 

processo que restringe o throughput do sistema, ou seja, o ponto de estrangulamento. No caso 

da indústria, por exemplo, esta restrição relaciona-se muitas vezes com a capacidade das 

máquinas, que deve ser totalmente utilizada. Um exemplo dado por Rand (2000) é o caso de 

uma máquina que não deve parar durante a hora de almoço, tendo os operários responsáveis 

por esse turno que se organizar para assegurar isso mesmo. Outra situação que se pode 

verificar é que falta produto a alimentar a máquina em questão. Esta será a restrição, visto que é 

inútil aumentar a capacidade produtiva noutros pontos a jusante: o sistema manter-se-á 

restringido pela falta de produto nesta etapa. 

2. Decidir como explorar as restrições do sistema: Após a identificação da restrição o objetivo é 

decidir qual a melhor abordagem para otimizar este ponto, ou seja, aumentar o seu throughput. 

Procura-se aumentar a sua eficiência ao máximo utilizando apenas as condições disponíveis e 

sem recorrer a novos investimentos. Para isso importa monitorizar e medir fluxos de material e 

energia como forma de quantificar a situação e para poder definir objetivos. Pretende-se no final 

deste passo assegurar que a restrição foi explorada ao máximo da sua capacidade disponível, 

assegurando que, no contexto industrial, a máquina está sempre em utilização. (Rand, 2000) 

3. Submeter o sistema à decisão anterior: Após a decisão de como explorar a restrição 

identificada, deve submeter-se o sistema à nova capacidade produtiva. Segundo Rand (2000), 

não faz sentido manter os restantes pontos do processo a trabalhar a um ritmo mais elevado do 

que o da restrição, pelo que todos esses pontos devem ser subordinados à capacidade definida 

no passo 2 por forma a manter a máquina que representa o ponto de estrangulamento em 

funcionamento. Importa também monitorizar e documentar as novas condições do processo 

após a implementação das alterações. (Bhowmik & Ray, 2015) (Simsit et al, 2014) 
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4. Elevar a restrição do sistema: No caso de se esgotarem as opções de aumento de eficiência 

do processo nas condições existentes e de a restrição do sistema identificada no passo 1 se 

manter, resta ao decisor a opção de a elevar. Isto traduz-se na necessidade de disponibilizar 

capital para realizar investimentos, seja numa máquina com maior capacidade, num maior 

número de máquinas ou na contratação de mais pessoal. Apesar de o objetivo ser o mesmo que 

no passo 2, a grande diferença entre ambos é a forma como se atingem as melhorias, já que 

para elevar é necessário investir. Pode por isso mesmo decidir-se não elevar a restrição, por 

questões de disponibilidade de capital ou por se considerar que o payback time é demasiado 

longo. No caso de se optar por elevar, é necessário avaliar se a restrição do sistema se altera. 

5. No caso de a restrição ser eliminada, voltar ao primeiro passo: Ao aumentar a capacidade 

do ponto de estrangulamento, este pode deixar de ser a restrição. Deste modo há que regressar 

ao ponto de partida, repetindo-se a metodologia sem nunca deixar de procurar a otimização do 

sistema. Este passo garante a ciclicidade do sistema, evitando que a inércia se instale e 

promovendo uma filosofia de melhoria contínua.  

Para além destes 5 passos, Pretorius (2014) acrescenta dois pré-requisitos complementares à 

metodologia de Goldratt: 

• Definir o objetivo da organização. 

• Definir de que forma se vai quantificar o desempenho de cada processo. 

Para o autor, se não forem definidos objetivos iniciais não se podem identificar as restrições que 

impedem a organização de os atingir. Além disso, torna-se complicado saber qual o efeito das suas 

intervenções sem antes definir de que forma se vai medir esse impacto. Na Figura 13 apresenta-se um 

esquema simplificado da nova abordagem de 7 passos, denominada POOGI – Process Of OnGoing 

Improvement (Watson, 2007) que tem como propósito evitar uma correta aplicação da metodologia à 

situação errada. 

 

Figura 13 – POOGI: Process of Ongoing Improvement. 
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Em suma, a Teoria das Restrições veio alterar o paradigma da otimização de processos desviando-se da 

solução típica de se investir num aumento de capacidade quando deparado com um ponto de 

estrangulamento, passando a explorar ao máximo essas restrições. Comparativamente, a 

exploração/subordinação (passos 2 e 3) não apresenta custos e podem traduzir-se instantaneamente em 

ganhos, ao passo que a elevação (passo 4), como já foi referido, exige não só grande investimento mas 

apresenta também um retorno demorado. Para além disso, numa situação em que a restrição do sistema 

tenha sido mal identificada, um investimento imediato tem como consequência a má aplicação desse 

capital. Por oposição é impossível submeter o sistema a uma “não-restrição”, acabando por se identificar 

automaticamente a verdadeira restrição. (Pretorius, 2014) 

3.1.3. Enquadramento Com Outras Metodologias 

Desde a sua formulação, a TOC tem vindo a dividir opiniões quanto à inovação que trouxe ao contexto 

da otimização e aos resultados obtidos com a sua utilização. Alguns autores afirmam que esta teoria não 

é inovadora, no sentido em que utiliza conceitos já existentes baseados em técnicas já existentes de 

programação matemática, teoria de sistemas, teoria de filas de espera ou na regra de Pareto (Ronen, 

1990). Luebbe e Finch (1992) comparam mesmo a abordagem dos 5 passos da TOC com a 

programação linear, concluindo que ambos os métodos produzem soluções semelhantes. Outros 

estudos apontam para o facto de que os sistemas de manufatura que utilizam a TOC produzem 

melhores resultados que os obtidos com a utilização de Manufacturing Resource Planning (MRP), Lean 

Manufacturing, Agile Manufacturing e Just-in-Time (JIT) (Ramsay et al., 1990) (Fogarty et al., 1991) 

(Cook, 1994) (Holt, 1999) (Mabin & Balderstone, 2000) (Watson et al., 2007) 

Mais recentemente, uma grande empresa de primeiro nível de produção de peças automóveis utilizou 

um conceito misto entre a Teoria das Restrições e a Produção Lean. Esta abordagem teve dois objetivos 

principais: recolher informação de forma mais eficiente e facilitar a identificação das verdadeiras 

restrições no sistema. Os efeitos positivos gerados por esta abordagem foram a identificação de 

restrições que não haviam sido identificadas nos dezoito meses anteriores com recurso apenas a 

iniciativas Lean. Após a identificação e melhoramento dessas restrições, o throughput aumentou em 

6,6%, estimando-se uma poupança anual em custos de horas extraordinárias de $840.000 (Izmailov, 

2014). Esta tem de facto sido uma possibilidade explorada por diversos autores, que procuram 

apresentar argumentos a favor da utilização do framework da TOC em conjunto com uma metodologia 

Lean. Dettmer (2001) defende que em certas situações é bastante vantajoso aplicar Lean como forma de 

explorar a restrição identificada no sistema (segundo passo da Teoria das Restrições). O autor sugere 

mesmo a utilização da ferramenta SMED (Single Minute Exchange of Dies) como possível forma de 

aumentar o throughput, apesar de salientar que não é fácil atingir essa integração. Enquanto que a TOC 

assume que a variabilidade faz parte dos sistemas e pretende mantê-la sob controlo, o Lean pretende 

reduzi-la ao máximo, assim como os custos de operação. Apesar disso, no cômputo geral, Dettmer 

(2001) conclui que há uma sobreposição de boa parte dos paradigmas de ambas as filosofias, 
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defendendo a existência de vários pontos de convergência. Um desses pontos é precisamente o facto de 

tanto o Lean como a TOC promoverem o aumento máximo possível de eficiência em detrimento de um 

investimento em maior capacidade. 

Restam no entanto dúvidas quanto à forma como integrar as duas abordagens, ou seja, quais os 

elementos de cada uma que devem ser utilizados, de acordo com as verdadeiras necessidades da 

organização (Pacheco, 2014). Este é o principal desafio enfrentado por quem procura a sua 

implementação conjunta. 

3.2. Produção Lean 

A produção Lean é uma metodologia que pretende melhorar o fluxo de trabalho, diminuir os tempos de 

setup e minimizar desperdícios, tendo como objetivo final aumentar os ganhos financeiros e agilizar o 

processo produtivo (Devane, 2004). Womack, Jones e outros (1990) e Rao (1999) defendem mesmo que 

o Lean utiliza metade do capital humano, metade do espaço de produção, metade do investimento em 

ferramentas e máquinas e metade das horas de engenharia para desenvolver um produto melhor em 

metade do tempo. De forma resumida definem-se os três princípios do Lean da seguinte forma (Womack 

& Jones, 1996): 

• Identificação de valor 

• Eliminação de desperdício 

• Geração de fluxo 

Esta metodologia teve origem no Toyota Production System (TPS), implementado inicialmente no Japão 

entre as décadas de 1950 e 1980 na fábrica da Toyota, com o intuito de garantir maior competitividade à 

indústria Japonesa. Numa fase em que os fabricantes de automóveis americanos eram dez vezes mais 

produtivos que os japoneses (Abdulmalek & Rajgopal, 2006), o TPS foi desenvolvido no sentido de 

conservar o capital da empresa, eliminar desperdício, reduzir inventário, reduzir tempos de produção e 

gastos operativos, aumentando a qualidade e a flexibilidade de produção. Foi a partir deste conceito que 

nasceu a Produção Lean. 

3.2.1. Ferramentas Lean 

Algumas das ferramentas Lean mais comuns são, segundo vários autores (Monden, 1998), (Feld, 2000), 

(Nahmias, 2001): 

• Cellular Manufacturing: o processo produtivo é organizado de acordo com as especificações de 

um determinado produto. Isto inclui todas as máquinas e ferramentas necessárias, dispostas de 

forma a facilitar a tarefa. 

• Just-in-time (JIT): O Sistema é iniciado pelo cliente, propagando a procura pela cadeia de 

abastecimento no sentido contrário, desde o produto final à matéria-prima. 
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• Kanban: Um sistema de sinalização que permite a implementação do Just in Time (JIT) 

• Total Preventive Maintenance (TPM): O foco desta ferramenta é a prevenção de avarias, como 

forma de prevenir a necessidade de reparação. Os operários inspecionam regularmente as 

máquinas e ferramentas, uma vez que têm o contacto mais próximo e regular com as mesmas. 

Têm o dever de alertar para qualquer anomalia no seu funcionamento normal. 

• Single Minute Exchange of Dies (SMED): Esta ferramenta pretende reduzir o tempo de setup 

total de uma máquina através da conversão de tempo de setup interno (feito enquanto a 

máquina está parada) em tempo de setup externo (tarefas que se podem desempenhar 

enquanto a máquina se encontra em funcionamento). (Shingo, 1985) 

• Total Quality Management (TQM): Este é um sistema de melhoria contínua que se centra nas 

necessidades dos clientes. Os seus principais componentes são o envolvimento e formação de 

todos os colaboradores da empresa, equipas dedicadas à resolução de problemas, utilização de 

métodos estatísticos, estabelecimento de objetivos de longo prazo e o reconhecimento que as 

ineficiências são geradas pelo sistema em si e não pelas pessoas. 

• 5S (Workplace organization): Dirige o seu foco para a organização espacial do local de trabalho, 

assim como a definição de procedimentos de trabalho standardizados. 

• Kaizen: Esta é uma filosofia de melhoria contínua que pode ser descrita como o conjunto de 

iniciativas que aumentam o número de sucessos e reduzem os falhanços. O objetivo do Kaizen é 

provocar mudanças culturais no ambiente de trabalho, redesenhando completamente os 

processos atuais, se necessário. No entanto a implementação de uma filosofia de melhoria 

contínua depende de fatores como o envolvimento da gestão de topo, dos empregados, da sua 

capacidade de adaptação, motivação e formação. 

• Value Stream Mapping (VSM): O mapeamento da cadeia de valor pretende representar todas as 

atividades e operações necessárias para que um produto passe de matéria-prima ao produto 

final. Registam-se os inputs e outputs tanto materiais como de informação para cada ação de 

cada um dos stakeholders do processo produtivo e desenha-se o Mapa de Estado Atual (Current 

State Map). A segunda fase consiste no desenho do Mapa de Estado Futuro (Future State Map), 

que representa a situação que se pretende atingir. 

• Visual Control: Método utilizado a nível de fábrica, em que são os próprios operários quem faz o 

controlo do desempenho da operação.  

3.2.2. Tipos de Desperdício 

Define-se desperdício como uma atividade que consome recursos sem gerar qualquer tipo de valor 

acrescentado para o processo (Womack & Jones, 1996). No entanto importa referir que algumas destas 

atividades, apesar de não gerarem valor, são necessárias ao funcionamento da empresa, como é o caso 

de auditorias internas ou controlos financeiros, por exemplo. Ohno (1988) identifica sete tipos de 

desperdício, conhecidos como “Ohno’s seven muda” (“muda” é o termo japonês para “desperdício”). São 

eles: excesso de produção, tempos de espera, desperdícios de transporte, movimentos desnecessários, 
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desperdício de processamento, desperdício de inventário e desperdício de defeitos. Para além destes, 

acrescentou-se mais tarde um oitavo tipo de desperdício, aquilo a que se chama desperdício de 

subutilização de pessoal (Liker, 2004). Apresenta-se então uma breve descrição de cada um: 

Desperdício de excesso de produção: Identifica-se pela produção em quantidades excessivas ou com 

demasiada antecedência com o objetivo de criar inventário que “proteja” o fabricante de flutuações na 

procura.  

Desperdício de tempos de espera: Tem impacto direto no lead time, uma vez que resulta do mau uso 

do tempo, definindo-se como o tempo em que o produto está parado. Bicheno e Holweg (2009) realçam 

o impacto direto do aumento do lead time na competitividade da empresa, assim como na satisfação do 

cliente. 

Desperdício de transporte: Deve evitar-se o movimento duplo de materiais, uma vez que afeta a 

produtividade global da empresa. 

Desperdício de movimentos desnecessários: Este desperdício tem duas dimensões – fatores 

humanos e de layout. Na componente humana identificam-se estes desperdícios como a necessidade de 

fazer movimentos que prejudiquem a produtividade individual de cada trabalhador, como por exemplo a 

repetição de um determinado movimento pouco ergonómico. No caso de o fator ser relativo ao layout, 

significa que o local de trabalho em que o operário se movimenta tem uma organização que dificulta as 

suas ações, aumentando o tempo necessário para realizar as suas tarefas e pondo em risco a sua saúde 

e segurança. 

Desperdício de processamento: Relaciona-se com a qualidade de produção que tanto as máquinas 

como os processos podem oferecer. A qualidade está intrinsecamente ligada aos métodos produtivos, 

formação dada aos operários e standards definidos para a mesma. Um exemplo de excesso de 

processamento pode ser a utilização de uma máquina grande que seja pouco flexível para um processo 

produtivo que exija uma grande flexibilidade. Esta falta de adequabilidade pode levar à necessidade de 

produção em excesso.  

Desperdício de inventário: O aumento de inventário, seja em matérias-primas, work in progress (WIP) 

ou produto acabado, traduz-se geralmente num aumento do lead time assim como na diminuição de 

capital disponível. Inquéritos provenientes de vários artigos indicam que 60% dos desperdícios em 

processos de manufatura se devem a má gestão de inventários. (Sundar, 2014) 

Desperdício de defeitos: Os defeitos identificados são um custo direto para empresa, tanto no curto 

como no longo prazo. Representam não só dinheiro perdido como tempo, já que pode ser necessário 

produzir em excesso para compensar os defeitos, ou reintroduzir o produto no processo produtivo nos 

casos em que seja possível. 
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Desperdício de subutilização de pessoal: Relaciona-se com a má utilização dos recursos humanos 

disponíveis, quer pelo facto de se utilizarem mais pessoas do que o necessário para desempenhar uma 

determinada tarefa, não aproveitando o potencial individual ao máximo, quer pela má distribuição de 

carga de trabalho.  

3.2.3. Desafios da Implementação Lean em Processos Contínuos 

De acordo com Abdullah e Rajgopal, (2002) o registo histórico de utilização de ferramentas de produção 

Lean em processos contínuos tem sido bastante inferior, quando comparada com a sua aplicação a 

processos discretos. Este facto tem sido em parte explicado pelas características inerentes ao setor, 

como é o caso da utilização de máquinas pouco flexíveis e de grandes dimensões, a existência de 

tempos de setup elevados ou a dificuldade de produzir em batches de pequenas dimensões. No entanto, 

vários autores (Ahmad et al., 2005) (Melton, 2005) (Abdullah & Rajgopal, 2002) defendem que apesar de 

algumas destas ferramentas serem de difícil aplicação a processos contínuos, isto não significa que uma 

abordagem Lean seja totalmente desprovida de sentido. 

Abdulmalek e Rajgopal (2006) apresentam um exemplo de uma empresa de produção de aço (processo 

contínuo) em que se simula a implementação de kanbans a partir de uma etapa intermédia do processo 

produtivo. Pretende-se demonstrar que a aplicação destas ferramentas pode ser feita em segmentos do 

processo contínuo tal como se faz numa fase isolada de um processo descontínuo. Para além deste 

sistema que pretende diminuir o WIP (work in progress), simula-se a implementação do TPM (Total 

Productive Maintenance), cujo objetivo é desconstruir o processo de manutenção em processos mais 

pequenos e regulares. Pretende-se melhorar o fluxo de trabalho ao mesmo tempo que se diminui as 

faltas de produto a jusante causado pelas interrupções prolongadas. Esta ferramenta pode não só 

prevenir como também reduzir o número de avarias aleatórias das máquinas, e por sua vez, o lead-time. 

Suehiro (1992) atribui 20% a 30% das perdas em OEE (Overall Equipment Effectiveness) a avarias de 

máquinas e a pequenas paragens para manutenção, sendo esse valor corroborado por Ljungberg (1998) 

e Melton (2005), que apontam para 20% e 30% dessas perdas, respetivamente. O OEE é definido em 

termos de tempo de paragem e outras perdas de produtividade (Nakajima, 1989).  

Este exemplo pretende demonstrar aquilo que é defendido na literatura, concluindo que as ferramentas 

Lean aplicadas a um processo produtivo têm de facto um impacto bastante positivo de acordo com os 

objetivos propostos. Melton (2005) apresenta ainda outra dificuldade na implementação da produção 

Lean, que tem no entanto vindo lentamente a perder relevância: a resistência à mudança. Apesar disso, 

refere que hoje em dia estas ferramentas já se aplicam com alguma profundidade em indústrias como a 

farmacêutica ou química. 

Depreende-se assim que apesar de menos comum e documentada, a implementação de ferramentas 

Lean a processos contínuos é não só possível como recomendável, apesar da necessidade de 

adaptação às características inerentes a este tipo de processo. 
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3.2.4. Benefícios da Implementação Lean 

Tendo sido abordados esparsamente ao longo deste capítulo, achou-se conveniente organizar de forma 

sistemática os benefícios passíveis de ser obtidos através da implementação da metodologia Lean a 

uma indústria de processos. Melton (2005) identifica os benefícios típicos obtidos como sendo: Redução 

de inventário WIP, redução de desperdício do processo, redução de lead-time de produção, redução de 

necessidade de rework, poupanças a nível financeiro e aumento do conhecimento do processo. 

Financeiramente podem obter-se custos operativos mais baixos assim como a diminuição de capital 

investido em material parado. Este material parado pode ser tanto WIP como produto final que não seria 

necessário gerar com tanta antecedência ou em tão grandes quantidades. Para além destes, podem 

identificar-se vários outros benefícios, como uma melhoria na satisfação do cliente, melhoria na 

flexibilidade do processo produtivo ou um melhor desenvolvimento do produto e time-to-market mais 

curto. Estes potenciais benefícios são particularmente interessantes para processos contínuos, como 

mostra um estudo empírico feito com base em empresas produtoras na Índia (Mahapatra, 2007). Com 

base no que foi já estudado anteriormente sabe-se também que esta metodologia traz benefícios a nível 

de eficiência das máquinas (aumento do OEE), aumentando por isso a eficiência global da operação.  

Todos estes benefícios gerados pela implementação da metodologia Lean têm como objetivo final 

garantir o fluxo (flow) do sistema como um todo, e não apenas em cada um dos processos que o 

compõem, por forma a gerar o máximo valor.  

3.3. Single Minute Exchange of Dies (SMED) 

O Single Minute Exchange of Dies, ou SMED, é, como referido na secção anterior, uma ferramenta Lean 

que tem como objetivo a redução do tempo de paragem a que uma máquina é sujeita durante a sua 

manutenção. Criada por Shingo (1985) com o objetivo de diminuir para menos de 10 minutos o tempo 

que demorava a trocar a tinta de uma máquina de pintura, foi alvo de algumas adaptações ao longo do 

tempo, sendo inclusivamente possível a incorporação de outras abordagens, como por exemplo 

Técnicas de Decisão Multicritério (Almomani, 2013).  

Dada a aplicabilidade desta ferramenta ao tipo de trabalho a desenvolver mais tarde na Dissertação, 

achou-se relevante salientá-la. Para além disso, a forma como é aplicada - reduzir tempos setup nas 

máquinas que representam pontos de estrangulamento do processo produtivo - enquadra-se na temática 

da TOC anteriormente estudada.  

Procura-se esta redução de tempos de setup como forma de maximizar a capacidade produtiva da 

máquina (Goubergen & Van Landeghem, 2002). Para além deste benefício identificam-se outros pontos 

fortes da ferramenta como o aumento da qualidade do produto e da flexibilidade da linha de produção, 

ganhando-se capacidade de resposta a pedidos de clientes. Também a diminuição de desperdício e 
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produto que tem a necessidade de ser novamente trabalhado diminuem, assim como os níveis de 

inventário (Allahverdi & Soroush, 2008), o que se traduz inevitavelmente numa redução de custos. 

 

3.3.1. Implementação do SMED 

 A implementação do SMED pode ser dividida em 3 fases: 

• Fase 1 - Mapeamento do estado atual: É feita uma decomposição do processo de manutenção 

nas suas diferentes ações, registando o tempo gasto em cada uma e os movimentos 

necessários para a completar. 

• Fase 2 - Separação das atividades em externas e internas: Classificam-se como internas as 

ações que podem apenas ser efetuadas enquanto a máquina está parada. As atividades 

externas identificam-se como as que podem ser desempenhadas enquanto a máquina está em 

funcionamento. 

• Fase 3 - Transferência de atividades internas para externas: Após identificadas todas as 

atividades devem transformar-se o mais possível as atividades internas em externas, por forma a 

obter uma redução global do tempo de setup para valores inferiores a 10 minutos. 

 

É importante entender que algumas das tarefas identificadas podem ser não só desempenhadas antes 

da paragem do equipamento como depois de a máquina reiniciar a produção. Outra abordagem que 

pode ser feita é a modificação das tarefas identificadas como internas, como por exemplo um pré-

aquecimento de componentes que seja necessário ter a determinada temperatura. A standardização e 

simplificação em geral dessas mesmas tarefas trará também benefícios globais à operação em termos 

de tempo de manutenção. Por último, outra alteração que pode ser considerada é a de desempenhar 

atividades internas em paralelo, recorrendo quando necessário e possível a mais do que dois operários. 

(King, 2009) 

Em Costa et al. (2013) são sugeridas cinco atividades a realizar como forma de preparação para a 

primeira fase do SMED. São elas:  

1. Uma observação inicial, em que se identificam quais as ferramentas que o operador de 

manutenção irá necessitar. 

2. Um diálogo com os operadores com o objetivo de identificar possíveis problemas na operação. 

3. Uma gravação em vídeo de todas as etapas e movimentos envolvidos no processo.  

4. Uma descrição e classificação de cada atividade, registando as durações e distâncias 

percorridas pelos operadores. 

5. Construção de um Spaghetti Chart por forma a visualizar mais facilmente as movimentações 

feitas pelos operários e quais as áreas de maior afluência. 
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Em Karasu et al. (2014) descreve-se a aplicação do SMED à indústria dos moldes, onde se concluiu que 

50% do total de ineficiências era causado por tempos de setup demasiado elevados - antes da sua 

aplicação eram de 93 minutos. A aplicação de Arrays Ortogonais em conjunto com o SMED permitiu uma 

redução do número de tentativas necessárias para a correta calibração da máquina na fase de 

changeover, poupando-se 15 minutos. Embora seja difícil atingir os tempos inferiores a 10 minutos, esta 

é uma ferramenta de enorme utilidade, principalmente em processos de manutenção complexos e de 

longa duração. Também em Costa et al. (2013) se identifica como um dos processos mais críticos a 

configuração das máquinas, conseguindo-se neste caso atingir valores inferiores aos 10 minutos. 

Registam-se melhorias de até 67% em tempos de setup, 78% em distâncias percorridas e 50% em WIP, 

tendo-se estes resultados traduzido em reduções de custos operacionais e ainda um aumento da 

produtividade.  

Ambos os exemplos demonstram uma fácil aplicabilidade da ferramenta a casos reais, assim como 

resultados promissores para empresas que queiram seguir esta via como forma de redução de 

desperdício e otimização de processos. 

3.4. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentadas algumas ferramentas que poderão ajudar à sistematização e 

resolução do problema em estudo. A Teoria das Restrições (TOC) pretende fornecer uma base 

metodológica para o desenvolvimento do trabalho. Este será o possível framework para a resolução do 

problema, tendo início na fase de identificação dos circuitos e respetivos equipamentos, pontos de 

entrada, saída e de recolha de amostras. Desta forma poder-se-á perceber onde se encontra a restrição 

ao sistema, ou seja, o ponto em que se regista uma maior perda de matéria-prima desde a entrada da 

pasta até à saída da bobine de papel. Seguindo esta metodologia, e no caso de ser possível, procurar-

se-á implementar melhorias nesse ponto de estrangulamento de acordo com a mesma. No 

enquadramento das filosofias de melhoria contínua de processos encontra-se também o tema da 

produção Lean, que se pretende aplicar na resolução deste problema em conjunto com a TOC. De 

acordo com alguma da literatura analisada, os resultados obtidos através da integração de metodologias 

Lean e da Teoria das Restrições são bastante positivos, traduzindo-se em resultados de throughput e 

aumento de produtividade superiores quando comparados com a utilização individual das mesmas. 

Dentro da temática Lean deu-se destaque a uma ferramenta em particular, o Single Minute Exchange of 

Dies, cuja principal funcionalidade será a diminuição dos tempos de setup da máquina em estudo, o que 

será um contributo adicional para o aumento do seu Overall Equipment Efectiveness (OEE). 

Ainda assim, concluiu-se que a aplicação destas filosofias produtivas a processos contínuos foi ainda 

pouco explorada e descrita na literatura, o que poderá representar uma dificuldade no que toca à sua 

aplicação. 
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4. Análise de Processos no Departamento de Produção 

Neste capítulo apresenta-se o estudo realizado nas Máquinas 5 e 6 da Divisão de Fabricação recorrendo 

ao framework da Teoria das Restrições e conjugando-a com metodologias Lean. 

Como foi referido anteriormente, o objetivo do trabalho desenvolvido na Renova é o de promover a 

implementação de iniciativas de melhoria contínua no processo produtivo na Divisão de Fabricação, mais 

especificamente nas Máquinas 5 e 6. Com este objetivo será neste capítulo identificada a quantidade de 

matéria-prima que é perdida no processo de fabricação da MP6 e apresentam-se soluções que 

promovam a minimização dessas perdas. Adicionalmente analisar-se-ão procedimentos e processos 

relativos às operações de manutenção programada de ambas as máquinas por forma a implementar 

medidas que mais uma vez reduzam desperdícios, neste caso através da diminuição dos elevados 

tempos de paragem. O trabalho desenvolvido para atingir estes dois grandes objetivos tem o intuito de 

aumentar a produtividade global do Departamento de Produção, procurando-se em simultâneo aumentar 

os níveis de retenção de fibras da Máquina 6 e diminuir os tempos não produtivos tanto da MP6 como da 

MP5. 

Apesar de ambas as máquinas apresentarem já um alto coeficiente de trabalho (ver anteriormente 

Tabela 1), a filosofia de melhoria contínua pretende criar as condições necessárias para um aumento 

destes indicadores. 

4.1. Processo de Produção de Papel na Máquina 6   

A figura 14 apresenta, de forma resumida, o framework da Teoria das Restrições, estudado no capítulo 

3, aplicado a uma parte do trabalho desenvolvido na Renova. 

Inicialmente faz-se a análise do circuito de pasta da MP6, identificando pontos de entrada de pasta de 

papel e saída de tissue (produto semi-acabado). Define-se um procedimento de teste ao circuito que 

permita manter as condições relativamente estáveis por forma a diminuir a variabilidade no sistema e 

descreve-se a forma como este foi implementado. Por fim, identifica-se o bottleneck do sistema, 

fechando-se o primeiro ponto da TOC. 

No segundo ponto propõem-se algumas formas de mitigar esta restrição, com o objetivo de diminuir as 

perdas de fibras na produção de papel na Máquina 6. Para além disso, são propostas melhorias a 

pontos não críticos identificados ao longo do estudo do circuito. 

Após esta análise exploram-se as opções de submeter ou, no caso de não ser possível, elevar a 

restrição identificada em 1. 
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Figura 14 - Framework da TOC Utilizado na Resolução do Problema. 

4.1.1. Análise do Sistema e Identificação da Restrição: 

Circuito de Pasta da MP6 

A primeira abordagem ao problema passou pelo mapeamento do circuito de pasta de papel da Máquina 

6, desde a entrada da pasta nos pulpers, passando pelos tinões principais, intermédios e finais, até à 

saída da bobine de papel. Inicialmente foi necessário rever o circuito, uma vez que teria já sofrido 

alterações sem que os documentos internos da Renova tivessem sido atualizados. 

Na Figura 15 pode observar-se o circuito de pasta atualizado, com todos as possíveis rotas que esta 

pode seguir desde que é carregada nos pulpers até à cabeça da máquina. É fácil compreender que este 

é um sistema complexo e que suporta uma grande variabilidade de produção, adaptando-se ao fabrico 

de vários tipos de papel tissue, conforme as necessidades a jusante. Observou-se que durante o dia os 

operadores efetuam diversas alterações ao sistema, conforme as condições e necessidades imediatas. 

São eles que controlam o rácio de pasta virgem/pasta reciclada introduzida no sistema, a utilização de 

um ou dois Refinadores e o recurso ou não a equipamentos como o Dispersor, por exemplo.  
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Figura 15 - Máquina 6 – Circuitos de Pasta 
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4.1.1.1. Definição do Procedimento do Teste 

No teste a realizar pretende-se quantificar a pasta que entra no sistema, pesando-a e comparando-a 

com o peso das bobines à saída da máquina durante o período de teste. Com os responsáveis pela 

produção foi definido como período de testes um turno de 8 horas, considerando-se este suficiente para 

tirar conclusões sem tornar a relação entre o ensaio e o normal funcionamento da máquina demasiado 

complexa. Para além disto, optou-se por fazer o teste durante a produção de papel tissue de tipo A uma 

vez que é este o que mais vezes se produz na MP6 e aquele que à partida apresenta níveis mais baixos 

de retenção nas teias. Esta informação foi corroborada pelos registos de retenção do laboratório. 

Definiram-se como tinões de entrada os TN601 e TN604, onde é feito o carregamento apenas com pasta 

reciclada a granel. Esta pasta será devidamente pesada em camiões de carga na portaria, sendo que 

em cada camião se retira uma amostra para efetuar testes de siccidade em laboratório. Este teste 

permite saber qual a percentagem de fibra seca existente na pasta carregada, uma vez que o seu teor 

de humidade é bastante alto nesta fase. A pasta pesada será então depositada na zona adequada para 

o efeito e devidamente identificada.  

Inicialmente pretende-se utilizar apenas pasta reciclada, tendo-se no entanto verificado que muitas 

vezes esta não vem da DIRE com o nível necessário de brancura, pelo que é necessário adicionar cerca 

de 20% de pasta virgem à mistura. Assim sendo, como forma de acautelar estes desvios, pesaram-se 14 

toneladas de pasta de eucalipto e reservou-se uma linha de carga para os pulpers exclusivamente para 

o ensaio (Figura 16). Decidiu-se que em caso de necessidade esta pasta seria carregada para o TN603, 

que normalmente recebe pasta do Dispersor. 

 

 

Figura 16 - Zona de carregamento de pasta virgem. 
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Como forma de manter o ensaio sob controlo definiram-se as condições de arranque do mesmo com 

base nos níveis dos tinões, uma vez que estes não podem ser todos completamente esvaziados sem 

que isso represente uma paragem completa na produção. Assim sendo, o ensaio terá início depois da 

troca do turno da noite para o da manhã, assim que se garanta que os tinões atingiram os seguintes 

níveis: 

Tinões Iniciais Tinões Intermédios 

TN601 = 5% TN602 = 0% 

TN604 = 5% TN609 = 10% 

TN603 = 5% TN607 = 10% 

 TN608 = 0% 

Tinões Finais  

TN605 = 20%  

TN606 = 20%  

 

Estes níveis foram definidos por um dos gestores de produção como sendo os valores mais baixos que 

se podem atingir para cada tinão sem que seja posta em causa a qualidade do produto final e o normal 

funcionamento da operação. 

Idealmente, o teste termina apenas quando ao fim de cerca de 8 horas se atinjam de novo estes níveis 

nos tinões. Importa referir que num contexto real é extremamente difícil atingir estes valores pelo que 

são apenas indicativos, podendo-se terminar o ensaio quando a situação final seja suficientemente 

próxima da inicial. 

Uma vez que o ensaio só por si era já de complexidade elevada optou-se por simplificá-lo, começando-

se por fazer uma estimativa da quantidade necessária em kg de pasta seca que irá entrar no sistema. 

Este valor foi estimado com base na experiência dos operadores responsáveis pela Máquina 6 - os 

condutores da máquina. Designa-se por condutor o operário mais experiente que está responsável pelo 

normal funcionamento da máquina durante o seu turno. Por norma cada turno tem um condutor e um 

ajudante de condutor, que tem a responsabilidade de comandar as operações quando o primeiro se 

ausenta da sala de controlo.  

Durante o ensaio, as bobines produzidas serão pesadas sem aproximações (ao contrário do que 

acontece normalmente) à saída da máquina, incluindo as que são rejeitadas e contabilizadas como 

desperdício por não corresponderem aos níveis de qualidade mínimos aceitáveis. Para além disso 

aproveita-se a oportunidade para comparar estes pesos com os pesos obtidos à entrada do armazém 

automático, que por vezes diferem. Através destas pesagens será possível quantificar as perdas globais 

de material fibroso em todo o processo, não sendo no entanto suficiente para identificar onde estas se 
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verificam. Esta foi uma das principais limitações ao estudo das perdas no circuito, uma vez que é muito 

mais difícil identificar e quantificar perdas em fluxos contínuos do que batches de produtos individuais.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Pontos a controlar ao longo do ensaio. 

Para além do controlo da quantidade de pasta que entra no circuito e do papel que sai, optou-se por 

monitorizar alguns pontos-chave do circuito (Figura 17), controlando as consistências a cada 2 horas 

desde que se iniciou o ensaio. Para estimar a retenção de fibras nas teias à cabeça da máquina, 

retiraram-se amostras de ambas as entradas para a caixa de chegada do lado livre (LL) e do lado do 

cilindro (LC) – consultar Figura 15 – e da sob teia (retirada do silo, o depósito que recebe as águas 

resultantes da drenagem da teia, as quais contêm vestígios de fibras). Estes valores poderão 

providenciar informação acerca do aproveitamento da pasta numa primeira fase, ou seja, a capacidade 

de Retenção das teias. Estas recolhas foram também efetuadas na purga do DAF (Figura 15) – 

equipamento utilizado para recuperar fibras contidas nas águas residuais antes de as enviar ou para 

recirculação no sistema ou para a ETAR. Para além disso recolheram-se amostras das purgas do 

refinador RF603, normalmente o único em funcionamento durante a produção de papel do tipo A, e do 

depurador DEP604, localizado à saída da Fan Pump e imediatamente antes da entrada na cabeça da 

máquina. Apesar de existirem dois depuradores à entrada da máquina (DEP603 e DEP604) apenas um 

deles tem a purga acessível para extração de amostras, sendo essa a razão para se monitorizar apenas 

um destes equipamentos. Ao contrário destas recolhas manuais, optou-se por fazer a recolha de águas 

à entrada da ETAR com recurso a uma bomba programada para fazer recolhas automáticas de 200mL a 

cada 15 minutos, dada a existência de um gradeamento que dificulta a recolha de amostras 

manualmente. As amostras aqui recolhidas são provenientes das purgas dos diversos equipamentos do 

circuito, assim como das águas utilizadas para lavagem de alguns componentes da máquina. 

4.1.1.2. Implementação do Procedimento Definido 

Com base nos dados obtidos através do controlo dos pontos do circuito referidos na Figura 17, procurou-

se calcular : 
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• Desperdício de pasta seca (em percentagem) durante o período de ensaio. 

• Capacidade de retenção de fibras durante a fase de formação da folha de papel na máquina. 

• Variações ao longo do ensaio na consistência do material purgado por alguns equipamentos. 

 

A fim de implementar o procedimento de teste previamente definido começou-se por pesar e armazenar, 

em local devidamente marcado, pasta de eucalipto suficiente para acautelar possíveis quedas de 

brancura no papel produzido durante o ensaio. Esta tarefa foi efetuada alguns dias antes do ensaio uma 

vez que não se verificou qualquer entrave à sua acumulação numa zona designada para o efeito. Foram 

pesadas 7 cargas completas de 8 fardos cada uma (cerca de 2 toneladas de pasta por pulper 

carregado), tendo sido consumidos 7926 kg (4 pulpers carregados) de pasta virgem durante o ensaio 

como se pode verificar na Tabela 2. 

Tabela 2 – Pasta virgem pesada e consumida durante o ensaio para acautelar desvios de brancura. 

 

As cargas 1, 2 e 3 não foram consumidas neste teste, tendo permanecido no tapete de abastecimento 

para uma utilização posterior. 

O carregamento e pesagem da pasta reciclada a granel foi feito faseadamente apenas no próprio dia do 

ensaio, à medida que a operação decorria e que os operadores da máquina o solicitavam. O camião que 

faz o transporte de pasta a granel da DIRE para as duas fábricas foi tarado na balança existente na 

portaria e fez 9 carregamentos durante o ensaio, tendo o condutor retirado uma amostra de cada carga 

para o cálculo da siccidade. O teste laboratorial de siccidade permite saber qual a percentagem seca da 

pasta, indicando-nos quanta fibra estamos efetivamente a consumir. Na Tabela 3 podem observar-se os 

pesos registados pela portaria ao fim do ensaio, assim como a siccidade obtida pelos testes laboratoriais 

e o peso total em kg de fibra consumida. Concluiu-se que se consumiram entre as 8h11 e as 18h05, 

32629kg de fibra reciclada a granel seca. O facto de o nivelamento dos tinões ser uma tarefa complexa 

fez com que o ensaio se tivesse atrasado ligeiramente tanto no arranque (11 minutos) como no final (5 

minutos), não tendo no entanto impacto nos resultados obtidos.  

Tabela 3 –Fibra reciclada a granel carregada e consumida durante o ensaio. 

 

CARGA	  Virgem 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
Kg/Carregamento 1989 1993 1997 1992 1984 1980 1970 13905

Sobrou
5979

Consumido
7926

CARGA	  Reciclado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Tara	  (kg) 14320 14320 14320 14320 14320 14320 14320 14320 14320
Bruto	  (kg) 24440 25560 25400 25300 25320 25200 24960 24840 25260

Peso	  Líquido	  (kg) 10120 11240 11080 10980 11000 10880 10640 10520 10940 97400
Siccidade 33.5% 33.5% 33.5% 33.5% 33.5% 33.5% 33.5% 33.5% 33.5%
Fibra	  (kg) 3390.2 3765.4 3711.8 3678.3 3685 3644.8 3564.4 3524.2 3664.9 32629
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Importa referir que o valor utilizado para a siccidade foi um valor médio, uma vez que das amostras que 

são deixadas na portaria em cada pesagem de pasta reciclada, o laboratório testa apenas uma 

aleatoriamente. Isto ocorre por se considerar que a humidade deste tipo de pasta varia pouco ao longo 

do dia e de dia para dia, o que é corroborado pelos registos históricos consultados no laboratório. O valor 

médio do histórico do ano 2015 é de 33%. 

O total de pasta seca que entrou na máquina durante o período de teste, entre reciclado a granel e 

virgem, foi contabilizado em 40555kg. 

O período de produção de 8 horas inicialmente definido como período de testes acabou por ser alargado 

para 10 horas, uma vez que o nivelamento dos tinões apenas pôde ser feito após ser carregada e 

consumida toda a pasta reciclada pesada para o efeito. Este nivelamento, embora não tenha sido 

perfeitamente rigoroso, tal como esperado, foi suficientemente próximo para efeitos de um ensaio real. 

Os tinões finais TN605 e TN606 apresentaram níveis iniciais de 22% e 16%, respectivamente e níveis 

finais de 19% e 20%. O impacto destes desvios entre a situação inicial e final no resultado final do ensaio 

é estudado no ponto 4.1.1.4.  

Na Tabela 4 é apresentada a produção total de tissue ao longo do ensaio, tendo-se contabilizado no final 

37500kg produzidos. O desperdício total contabilizado durante o ensaio foi de 820kg no somatório dos 

dois turnos. No entanto, os 550kg registados no turno das 16h-24h são resultantes da expulsão da 

bobine que estava em formação no momento final do teste. Assim sendo, apesar de contabilizado na 

máquina como desperdício, estes 550kg de papel entram na contabilidade da produção para efeitos de 

ensaio, uma vez que apresentavam níveis de qualidade dentro dos parâmetros definidos como 

aceitáveis.  

Tabela 4 – Produção registada na máquina durante o ensaio.	  

	   

Produziram-se portanto 38050kg de papel de boa qualidade no total. Tendo em conta que se inseriram 

no sistema 40555kg de pasta seca, a diferença verificada é de 2505kg, o que representa perdas de 

6.18%. Estes valores são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Perdas verificadas no sistema no final do ensaio.  

 
  DELTA Perdas Aproveitamento 

Excluindo Desperdício (270) 2505 6.18% 93.82% 

 

ROLO 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038
Hora 08:27:23 09:03:47 09:51:00 10:23:07 11:00:19 11:58:21 12:22:22 12:59:15 13:35:11 14:06:24 14:45:56 15:23:43 15:53:04 16:48:15 17:22:21 18:01:53 TOTAL

PESO	  (kg) 800 2455 2450 2450 2450 2175 2450 2350 1750 2400 2500 2465 2500 2590 2565 2600 37500
Desperdício	  (kg) 38050

TURNO	  3

550270

TURNO	  2
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4.1.1.3. Recolhas, Análise de Consistência e Retenção de Fibras 

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados da análise de consistências, em g/L, em alguns pontos do 

circuito efetuadas durante o ensaio. A consistência da pasta é calculada em laboratório, através do 

protocolo definido pela Renova para este efeito. No caso das concentrações serem inferiores a 0.3% 

(m/m) recolhe-se uma amostra de suspensão fibrosa de 250mL, de modo a obter uma massa seca na 

estufa entre 1g e 5g. Tira-se a tara a um filtro após ter sido colocado numa estufa até atingir peso 

constante. A amostra recolhida é então depositada no filtro e sujeita ao efeito do vácuo com recurso a 

um funil Büchner. Por fim coloca-se o filtro novamente na estufa onde se seca a amostra durante cerca 

de 2h antes de se voltar a pesar o filtro. A concentração da pasta, χ, é dada por: 

 

c =
𝑚! −𝑚!

𝑚!
×100 

Em que: 

𝑚! = é a massa em gramas do “bolo” de fibras com papel de filtro após secagem. 

𝑚! = é a massa em gramas do papel de filtro seco. 

𝑚! = é a massa em gramas da amostra da suspensão de pasta. 

Tabela 6 – Valores de consistências nos pontos de controlo. 

Hora	   Recolha	   LL(g/L)	   %	  LL	   LC(g/L)	   %	  LC	   Sob	  Teia	  
(g/L)	  

Retention	   RF603	  
Purga	  (g/L)	  

DAF	  Purga	  
(g/L)	  

DP604	  
Purga	  (g/L)	  

09:00	   1	   2.868	   50%	   2.776	   50%	   1.112	   60.6%	   0.140	   0.068	   	  

11:00	   2	   2.976	   50%	   2.732	   50%	   1.104	   61.3%	   0.076	   0.972	   3	  

13:00	   3	   2.788	   50%	   2.672	   50%	   1.052	   61.5%	   0.172	   1.248	   	  

15:00	   4	   2.580	   50%	   2.556	   50%	   0.932	   63.7%	   0.100	   1.148	   2.784	  

 

Na figura 18 encontra-se esta informação na forma de gráfico, que poderá facilitar a sua leitura. Pode 

observar-se que para os valores de consistência na cabeça da máquina não houve uma grande 

variabilidade ao longo do ensaio, corroborando a informação dada pelos operadores de que a operação 

decorreu com bastantes boas condições durante o dia. 
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Figura 18 - Consistências obtidas à cabeça da máquina durante o período de ensaio. 

Os valores obtidos para as consistências das amostras do Lado Livre da caixa de chegada (LL), Lado do 

Cilindro da caixa de chegada (LC) e da Sob Teia permitem calcular o valor da Retenção (Y) nas teias. 

Este valor indica a razão entre a massa seca que pode ser filtrada pela teia a partir da suspensão de 

pasta e a massa de pasta não filtrada, sendo expressa em percentagem. O cálculo é efetuado com base 

na expressão: 

𝑌 =   
𝑐! − 𝑐!
𝑐!

×100 

Em que:  

𝑐! = consistência da cabeça da máquina em g/L. 

𝑐! = consistência do escoado da teia em g/L. 

É conveniente esclarecer que o cálculo de 𝑐!é feito da seguinte forma: 𝑐! =    𝑐!!×%!! + 𝑐!"×%!" . A 

percentagem do Lado Livre (%LL) e do Lado do Cilindro (%LC) indica qual a distribuição do caudal de 

pasta à entrada na máquina. 

Calculando o valor da retenção com recurso às recolhas feitas na cabeça da máquina e Sob Teia 

durante o ensaio obteve-se um valor médio de 61.8%. Identifica-se neste ponto a restrição ao sistema, 

uma vez que cerca de 40% das fibras projetadas na teia não são retidas, sendo escoadas para o silo. 

Isto não significa que essas fibras sejam perdidas, já que a suspensão fibrosa altamente diluída escoada 

para este depósito é novamente projetada na teia. Considera-se no entanto que o aumento de eficiência 

neste ponto conduziria a uma diminuição das fibras perdidas para a ETAR, traduzindo-se num melhor 

aproveitamento global da matéria-prima.  
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Quanto ao controlo de consistência do refinador RF603, este apresentou sempre valores baixos, o que 

vai de encontro àquilo que se pretende durante a normal operação da máquina. O controlo deste 

equipamento foi feito dado o facto de por vezes se verificar à vista desarmada que há perdas 

significativas de pasta nos empanques dos refinadores, o que não foi o caso durante as 10 horas de 

teste.  

No caso da purga do DAF e do depurador DP604 estes apresentaram oscilações ao longo do tempo, 

como se pode observar pela figura 19. Estas oscilações podem no entanto ser explicadas pelo momento 

em que foi retirada a amostra, já que as purgas têm definida uma abertura automática num determinado 

intervalo de tempo. Após análise do histórico de abertura das válvulas (Anexo 1) verificou-se que os 

valores mais altos e mais baixos de consistência coincidem, respetivamente, com momentos anteriores e 

momentos imediatamente após a sua abertura. No caso da purga do DAF, a primeira recolha (9h18) foi 

feita cerca de 3 minutos depois da abertura automática (9h15), ao passo que a terceira recolha (13h14) 

foi feita 2 minutos antes da abertura automática (13h16), o que poderá explicar a diferença significativa 

de concentrações entre estes dois pontos. Para uma análise mais detalhada do desempenho destes 

equipamentos seria conveniente ter acesso a informação relativa aos seus caudais de descarga. Não foi 

no entanto possível obter dados relativos ao volume de água purgada em cada abertura da válvula nem 

através do controlador (DCS) nem através dos manuais do fabricante dos equipamentos. A relevância 

dos dados recolhidos para estes dois equipamentos perdeu assim alguma relevância quando comparado 

com os restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Consistências de amostras retiradas nas purgas durante o ensaio. 

Todos os efluentes provenientes das purgas dos equipamentos que constituem o circuito têm como 

destino uma vala que os encaminha até à ETAR localizada nas instalações da Renova. Fez-se então o 

controlo desta saída do circuito, já que apesar de se fazer recuperação de fibras dessas águas, 

pretende-se evitar a sobrecarga do sistema. Quanto menos fibras forem perdidas no circuito da MP6, 

menor será o esforço de recuperação de águas por parte da ETAR, que em alturas de grande carga de 

trabalho (mudanças de fabrico, por exemplo) pode por vezes não ter uma resposta tão rápida quanto 
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desejado, obrigando em alguns casos à desaceleração do processo. Considerou-se para efeitos de 

ensaio que esta seria uma saída do circuito, apesar de se fazer recuperação dos efluentes. Como forma 

de controlar a quantidade de fibra perdida por esta via instalou-se um aparelho à entrada da ETAR cuja 

função foi a de fazer recolhas de 200ml a cada 15 minutos durante o período de 10 horas. No final do 

ensaio mediu-se a consistência média dos efluentes e obteve-se a informação relativa ao caudal médio 

que atravessou esta secção (Tabela 7). Esta informação permitiu estimar um valor para a quantidade de 

pasta (em kg) perdida pelo sistema por esta via. Apesar de este ser um valor médio, importa salientar 

que dada a complexidade do sistema e também do ensaio, esta é uma estimativa não só válida como 

também plausível. Tendo-se obtido um valor de consistência de 0.948 g/L e um valor do caudal de 

entrada de 496 L/min, a quantidade de pasta que se estima ter perdido ao longo do ensaio (10,5 horas) 

por esta via é de 296kg. 

Tabela 7 – Consistência média e caudal médio à entrada da ETAR. 

08:00-18:30 
Entrada ETAR 

Consistência 
0.948 

Média L/min 
496 

kg pasta/ensaio 
296 

 

Apresentam-se na Tabela 8 as perdas registadas como desperdício à saída da máquina e as fibras 

existentes nas águas residuais. Conclui-se que, em conjunto, estas fontes de perdas representam 

apenas 1.4% das perdas do sistema, quando o delta identificado na produção foi de 6.18% (Tabela 5).  

Tabela 8 – Identificação dos pontos onde se verificam as perdas no sistema durante o ensaio. 

Perdas % kg 
Desperdício 0.67% 270 

ETAR 0.73% 296 
TOTAL 1.40% 566 

 

A discrepância entre os valores do delta global obtido e o somatório das perdas identificadas na 

produção e à entrada para a ETAR justificam uma discussão destes resultados, em que se procura saber 

a origem de tal diferença. 
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4.1.1.4. Discussão de Resultados 

Na Figura 20 é apresentado um resumo dos resultados obtidos de uma forma gráfica.  

 

Figura 20 – Representação gráfica dos resultados obtidos no ensaio do balanço de massa da MP6. 

Em primeira análise foi feita uma comparação do valor obtido do delta com o valor esperado para a 

Máquina 6. Segundo a Diretora de Produção da Renova, as perdas registadas num período produtivo 

normal situar-se-iam entre os 7% e os 9%, o que corrobora o facto de durante o ensaio se terem 

verificado condições de operação consideradas boas – não houve quebras de papel e a quantidade de 

desperdício verificada foi, de acordo com os operadores da máquina, muito baixa. 

Na definição do procedimento para o ensaio tentou-se que o intervalo de tempo definido fosse 

suficientemente grande para produzir resultados com maior significância. No entanto este aumento do 

intervalo de tempo introduz no sistema em estudo uma maior variabilidade, já que o ambiente de teste 

não é totalmente controlado. Os pontos críticos onde se verificou uma mais fácil perda de controlo – e 

por conseguinte uma maior introdução de variabilidade – foram o nivelamento dos tinões e a pesagem 

da pasta reciclada a granel que entra no sistema. Verificou-se ainda que na pesagem das bobines de 

papel produzidas houve um descalibramento da balança ao longo do turno,  tendo a tara aumentado em 

15kg. Não se sabe em que momento este aumento ocorreu, não se podendo por isso fazer a 

compensação nos cálculos do delta. Isto significa que na realidade a produção terá sido ligeiramente 

inferior à que foi contabilizada à saída da máquina.   

Nivelamento de Tinões 

Este é, dos pontos críticos apresentados, aquele que maior variabilidade introduz no sistema e também o 

de maior dificuldade de controlo. Numa situação ideal ter-se-ia esvaziado completamente todos os 

tinões, contabilizando a pasta que entraria no sistema durante o teste e no final esvaziando novamente 

todos os tinões. No entanto, tal como referido anteriormente, isto implicaria uma interrupção da produção 

em dois momentos, o que em termos operativos não é aceitável. Assim sendo, ao definir-se uma 
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“situação zero” à qual teria de se voltar no final do ensaio, criou-se a possibilidade de gerar uma variação 

no teste, resultante da dificuldade que o operador que terminou o ensaio teve para atingir novamente os 

valores iniciais. Verificou-se efetivamente que no final do ensaio não se regressou à situação zero, 

tendo-se registado um desvio global dos níveis em cerca de 19250L de pasta, como se pode verificar na 

Tabela 9.  

Tabela 9 – Diferença entre a situação inicial e a stiuação final dos tinões. 

 Capacidades 
Tinões (m3) 

∆  Volume dos 
Tinões em %  

∆ Litros de 
Pasta 

TN601 100 4% 4000 
TN602 120 2% 2400 
TN603 120 2% 2400 
TN604 120 4% 4800 
TN605 50 -3% -1500 
TN606 50 4% 2000 
TN607 50 -2% -1000 
TN608 30 22% 6600 
TN609 15 -3% -450 
TOTAL 655  19250 

 

Este valor foi estimado com base nos valores dos níveis registados no início e no fim do ensaio e às 

capacidades de cada tinão, que foram obtidas a partir das plantas originais aquando da instalação da 

MP6. Por forma a aferir o diferencial de pasta seca  no circuito utilizou-se um valor médio de consistência 

de 4% baseado em registos históricos do laboratório, uma vez que as leituras obtidas no DCS não só 

estão apenas disponíveis em algumas secções do circuito como também existem sensores que não se 

encontram em funcionamento. A adequabilidade deste valor foi validada junto da Diretora de Produção 

da Renova, que concordou que este seria um valor médio plausível.  

Estima-se que a pasta seca retida no sistema seja de 770kg, representando 1.90% do total de pasta 

introduzida (40555kg), e estando contabilizados nos 6.18% de perdas globais durante o ensaio. É 

importante salientar que este valor não representa na realidade uma perda, uma vez que a pasta foi 

utilizada após o final do ensaio. Significa isto que uma pequena parte da pasta carregada ao longo do 

ensaio terá ficado no circuito, não sendo contabilizada à saída da máquina apesar de ter sido 

quantificada antes de ser feito o carregamento no pulper. 

Atualizando os valores anteriormente calculados para as perdas no sistema, e descontando os 1.90% 

que se concluiu estarem no interior do mesmo, chega-se ao valor de um novo delta de 4.28%, dos quais 

0.67% têm origem no desperdício de produção e 0.73% nas fibras perdidas para a ETAR (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Perdas verificadas no sistema durante o ensaio. 

Delta Inicial 6.18% 2505kg 

Desperdício de produção 0.67% 270kg 

Perdas para a ETAR 0.73% 296kg 

Pasta retida no sistema 1.90% 770kg 

Restantes perdas 2.88% 1168kg 

 

Restam 2.88% de perdas do sistema por explicar. Nesta fase discutiu-se com os elementos do 

Departamento de Produção quais poderiam ser as possíveis fontes deste défice de fibra, uma vez que é 

um valor bastante significativo. Foi no entanto impossível encontrar essas fontes, tendo-se chegado mais 

uma vez à conclusão que num sistema tão complexo a ser testado num intervalo de tempo grande seria 

impossível acautelar todos os pontos em que há introdução de variabilidade. A utilização de valores 

médios para os cálculos do nivelamento dos tinões e das consistências da pasta neles contidos pode 

também ter provocado desvios que impactam o resultado final deste tipo de teste. Uma forma de 

minimizar a introdução de variablidade no teste seria a de aumentar o controlo em diversos pontos do 

sistema, aumentando por exemplo o número de medidores de consistência ou dos sensores de 

nivelamento dos tinões. Contudo, isto representaria um investimento que a nível operacional não se 

justifica, já que não gera mais-valia em termos produtivos. 

Pesagem da Pasta Reciclada a Granel 

Outra fonte de incerteza nos resultados obtidos pode estar relacionada com a pesagem da pasta 

reciclada a granel que é produzida na DIRE. Podem apontar-se como pontos de introdução de 

variabilidade: 

• A tara do carro que transporta a pasta foi apenas tirada uma vez, no início do ensaio. Ao longo 

do dia o seu peso real terá diminuido devido ao consumo de gasóleo sem que no entanto essa 

alteração tenha sido contabilizada. 

• Apesar de serem retiradas amostras de siccidade em cada carro carregado, apenas se faz um 

teste por dia de forma aleatória. Apesar do impacto de uma pequena variação na siccidade de 

carga para carga ser em teoria relativamente pequeno, este é um ponto considerado como fraco 

do ponto de vista do rigor cientifico. Utiliza-se assim um valor médio para o cálculo da 

quantidade de pasta reciclada a granel. 

Pesagem da Produção 

O terceiro ponto do circuito onde se verificou alguma incerteza quanto aos resultados registados foi na 

pesagem de bobines à saída da máquina máquina. A tara dos manderis registada na balança utilizada 

para pesar a produção alterou-se ao longo do dia, tendo-se chegado a verificar uma diferença de tara de 
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15kg relativamente ao valor inicial. Este pequeno desvio é, como referido anteriormente, impossível de 

acautelar nos cálculos finais, já que não ficou registado o momento exacto em que ocorreu. Para além 

disso, comparando os valores obtidos nesta balança com os registados à entrada do armazém 

automático, foi possível aferir que estes valores diferiam em média entre 25kg e 30kg. Apesar de esta 

diferença não ter impacto direto no ensaio, considera-se relevante salientar que esta existe já que na 

contabilização da produção por parte do Departamento de Produção por vezes se registam 

incongruências.  

 

4.1.2. Como Explorar a Restrição do Sistema - 

Implementação de Melhorias ao Circuito de Pasta da MP6 

De acordo com a Teoria das Restrições, após a identificação da principal restrição do sistema analisado 

esta deve ser explorada com o objetivo de aumentar o throughput  e eficiência, explorando ao máximo a 

capacidade disponível sem recorrer a novos investimentos. 

A principal restrição identificada na secção 4.1.1 foi o baixo valor de retenção de fibras obtido durante o 

ensaio de teste. Apesar de não ter sido o único ponto sobre o qual se pode atuar, considerou-se que é 

aquele que mais limita o desempenho da Máquina 6.  

Ao expor esta questão a alguns elementos do Departamento de Produção identificaram-se algumas 

causas que podem justificar os valores obtidos e exploraram-se algumas hipóteses para aumentar o 

valor médio da Retenção de Fibras nas teias desta máquina. Em baixo listam-se os fatores que têm 

impacto direto neste parâmetro e sobre os quais se pode atuar por forma a melhorar o desempenho do 

sistema: 

• Tipo de papel tissue que se está a produzir. 

• Tipo de teia instalada na máquina de papel. 

 

4.1.2.1. Tipo de Papel Tissue e Suas Composições 

Após uma consulta e análise dos registos históricos do laboratório foi possível estabelecer uma ligação 

entre o tipo de papel e o valor médio de retenção que é possível atingir. O Departamento de Produção 

corroborou mais tarde esta conclusão, indicando que geralmente o aumento do valor médio da Retenção 

é proporcional ao aumento da percentagem de pasta virgem utilizada na mistura. Analisando os valores 

disponibilizados pelo laboratório e recorrendo a informações internas quanto à composição de 

determinados tipos de papel, foi possível tirar algumas conclusões que são apresentadas na tabela 11. 
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Por razões de confidencialidade os nomes do tipo de papel não podem ser divulgados, pelo que se 

atribuiram nomenclaturas não oficiais nesta análise. 

Tabela 11 - Composição genérica de três tipos de papel e respetivos valores médios de Retenção. 

Tipo de Tissue Retenção Média Composição 

A 50.5% 
20% Virgem 

80% Reciclado 

B 69.2% 

80% Virgem 

10% Reciclado 

10% Desperdício 

C 66.1% 

70% Virgem 

20% Reciclado 

10% Desperdício 

 

Como se pode observar, o valor mais alto para a retenção de fibras (69.2%) é atingido quando o papel 

que está a ser produzido tem na sua composição 80% de pasta virgem. Já o valor mais baixo de 

retenção (50.5%) é obtido quando a percentagem de pasta virgem ronda apenas os 20%, sendo os 

restantes 80% pasta reciclada. 

Neste sentido, tendo em conta que a produção da MP6 é na sua maioria tissue com base em fibra 

reciclada, foi apresentada ao Departamento de Produção a proposta de aumentar a percentagem de 

pasta virgem da mistura. Esta medida não pôde no entanto ser aplicada pelo facto de cada tipo de tissue 

ser identificado pela sua composição, ou seja, para se dizer que se está a produzir tissue A ou B a 

composição tem de ser a que está descrita nos documentos internos da Produção. Para além disso, o 

preço da fibra virgem é mais elevado do que o da reciclada. Um aumento da percentagem de fibra 

virgem refletir-se-ia nos custos de produção, sendo que neste momento isso não se justifica, já que a 

qualidade do papel produzido vai de encontro aos standards definidos internamente e supera a 

qualidade média do mercado. 

Deixou-se no entanto esta recomendação, uma vez que os dados históricos indicam que há uma relação 

bastante direta entre composição e retenção de fibras nas teias, o que do ponto de vista de eficiência 

produtiva seria uma mais-valia para a operação. 

 

4.1.2.2. Tipo de Teias Instaladas 

Outra forma de explorar a restrição encontrada passa por assegurar que se está a utilizar o tipo de teia 

mais adequado em cada uma das máquinas. Esta é uma secção da máquina que requer bastantes 

cuidados de limpeza e manutenção e que tem um papel preponderante na sua capacidade produtiva. 

Assim sendo procurou-se encontrar no mercado a solução que melhor se adeque às necessidades da 
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MP6, tendo em conta os custos quando comparados com a situação atual. O objetivo será sempre o de 

aumentar a retenção de fibra, sem que com isso se comprometa a capacidade de drenagem de água. 

Uma drenagem menos eficiente nesta fase terá como consequência um maior gasto energético na fase 

de secagem (yankee). Outro dos fatores a ter conta é o do desgaste das vestimentas, já que uma menor 

resistência conduzirá inevitavelmente à necessidade de substituição mais regular das mesmas. Um dos 

fabricantes existentes no mercado, o fabricante D afirma que um conjunto de teias mais resistente, que 

permita aumentar a velocidade do yankee em 20 metros por minuto, pode produzir ganhos produtivos de 

mais de 10 toneladas por dia. Ao valor atual do papel produzido de 900€/tonelada, este ganho produtivo 

representaria uma mais-valia de 9000€ por dia, gerada unicamente pelo uso de uma teia cujo custo é de 

10482€ - cerca de 15% mais cara que a atual. 

Após uma prospeção de mercado, com o auxílio de um dos elementos do departamento de produção, 

identificaram-se oito possíveis alternativas para este equipamento. No Anexo 2 encontram-se algumas 

informações técnicas de cada uma das opções mais utilizadas para as teias exteriores da MP6, 

podendo-se observar que em termos de características técnicas as variações são muito pequenas. Este 

facto dificulta bastante a escolha de uma opção que à partida aparente ser superior, dada a proximidade 

das diferentes hipóteses no mercado. Como fatores mais relavantes identificam-se o calibre da malha 

(um calibre mais alto confere mais resistência mas uma menor capacidade de drenagem), a 

permeabilidade ao ar (em teoria quanto maior este valor, mais fácil é a drenagem de água) e o FSI 

(índice de suporte de fibras), embora muitas vezes o desempenho real de uma teia possa não 

corresponder ao que seria de esperar tendo em conta as suas características técnicas. No que toca aos 

preços das diferentes opções, o mesmo gestor de produção garantiu que o custo das teias se encontra 

entre os 9000€ e os 14000€, aproximadamente.  

Atualmente encontram-se instaladas na MP6 duas teias do fabricante C, sendo em teoria produtos de 

topo no mercado. De acordo com informações internas da Renova, a teia exterior da MP6 tem um custo 

de 9000€ ao passo que a teia interior custa aproximadamente 6250€, significando isto que dentro das 

opções de topo o preço é um fator de elevada importância.  

Foi no entanto identificado um entrave após a sugestão de testar outro tipo de teia, aquando da sua 

mudança, para um produto mais adequado à utilização de pasta reciclada - como é o caso na maior 

parte das vezes na MP6 - ou a opção da marca D acima mencionada. O problema levantado pelo gestor 

da produção surge precisamente do facto de o desempenho de uma teia nem sempre corresponder à 

sua descrição técnica. Significa isto que a melhor opção em termos de características pode não 

corresponder à melhor opção para a nossa realidade produtiva, daquela máquina em específico. De 

acordo com a sua experiência, o factor da adaptação da teia de determinado fabricante à máquina onde 

esta é instalada acaba por ter uma importância muito maior do que as suas características técnicas. Por 

norma, quando se muda de fornecedor a retificação e adaptação de um conjunto de teias a determinada 

máquina pode durar várias semanas ou até meses, sendo que quando estas se encontram a funcionar 
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em pleno as condições produtivas já se alteraram tanto que uma comparação entre valores de retenção 

perde bastante credibilidade. Em teoria bastaria instalar o produto de outro fabricante, igualmente 

relevante no mercado e testá-lo, o que se concluiu não ser exequível neste momento. 

Não foi assim possível testar esta hipótese, uma vez que representaria não só um investimento avultado 

como também um risco pois pode afetar a capacidade produtiva da Renova. Sendo este um 

equipamento com um enorme impacto na produtividade da MP6, considera-se extremamente importante 

mantê-lo nas melhores condições operativas, seja através de limpezas ou verificações regulares ao 

estado da malha. 

 

4.1.2.3. Propostas de Melhorias a Pontos Não Restritivos do Sistema  

Durante o ensaio de teste do sistema identificaram-se alguns problemas para os quais é possível 

projetar uma solução simples ou tentar diminuir o seu impacto, apesar de não serem considerados a 

restrição do sistema nem uma prioridade. Na tabela 12 encontram-se de forma simples essas situações 

e as sugestões apresentadas no sentido de minorar o seu impacto negativo. 

Tabela 12 - Propostas de melhorias a situações não restritivas do sistema. 

Situação Identificada Sugestão de Melhoria 

- Depuradores verticais (DP601 e DP602, Figura 

8) não são limpos nem os seus parâmetros de 

funcionamento vigiados com a regularidade 

que está estipulada. O turbilhão necessário ao 

seu correto funcionamento não se forma, 
reduzindo a eficácia do equipamento. 

 

Implementação de ferramentas Lean como o Total 

Preventive Maintenance (TPM) e o Visual Control 

como forma de identificar e reportar mais 

rapidamente avarias e anomalias no circuito. A 

inclusão de uma checkbox e caixa de comentários 

na folha de turno (onde já se incluem algumas 

instruções standardizadas de verificação de 

equipamentos predefinidos) que acautele estas 

situações e o reforço junto dos operários da 

importância deste tipo de ações. 

- Verificou-se visualmente (fora do período de 

ensaio) que os empanques dos refinadores 

RF602 e RF603 perdem por vezes pasta de 

forma contínua. 

Desfasamento do registo de pesos à saída da 
máquina e no armazém automático em cerca de 

30kg por bobine. 

 
 

Uma vez mais a monitorização mais atenta destes 

desfasamentos permitiria compensar 

imediatamente os erros, evitando uma 

contabilização incongruente da produção. Esta 

monitorização ficaria igualmente a cargo dos 

operadores, que teriam a responsabilidade de tarar 

novamente o mandril seguinte. 
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4.1.3. Submeter o Sistema às Condições Definidas 

Uma vez que em nenhum dos casos apresentados como forma de explorar a restrição se conseguiu 

implementar as soluções propostas, o sistema não pode ser submetido a novas condições. Os principais 

entraves apresentados pelo Departamento de Produção em relação às duas opções prenderam-se 

essencialmente com questões de exequibilidade.  

A solução de aumentar a percentagem de pasta virgem seria, tal como comprovado por registos 

históricos do laboratório, uma hipótese para melhorar a eficiência desta fase do processo sem a 

necessidade de recorrer a novos investimentos. No entanto foi vetada pelo facto de cada tipo de papel 

ser caracterizado especificamente pela sua composição, entre outras características, como por exemplo 

a utilização de aditivos. 

Já no caso da alteração do tipo de teias utilizado para uma teia cujo desempenho seja favorecido pela 

utilização de pasta reciclada, concluiu-se que seria necessário um período de tempo demasiado 

alargado para instalar e testar se efetivamente se registariam melhorias.   

Assim sendo, considera-se que apesar de não se ter submetido o sistema a nenhuma destas 

alternativas, ambas poderiam trazer benefícios a esta fase da operação. 

 

4.1.4. Elevar a Restrição 

Uma vez que não foi possível implementar nenhuma das soluções apresentadas como forma de explorar 

a restrição a solução que resta é a de a elevar, o que nesta fase da TOC implica realizar um 

investimento. Sendo esta uma indústria considerada capital intensive, e estando a Renova numa fase em 

que a procura pelos seus produtos excede a sua capacidade produtiva, a empresa tomou recentemente 

a iniciativa investir numa máquina de papel (a MP7) e numa nova fábrica em França. Assim sendo, faz 

pouco sentido nesta fase um investimento avultado numa das máquinas já existentes como seria o de 

aumentar as suas dimensões. 

 

4.1.5. Comentários à Análise do Circuito da MP6 

A análise efetuada ao sistema da MP6 permitiu identificar alguns pontos que poderiam ser alvo de uma 

intervenção que permitisse mitigá-los ou, pelo menos, reduzir o seu impacto. Numa máquina que 

apresenta à partida um coeficiente de trabalho a rondar os 96%, era expectável que a tarefa de sugerir 

ou implementar melhorias no sistema não fosse fácil.  
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As sugestões feitas ao Departamento de Produção com o objetivo de melhorar os níveis de retenção da 

Máquina 6 foram classificadas pelos Gestores de Produção como plausíveis, apesar de se ter 

considerado que seria demasiado arriscado a sua implementação no caso da alteração do tipo de teias 

utilizado. Já no caso da alteração da composição da pasta utilizada, o aumento dos custos de produção 

e o facto de cada tipo de papel ter a sua composição definida foram as razões invocadas para a não 

implementação desta medida. 

Passou-se então à análise processual das operações de manutenção tanto na Máquina 6 como na 

Máquina 5 como forma de obter ganhos produtivos. No ponto seguinte apresenta-se brevemente a 

metodologia utilizada para essa análise. 
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5. Operações de Manutenção Programada da MP5 e MP6 no 

Contexto Lean 

No contexto da implementação de ações de melhoria contínua, identificou-se o processo das operações 

de manutenção programadas como de extrema importância. 

A manutenção programada dos equipamentos que compõem as Máquinas 5 e 6 pretende garantir o bom 

funcionamento dos mesmos, evitando paragens inesperadas que resultem em custos de reparação e 

perda de produtividade. Sendo estas máquinas caracterizadas pelas suas grandes dimensões, é 

conveniente efetuar paragens com pouca regularidade, optando-se por intervir sensivelmente a cada 4 

semanas, com uma duração programada média de entre 8 a 12 horas desde que se pára a máquina até 

ao momento em que esta entra novamente em funcionamento. Observou-se no entanto que a duração 

prevista para a intervenção é muitas vezes ultrapassada em pelo menos 2 horas. Com o Departamento 

de Produção concluiu-se que este é de facto um problema recorrente e que afeta a eficiência de ambas 

as máquinas, perdendo-se tempo produtivo de forma sistemática. A fim de caracterizar o problema 

aplicou-se a metodologia Lean, tendo-se identificado, como à frente se explica, desperdícios de tempos 

de espera, de sub-utilização de pessoal e de movimentos desnecessários que resultam numa perda de 

produtividade.  

De acordo com a revisão bibliográfica feita no capítulo 3, concluiu-se que com a aplicação da ferramenta 

SMED é possível reduzir estes tempos de setup para valores bastante mais baixos que os iniciais, sendo 

por este facto a ferramenta a explorar neste problema. Em Karasu et. al. (2014), descreve-se uma 

situação em que se atinge uma redução de 15 minutos em 93 minutos de manutenção (cerca de 16% 

menos tempo). Neste caso, tal como no da Renova, seria muito difícil ou quase impossível atingir valores 

abaixo de 10 minutos. Ainda assim a implementação de melhorias neste sentido trará benefícios em 

termos operativos, tendo-se o objetivo de mitigar o atraso de 2 horas que se verifica de forma 

consistente.Recuperando a metodologia definida no capítulo 3.3.1, o SMED encontra-se dividido em três 

fases, representadas na Figura 21. Este método serviu de base ao estudo do processo, permitindo 

encontrar falhas e quantificar os possíveis ganhos obtidos através da implementação de várias medidas 

simples. Importa salientar que a aplicação do primeiro passo do SMED corresponde ao primeiro passo 

da Teoria das Restrições, pelo que será feito um enquadramento da situação tendo em conta estas duas 

metodologias. 

 

Figura 21 – Metodologia SMED. 
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5.1.  Mapeamento do Estado Atual 

Por forma a mapear o mais corretamente a situação que se observa utilizou-se a metodologia descrita 

por Costa et. al. (2013). Dos cinco passos definidos - Observação inicial, Diálogo com os operadores, 

Gravação em vídeo, Descrição, classificação, duração e distância percorrida em cada tarefa, Spaghetti 

Charts - apenas não foi utilizada a gravação em vídeo, uma vez que o número de operadores envolvidos 

é grande e o espaço em que se movimentam é demasiado grande. Como se pode observar pela Figura 

22, uma operação de manutenção programada a qualquer uma das máquinas da DIFA apresenta, 

genericamente, a seguinte sequência: 

 

Figura 22 – Sequência de operações de manutenção na MP6. 

Importa salientar que a Consignação Eléctrica e Mecânica, Intervenção e Desconsignação Eléctrica e 

Mecânica se fazem a cada equipamento individualmente, ao passo que a Paragem, Sinalização e 

Limpeza são operações gerais efetuadas em toda a máquina. 

As paragens programadas tanto da MP5 como da MP6 têm normalmente início às 06:00, sendo que na 

hora seguinte (até às 7h) os operadores do turno da noite têm a responsabilidade de sinalizar a zona de 

intervenção e fazer a limpeza geral da máquina e do piso. Após a limpeza da zona de intervenção dá-se 

início às tarefas de consignação, ou seja, a colocação de todos os equipamentos a intervencionar em 

segurança. Estas tarefas estão já pré-definidas de antemão, associadas às Ordens de Trabalho (OT) 

planeadas e encontram-se na posse do condutor da máquina - operador responsável pela operação da 

máquina durante o respetivo turno - para além de também estarem disponíveis em SAP.  

O processo de consignação para a maioria dos equipamentos divide-se em dois subprocessos: a 

consignação elétrica (a cargo da MTE) e a consignação mecânica (a cargo da MTM). A consignação 

elétrica é feita por uma equipa de eletricistas em três salas – BFA, BFB e BFE – onde se encontram as 

ligações elétricas de todos os equipamentos da máquina e equipamentos acessórios (ventiladores, 

quadros elétricos, etc). Este é um procedimento relativamente simples, uma vez que basta desligar o 

interruptor associado ao equipamento a consignar eletricamente. Já a consignação mecânica fica a 

cargo do serralheiro/instrumentista que irá intervencionar determinado equipamento e passa muitas 
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vezes pelo fecho de válvulas e abertura de purgas. Está definido em protocolo interno que os registos 

das tarefas de consignação são da responsabilidade do condutor da máquina, tendo este as funções de 

os abrir e fechar, com o objetivo de manter a operação sob controlo. Após a intervenção no 

equipamento, faz-se a desconsignação por ordem inversa e procede-se ao seu registo, tarefa mais uma 

vez a cargo do condutor. As OT são então fechadas e o equipamento intervencionado encontra-se a 

partir desse momento pronto a entrar em funcionamento. 

Verificou-se, como referido anteriormente, que a duração programada para manutenção é geralmente 

ultrapassada face ao programado em pelo menos 2 horas. Após a observação de várias intervenções, 

tanto na MP5 como na MP6, e de questionar os operadores responsáveis pela manutenção 

identificaram-se como causas para este atraso os seguintes fatores:  

1. A operação de manutenção de determinado equipamento da máquina é atrasada pelo facto de 

se encontrar algum problema inesperado. Neste caso é difícil atuar sobre a fonte do atraso, uma 

vez que este tem origem numa situação aleatória.  

2. A consignação elétrica, que deveria ser uma tarefa simples e rápida, é muito prejudicada pela 

falta de organização das salas em que se encontram os interruptores para desligar os 

equipamentos. 

3. A dependência apenas de um operador no arranque da Manutenção Programada para efetuar 

todos os registos consignação das operações de manutenção em equipamentos individuais. Esta 

situação acaba por provocar atrasos sucessivos e cumulativos, ou seja, uma vez que o início de 

uma operação depende do fim da que a precede, qualquer atraso verificado a montante 

propagar-se-á até ao fim do processo. 

4. Os Registos de Consignação que devem ser abertos durante a paragem são excessivamente 

complexos e incluem informação demasiado genérica para cada equipamento. Verificou-se que 

o condutor perde um tempo excessivo por cada registo que abre apenas para apagar entradas 

em SAP que não correspondem ao equipamento em questão. Isto acontece em todos os registos 

que são abertos. 

Dos 4 pontos acima mencionados considera-se que, na perspetiva da implementação de melhorias 

processuais, os pontos 2., 3. e 4. são não só de mais fácil implementação como também se traduzirão 

em benefícios mais imediatos para o processo como um todo. A imprevisibilidade do acontecimento de 

situações inesperadas como a descrita em 1. é o fator que levou ao foco na resolução destes dois 

pontos em primeira instância. 

5.1.1.  Consignação Eléctrica 

O primeiro problema encontrado a nível de consignações na MP6 prende-se com a forma como a 

consignação elétrica é feita. Os eletricistas dirigem-se à sala de controlo e perguntam ao condutor da 
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máquina quais os equipamentos que podem desligar, recebendo cada um uma pequena lista, escrita à 

mão num papel que levam consigo, onde identificam as referências dos equipamentos a consignar e a 

sala onde estes se encontram. Esta distribuição de tarefas é gerida pelo condutor com base nas ordens 

de trabalho que tem para abrir em SAP. As dificuldades surgem após a entrada nessas salas, onde 

estão instalados os armários com as respetivas gavetas, que se encontram em vários casos identificados 

de uma forma menos clara: descrições de equipamento, referências e motores trocados, assim como 

gavetas com duas inscrições, como por exemplo na Figura 23. 

 

Figura 23 – Armários instalados no BFE e respetivas gavetas com identificação de equipamentos pouco clara. 

Muitas vezes as listas de equipamentos que se podem consignar em determinada sala não 

correspondem às inscrições nas gavetas que aí se encontram, o que também dificulta a tarefa de 

consignação elétrica. Esta listagem é disponibilizada pela Manutenção Elétrica (MTE) mas tem vindo a 

ser atualizada ao longo dos anos de forma pouco consistente e sem que a nova informação seja 

registada informaticamente. Na Figura 24 pode observar-se um exemplo de parte de uma listagem que 

foi sendo atualizada pelos operadores ao longo do tempo, sem que se tenha no entanto garantido a 

verificação destas alterações. 
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Figura 24 – Listagem de equipamentos que se desligam no BFE. 

Ao apresentar estes factos ao Departamento de Produção e à Manutenção Elétrica verificou-se que são 

problemas de longa data e que ocorrem sempre que há manutenção a algum equipamento. Na Figura 25 

apresenta-se um Spaghetti Chart da situação gerada por esta situação. Como se pode observar, muitas 

vezes os eletricistas fazem deslocações desnecessárias às salas BFA, BFB e BFE, perdendo-se 

bastante tempo e atrasando à partida todo o processo. Isto resulta precisamente da dificuldade de 

identificação das gavetas que desligam o equipamento a consignar, o que provoca a necessidade de 

regressar à sala de controlo para que o condutor da máquina possa ajudar nessa tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Spaghetti Chart da situação muitas vezes verificada na consignação elétrica. 
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Numa situação ideal, em que o operador identifique sem dificuldades todas as gavetas que lhe foram 

atribuídas, o número destes movimentos decresce para metade (ver Figura 26).  

 

Figura 26 – Spaghetti Chart da situação que se pretende atingir na consignação elétrica (máximo dois movimentos 

entre cada sala e a sala de controlo). 

 

Na Tabela 13 apresentam-se as distâncias entre os locais percorridos pelos operadores durante o 

processo de consignação elétrica - oficina da Manutenção Elétrica, Sala de Controlo (SC) e salas BFA, 

BFB e BFE - e os tempos necessários para as percorrer. 

Tabela 13 – Distância e tempos de deslocação medidos durante o processo de consignação elétrica.  

	   DISTÂNCIA	  (m)	   TEMPO	  (min)	  
MTE-‐	  SC	   40	   0.58	  
SC-‐BFE	   40	   0.48	  
SC	  -‐BFA	   60	   0.68	  
SC	  -‐BFB	   70	   0.73	  
MTE-‐BFE	   60	   0.70	  
MTE-‐BFA	   100	   1.25	  
MTE-‐BFB	   110	   1.32	  

 

Na Tabela 14 está traduzida a comparação entre as duas situações antagónicas, em que na primeira o 

operador da MTE tem pelo menos um problema de identificação de gavetas e tem de regressar à sala de 

controlo uma vez e na segunda em que este não encontra essa dificuldade: 
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Tabela 14 – Comparação das distâncias e tempos das duas situações.  

	   	  
DISTÂNCIA	  (m)	   TEMPO	  (min)	   DISTÂNCIA	  (m)	   TEMPO	  (min)	  

Situação	  
Problemática	  

MTE-‐SC	   40	   0.58	   TOTAL	  
SC-‐BFE	   160	   1.93	   200	   2.52	  
SC-‐BFA	   240	   2.73	   280	   3.32	  
SC-‐BFB	   280	   2.93	   320	   3.52	  

Situação	  Ideal	  

MTE-‐SC	   40	   0.58	   TOTAL	  
SC-‐BFE	   80	   0.97	   120	   1.55	  
SC-‐BFA	   120	   1.37	   160	   1.95	  
SC-‐BFB	   140	   1.47	   180	   2.05	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Ganhos	   DISTÂNCIA	   TEMPO	  

	   	   	   BFE	   40%	   38%	  

	   	   	   BFA	   43%	   41%	  

	   	   	   BFB	   44%	   42%	  
 

Na coluna "TOTAL" da Tabela 14 apresenta-se o somatório das distâncias percorridas desde que o 

operador sai da oficina elétrica (MTE) até completar o seu trajeto na sala de controlo após consignar um 

ou mais equipamentos numa das salas (BFE/BFA/BFB). Para cada um dos casos soma-se a distância e 

tempo percorrida entre a MTE e a sala de controlo (igual para todos) à distância e tempo necessários 

para consignar em qualquer uma das salas (específico para cada deslocação). As distâncias e tempos 

calculados são, na situação problemática, o dobro das da situação ideal, na qual não existem problemas 

de identificação. Na secção “Ganhos” estão calculadas as reduções de desperdício de deslocamento em 

termos de distância e tempo. Importa salientar que estes valores são referentes a apenas 1 eletricista e 

ao tempo que este demora a percorrer determinada distância no caso de ter alguma dificuldade em 

identificar a gaveta que deve desligar e no caso de não ter qualquer problema. O tempo perdido pelo 

eletricista dentro das salas enquanto procura o equipamento que lhe foi atribuído é muito variável mas 

verificou-se por mais de uma vez que pode ultrapassar os 5 minutos. Pretende-se não só diminuir o 

número de movimentos necessários para a consignação elétrica mas também o tempo perdido na 

identificação da gaveta que se pretende desligar. 

5.1.2. Arranque da Operação de Manutenção Programada 

Outro dos problemas identificados está relacionado com a organização da operação de Manutenção 

Programada durante o seu arranque, ou seja, o período crítico das primeiras 3 a 4 horas de paragem. 

Tal como referido anteriormente, a paragem de qualquer uma das máquinas de papel dá-se por volta das 

06:00, iniciando-se as tarefas de limpeza (sopragem e lavagem do piso e da máquina). Verificou-se em 

todas as observações efetuadas que esta é uma tarefa à qual se atribui uma elevada importância, pelo 

que é encarada por todos os operadores e pelo condutor como prioritária.  
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Por norma está definido que os serralheiros (MTM) deverão chegar à sala de controlo às 08:00 e 

começar de imediato a abrir as respetivas ordens de trabalho com o condutor responsável pelo turno de 

dia. Para além disso, geralmente é feito um pedido por parte do Departamento de Produção para que um 

eletricista da MTE entre 1 hora mais cedo (às 07:00) de modo a que quando os serralheiros cheguem as 

consignações eléctricas tenham sido já efetuadas. Chegou-se no entanto à conclusão que isto não 

acontece. O condutor fica retido na operação de limpeza, que invariavelmente dura mais de 1 hora, e o 

eletricista não consegue dar início aos seus trabalhos visto que está dependente do responsável por 

toda a operação. Isto representa não só um atraso como um desperdício de sub-utilização de pessoal, já 

que se está a pagar horas-extra a quem não pode efetuar o seu trabalho por questões que lhe são 

alheias. É nesta fase que o atraso se começa a tornar mais evidente. Com a chegada dos restantes 

eletricistas e dos serralheiros à sala de controlo por volta das 08:00 gera-se instantaneamente uma fila 

de espera para abrir Registos de Consignação (eletricistas) e Ordens de Trabalho (serralheiros e 

instrumentistas). Esta situação é ilustrada na Figura 27, sendo os técnicos de cada área representados 

pelos quadrados coloridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Fila de espera gerada na sala de controlo devido à chegada em simultâneo de eletricistas, serralheiros e 

instrumentistas (representados pelos quadrados coloridos). 

A Figura 28 mostra a situação encontrada a partir das 08:00, que é gerada pelo facto de o condutor estar 

ocupado com a limpeza apesar de o mesmo ser o responsável fazer os registos de consignação elétrica 

e abrir as ordens de trabalho em SAP. Na figura 28 observa-se um exemplo disso mesmo: o condutor 

acaba de chegar à sala de controlo e tem à sua espera cerca de 8 pessoas, incluindo o eletricista que 

neste caso entrou às 07:00. Os serralheiros que já estão prontos para iniciar os respetivos trabalhos 

terão de esperar não só pela abertura das OT's por parte do condutor como pelas próprias consignações 

elétricas, que nesta fase deveriam estar já finalizadas. Para além do atraso, esta situação gera também 

algum mal estar na sala de controlo já que há uma pressão sobre o condutor por parte dos serralheiros 

que estão à espera, apesar de a falha no sistema não ter origem direta no seu trabalho. 
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Figura 28 - Fila de espera na sala de controlo (08:00). 

Na análise ao processo de manutenção programada como um todo concluiu-se que o facto de haver 

apenas um condutor, do qual dependem três tarefas cruciais nos momentos iniciais, representa, do 

ponto de vista da Teoria das Restrições, o bottleneck. Está então identificado o ponto onde se verifica 

uma restrição do throughput do sistema em análise e também aquilo que a origina - a falta de recursos 

num primeiro momento.  

Figura 29 - Comparação entre a situação pretendida (cima) e a situação real (baixo). 

Na Figura 29 faz-se uma comparação entre a situação planeada e aquela que representa a realidade. 

Pode concluir-se facilmente que o atraso inicial de mais de 1 hora dificilmente será recuperado ao longo 

da operação. Estimando nesta fase um atraso médio de 1.5 horas para uma operação de 12 horas, pode 

afirmar-se que este problema é responsável por um acréscimo de 12.5% sobre o tempo estimado de 

paragem. A Figura 29 ajuda também a perceber que as atividades de limpeza não são passíveis de ser 

realizadas em apenas uma hora, dada as dimensões das máquinas e da área circundante. Uma vez que 

esta é uma fase tão importante no processo, encurtá-la ou apressá-la em detrimento de se poder dar 

início às consignações eléctricas, não poderia nunca ser uma solução apresentada para o problema. 
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5.1.3. Abertura de Registos de Consignação e de Ordens de Trabalho em SAP 

Para além das duas situações anteriormente descritas, um dos impedimentos ao bom funcionamento 

deste tipo de intervenção foi a excessiva complexidade dos registos em SAP. Em média, para uma 

paragem deste tipo, estão programadas cerca de 100 ordens de trabalho, que terão de ser registadas 

em SAP durante o período de intervenção, assim como os respetivos registos de consignação. Apenas 

se poderá abrir uma ordem de trabalho para um determinado equipamento após este ser liberado, ou 

seja, após se fazer o registo de consignação, que deve ser confirmado pelo eletricista que desligou o 

interruptor e pelo condutor da máquina. A título de exemplo observe-se a Figura 30, referente a uma 

abertura em SAP de um registo de consignação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Registo de Consignação em SAP. 

Na metade inferior da janela estão listadas uma série de ações que devem ser tomadas por forma a 

deixar o equipamento em segurança e pronto a intervencionar, de acordo com os protocolos internos da 

empresa. No entanto estas instruções são de tal modo genéricas que muitas vezes não se aplicam ao 

equipamento em questão. O que se verificou durante as paragens foi que o condutor, que tem a 

responsabilidade de abrir todos os registos, simplesmente apaga todas as instruções (mais de 20) 

manualmente à exceção das entradas "Outras medidas de consignação" e "Outras medidas de 

desconsignação". Não só o registo não é feito da forma mais correta como acaba também por se 

desperdiçar tempo a apagar estas instruções em todos os registos efetuados. O condutor demora em 

média 20 segundos a editar cada registo, o que para uma média de 100 registos por paragem resulta 

num desperdício de cerca de 30 minutos só para registos SAP. 
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5.2. Atividades Internas versus Externas  

Na segunda fase do SMED identificaram-se quais as atividades que têm lugar antes ou depois da 

paragem (externas) e aquelas que apenas podem ser efetuadas durante esse período (internas). No 

caso em estudo, todas as atividades foram classificadas como internas, visto que apenas após a 

paragem da máquina se dá início a qualquer uma delas. Enumeram-se assim, por ordem cronológica, as 

atividades identificas no processo (Tabela 15): 

Tabela 15 - Atividades internas identificadas no processo de paragem programada para manutenção. 

Atividades Internas Descrição 

Limpeza da Máquina e do Piso Tarefa manual, desempenhada pelo condutor e 

operadores da máquina. 

Sinalização Colocação de uma placa na zona da máquina que 

sinaliza a paragem e dá indicações de segurança. 

Identificação de Equipamentos a Consignar Revisão da lista de trabalhos a realizar por forma a  

informar os eletricistas sobre quais os 

equipamentos que devem ser desligados. 

Consignação Elétrica Eletricistas desligam e sinalizam as gavetas nas 

salas BFA, BFB e BFE. 

Registo de Consignação Liberação do equipamento, que se encontra pronto 

a intervencionar. Esta tarefa é desempenhada pelo 

condutor da máquina e um eletricista. 

Abertura de OT's Tarefa que pode ser desempenhada pelo condutor, 

pelo próprio serralheiro/instrumentista ou por um 

elemento do gabinete técnico. O condutor é no 

entanto o responsável pela operação, pelo que 

deverá estar sempre informado da abertura de 

OT's. É ele quem autoriza ou não essa abertura. 

Intervenção ao Equipamento Responsabilidade do serralheiro/instrumentista que 

irá intervencionar o equipamento. No final da 

intervenção deve deixar o local limpo. 

Desconsignação Elétrica Os eletricistas voltam a ligar as gavetas que 

desligaram no início da paragem. Voltam à sala de 

controlo e informam o condutor, que fecha o 

registo da ordem de trabalho em SAP. O 

equipamento em questão encontra-se em 

condições para arrancar. 
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O facto de não existirem atividades externas foi um forte indicador de que haveria margem para 

alterações ao processo com o objetivo de ganhar tempo nestas paragens.  

5.3. Transferência de Atividades Internas para Externas - 

Como Explorar Restrições do Sistema 

A terceira fase do SMED pode integrar-se no segundo ponto da TOC, ou seja, uma das formas de 

explorar as restrições do sistema é a externalização de algumas atividades. Como referido no capítulo 3, 

pode atuar-se não apenas no sentido da externalização, sendo a realização de tarefas internas em 

paralelo uma das soluções encontradas para resolver um dos problemas identificados na análise do 

processo. A principal restrição identificada nas operações de Manutenção Programada foi a dependência 

de apenas um condutor, recurso único, para desempenhar três das atividades identificadas na Tabela 15 

em simultâneo: a limpeza da máquina, identificação de equipamentos a consignar (passagem de 

informação aos eletricistas) e a abertura de registos de consignação. A abertura de ordens de trabalho é 

também da responsabilidade do condutor, sendo no entanto uma atividade desempenhada apenas após 

a liberação dos registos de consignação. 

As medidas tomadas para eliminar esta sobrecarga de trabalho do condutor são apresentadas no ponto 

seguinte. 

5.3.1. Revisão do Arranque da Operação de Manutenção Programada 

Após se ter chegado à conclusão que havia falta de recursos humanos para se conseguir cumprir com o 

plano da paragem, foi testada uma solução em que, para além de um dos eletricistas entrar ao serviço 

uma hora mais cedo, também o condutor do turno do dia entraria às 07:00. Esta solução permite não só 

evitar o desperdício que se verificava anteriormente no que toca ao trabalho do eletricista mas também 

dar início à preparação das ordens de trabalho em SAP para que quando os serralheiros entrem na sala 

de controlo às 08:00 apenas tenham de validar a ordem que lhes diz respeito. Esta situação encontra-se 

ilustrada na Figura 31. 

Figura 31 - Cronograma da solução apresentada ao Departamento de Produção. 
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Esta solução foi apresentada ao Departamento de Produção, que considerou que seria uma hipótese 

viável para minimizar os atrasos verificados. Para além disso, solicitou-se o apoio do Gabinete Técnico a 

partir das oito da manhã, com o propósito de auxiliar os serralheiros a abrir as ordens de trabalho. 

Ambas as medidas surgem no sentido de não externalizar atividades mas sim de realizá-las em paralelo 

uma vez que estas terão sempre de ser desempenhadas com a máquina parada. Como se pode 

observar, com a entrada de um condutor extra passa a ser possível que um deles continue responsável 

pela limpeza ao passo que o outro começa por dar as instruções ao eletricista para que este possa 

iniciar as consignações. O objetivo destas alterações é que entre as 07:00 e as 08:00 se consiga 

efetivamente ter todos os equipamentos que serão intervencionados já consignados. A Figura 32, 

captada às 07:45 numa paragem programada da MP5, ilustra algo que anteriormente não acontecia, já 

que com apenas um condutor não seria possível a esta hora estar a finalizar os registos de consignação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Condutor do turno de dia abre os registos de consignação em conjunto com o eletricista responsável 

pelas consignações. Ambos entraram ao serviço uma hora mais cedo. 

Nesta imagem pode ver-se ainda o elemento do Gabinete Técnico que prestou auxílio na implementação 

destas ações e que teve como função agilizar a atividade de abertura de OT's a partir das 08:00. Para 

além de se ter conseguido fechar 90% dos registos de consignação elétrica antes da entrada dos 

serralheiros, o condutor do turno de dia deu ainda início à abertura de algumas das OT's. Como referido 

anteriormente, além de coordenar a primeira fase da operação, o elemento do Gabinete Técnico teve 

como função aliviar a carga de trabalho dependente do condutor no início do turno. Assim sendo, foi 

definido no dia anterior que seria disponibilizado um computador portátil para que os serralheiros e 

instrumentistas se pudessem dividir entre o condutor e o elemento do Gabinete Técnico. O esquema 

representado na Figura 33 dá uma ideia daquilo que se pretendia implementar com esta medida. Com a 

divisão da fila de espera de grandes dimensões que se formava anteriormente procurou-se diminuir o 

desperdício de subutilização de pessoal, quando todos os serralheiros tinham de esperar pela sua vez 

numa fila única. 
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Figura 33 - Plano de implementação de apoio do Gabinete Técnico (técnicos de cada departamento identificados 

pelos quadrados coloridos). 

Apesar de ainda se ter verificado uma sobreposição de 15 minutos entre o fim dos registos de 

Consignação e o início de abertura de OT's, considerou-se que o teste correu dentro das espectativas e 

com resultados muito satisfatórios. Esta sobreposição acabou por não ter impacto no tempo da operação 

visto que com o apoio do GT e recorrendo ao segundo computador foi possível evitar a fila de espera 

que anteriormente se acumularia junto ao posto do condutor da máquina. 

Em suma, as medidas propostas e aprovadas para implementação nesta fase da operação foram: 

• Entrada do condutor do turno de dia 1 hora mais cedo (mantendo a entrada adiantada do 

eletricista da MTE). 

• Apoio do Gabinete Técnico através da cedência de um computador e de um elemento que preste 

auxílio ao condutor da máquina. 

Conseguiu-se assim realizar em simultâneo a limpeza da máquina e a consignação elétrica de 

equipamentos. Os registos de consignação ficaram praticamente finalizados antes da chegada dos 

serralheiros à sala de controlo. 

Para facilitar a visualização do impacto causado por estas medidas recorre-se a dois diagramas de Gantt 

(Figura 34 e Figura 35), sendo o primeiro referente à situação inicial encontrada e o segundo o momento 

após a introdução das melhorias descritas. 
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Figura 34 - Diagrama de Gantt representativo do encadeamento de atividades na situação inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Diagrama de Gantt representativo do encadeamento de atividades após a implementação das medidas 

apresentadas. 

O conjunto de ações tomadas permitiram não só efetuar a limpeza de uma só vez (sem que seja 

necessário interromper para abrir registos e depois voltar a sair da sala de controlo) mas também a 

paralelização de aberturas de ordens de trabalho em SAP. Nos exemplos acima estão identificados 

quatro atividades de intervenção de manutenção (A, B, C e D) e três cores diferentes, referentes ao 

departamento a que pertencem - Manutenção Elétrica a amarelo, Manutenção Mecânica a vermelho e  

Instrumentação a verde. Do lado direito do esquema identifica-se o stakeholder responsável pela 

respetiva atividade. Observou-se que, em média, a atividade de abertura de registos em SAP tem a 

duração de 57 segundos por registo. Tomando este valor como base, faz-se a comparação das duas 

alternativas descritas nas Figuras 34 e 35 (a atual e a de teste) na Tabela 15.  
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Tabela 16 - Simulação do tempo dispendido na situação a testar, comparando-a com a situação verificada 

atualmente sem o apoio do GT. 

Tempo Total Dispendido Situação Verificada Situação em Teste Melhoria % 

8 Atividades 7.6 minutos 4.75 minutos 37.5% 

20 Atividades 19 minutos 10.45 minutos 45% 

 

Na situação ilustrada nas figuras 34 e 35 (8 atividades) o ganho percentual obtido é de 37.5% após a 

introdução de uma segunda fila de espera em paralelo com a primeira. A partir do momento em que o 

registo de consignação elétrico é fechado para a atividade A na primeira fila, o serralheiro a quem 

compete efetuar essa OT pode dar início à abertura do seu registo noutra fila em vez de ter de esperar 

que todos os registos elétricos estejam encerrados. Apesar de não se abrirem os registos todos de uma 

vez (há normalmente mais de 100 ordens de trabalho por paragem), é comum que este número ascenda 

a 30 ou 40 ordens abertas numa primeira fase. Como se pode observar pela Tabela 16, para um maior 

número de atividades (20 atividades) o ganho de tempo será maior.  

5.3.2. Revisão da Atividade de Consignação Elétrica 

A Consignação Elétrica é, como referido anteriormente, uma tarefa simples que tem no entanto uma 

enorme importância na operação. Procuraram-se implementar medidas que não só melhorassem o 

processo em termos de tempo despendido nesta atividade mas também a segurança de todos os que 

intervêm nos equipamentos consignados.  Neste caso o alvo da intervenção foi apenas a Máquina de 

Papel 6 (MP6), uma vez que foi onde se encontraram mais problemas. A MP5 tem um sistema mais bem 

organizado, que coloca bastante menos problemas a quem consigna os equipamentos. 

Assim sendo atuou-se em três frentes em simultâneo: 

• Conferir que gavetas desligam efetivamente que equipamentos. 

• Revisão das etiquetagens das gavetas nas salas onde se consignam os equipamentos. 

• Revisão das listas disponibilizadas nas salas BFA, BFB e BFE. 

O objetivo foi atingido através de um trabalho exaustivo de comparação de dados entre a informação que 

se encontra nas gavetas, a informação das folhas de cada sala e ainda as referências e nomes de 

equipamentos do DCS (controlador utilizado pelo condutor da máquina). Optou-se por dar prioridade à 

informação proveniente do DCS uma vez que esta seria mais difícil de alterar, sendo necessária a 

reprogramação do controlador. Assim sendo, foi definido em conjunto com o Departamento de Produção, 

MTE, MTM e Gabinete Técnico que se fariam as alterações às listas presentes nas salas e aos registos  

em SAP. Definiu-se ainda que a partir do momento em que estas listas se encontram atualizadas, 

passam a estar à responsabilidade do Gabinete Técnico, tendo a MTE a obrigação de comunicar por 

escrito (e-mail) qualquer alteração que seja feita às gavetas. Este procedimento surge do facto de se 
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trocarem gavetas de posição com alguma frequência. No seguimento da revisão da informação contida 

nas listas e no SAP, nos casos em que se encontraram informações não coincidentes, confirmou-se em 

paragem com o auxílio de um dos eletricistas qual das fontes estaria correta em relação ao equipamento 

desligado. Na Figura 36 observa-se parte de uma lista referente aos equipamentos que se encontram na 

sala BFE, após a revisão de todos os campos. As referências (Refª) encontram-se com a designação 

igual à do DCS, algo que não se verificava anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Parte da lista de equipamentos que se podem desligar na sala BFE. 

Esta revisão dá a garantia a quem consigna de, em primeiro lugar, estar a consignar corretamente o 

equipamento que lhe foi atribuído e, em segundo lugar, que não perderá tempo desnecessariamente na 

identificação da gaveta, algo que acontecia com bastante frequência. Evita-se assim o desperdício de 

movimentos ilustrado na Figura 25. Este desperdício só pode ser completamente evitado se a 

informação presente nas listas coincidir com aquela que está nas gavetas, pelo que se optou por 

substituir todas as etiquetas existentes nas três salas e, no caso em que isso se verifique, apagar 

inscrições manuais, por uma etiqueta simplificada e facilmente legível. Apesar de a proposta para as 

placas de identificação (figura 37) ter sido apresentada ao Departamento de Produção e à MTE, não se 

conseguiu implementar esta proposta antes do fim de Julho de 2015, tendo ficado pendente um pedido 

de orçamento para as cerca de 200 etiquetas necessárias.  

Sugestão: organização da lista por ordem alfabética da Referência
Descrição Refª Nº Motor Armário Gaveta

VENTILADOR DE ENTRADA DE AR-LADO SECO VT-664.2 6301 SE1 G9
VENTILADOR DE ENTRADA DE AR-LADO HÚMIDO VT-664.1 6302 SE1 G11
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 1 PH (TELHADO) VT-672.1 6234 SE1 G15
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 2 PH (TELHADO) VT-672.2 6235 SE1 G17
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 3 PH (TELHADO) VT-672.3 6236 SE1 G19
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 4 PH (TELHADO) VT-672.4 6237 SE1 G21
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 5 PH (TELHADO) VT-672.5 6238 SE1 G23
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 1 PS (TELHADO) VT-672.6 6239 SE1 G25
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 2 PS (TELHADO) VT-672.7 6240 SE1 G27
VENTILADOR ASPIRAÇÃO POEIRAS VT-681 6681 SE1 G31
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 3 PS (TELHADO) VT-672.8 6241 SE2 G7
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 4 PS (TELHADO) VT-672.9 6242 SE2 G9
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 5 PS (TELHADO) VT-672.10 6243 SE2 G11
VENTILADOR DE EXTRACÇÃO 6 PS (TELHADO) VT-672.11 6244 SE2 G13
VENTILADOR DE EXTR - ZONA QUEIMADORES VT-673-1 6303 SE2 G15
VENTILADOR DE EXTR - ZONA QUEIMADORES VT-673-2 6304 SE2 G17
VENTILADOR DE EXTR - ZONA QUEIMADORES VT-673-3 6305 SE2 G19
VENTILADOR DE EXTR - ZONA QUEIMADORES VT-673-4 6306 SE2 G21
VENTILADOR DO TECTO 1 VT-670.1 6246 SE2 G25
VENTILADOR DO TECTO 2 VT-670.2 6247 SE2 G27
VENTILADOR DO TECTO 3 VT-670.3 6248 SE2 G29
VENTILADOR DO TECTO 4 VT-670.4 6249 SE2 G31
VENTILADOR DO TECTO 5 VT-670.5 6250 SE2 G33

BFE
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Figura 37 - Proposta de etiquetas para gavetas, de maiores dimensões e com informação simplificada. 

Para além destas atualizações optou-se por facilitar ainda mais a tarefa de quem consigna eletricamente, 

eliminando a necessidade que os eletricistas perguntarem ao condutor onde se encontra o equipamento 

que devem desligar. O procedimento usual passa por entrar na sala de controlo, perguntar ao condutor 

quais os equipamentos que devem ser desligados e em que sala se encontram, sendo que o condutor 

poderá não ter esta informação presente ou equivocar-se. O objetivo passa não só por adicionar à lista 

de trabalhos da paragem a informação relativa à sala em que este se encontra - normalmente o 

eletricista terá de procurar a gaveta após entrar na sala, recorrendo às listas de equipamentos - mas 

também relativa ao armário e gaveta. Esta adição será feita numa coluna específica na lista que é 

entregue na sala de controlo das máquinas. O trabalho de incluir esta informação fica a cargo do 

Gabinete Técnico, que prepara as listas das Ordens de Trabalho em conjunto com o Departamento de 

Produção, a MTE e MTM e as difunde pelos diversos stakeholders no dia anterior à paragem 

programada. Um exemplo de uma parte dessas listas encontra-se na Figura 38, após a inclusão da 

coluna referente à localização da gaveta que desliga o equipamento a intervencionar. 

Figura 38 - Exemplo de uma série de Ordens de Trabalho em que foi incluída a informação da localização da gaveta 

que permite consignar o equipamento que será intervencionado. 

É importante salientar que estes dados serão provenientes das listas de equipamentos revistas pelo que 

a atualização da informação nelas contida é de extrema importância. A inclusão desta coluna permite 

externalizar a atividade "Identificação de Equipamentos a Consignar", uma vez que esse trabalho passa 

a estar a cargo do GT, sendo desempenhado antes da paragem da máquina. Apesar deste trabalho ter 

sido feito apenas na MP6, todos os envolvidos consideraram importante replicá-lo para a MP5, mesmo 

este não apresentando tantos problemas. 

Reg-‐	  Cons-‐ Ordem Data Equipamento Cód-‐	  De	  Equipa-‐ Gaveta Nº	  Id-‐	  Técnica Texto	  breve Local	  de	  Instalação Mecânic
a

Eléctrica
Instrume
ntação

Utilida
des

Project
os

LUB

101674 1400021741 7/22/2015
BB	  DO	  TINAO	  DO	  LADO	  

DO	  CILINDRO
40000530 BFA-‐SC2-‐G26 BB-‐606 Substituição	  do	  acoplamento	  da	  bomba	  606. CIRCUITO	  DE	  PASTA x

101675 1300033189 7/22/2015 REFINADOR	  PILAO	  
RTC_1000	  _PEQUENO

40002424 BFB-‐Refinadores RF-‐602

INSP.	  2M	  REFINAPILAO	  RTC_1000	  PEQ.RF-‐602

-‐	  Inspecção	  do	  empanque;
-‐	  Inspecção	  do	  acoplamento;
-‐	  Inspecção	  dos	  discos;
-‐	  Inspecção	  do	  deslocamento	  axial.

CIRCUITO	  DE	  PASTA x

101676 1300033190 7/22/2015
REFINADOR	  PILAO	  
RTC_2000	  _GRANDE

40002425 BFB-‐Refinadores RF-‐603

INSP.	  2M	  REFIN	  PILAO	  RTC_2000	  GRA.RF-‐603

-‐	  Inspecção	  do	  empanque;
-‐	  Inspecção	  do	  acoplamento;
-‐	  Inspecção	  dos	  discos;
-‐	  Inspecção	  do	  deslocamento	  axial.

CIRCUITO	  DE	  PASTA x

101677 1300032775 7/9/2015 MOTOR	  DO	  FILTRO	  
GRAVITICO

40005504 BFB-‐SD8-‐G10 ME-‐6509 LIMPEZA	  4S	  DO	  ME-‐6509	  FILTRO	  GRAVITICO CIRCUITO	  DE	  
RECUPERACAO x

Trabalhos	  a	  realizar	  dia	  23/07/2015	  das	  8h	  às	  12h Centro	  de	  Trabalho
Manutenção

Lista	  de	  Trabalhos	  Paragem	  -‐	  Máquina	  6
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5.3.3. Revisão da Abertura de Registos de Consignação e de Ordens de Trabalho em SAP 

Como referido no ponto 4.2.2.3., outro entrave ao bom funcionamento do sistema em análise é a 

complexidade excessiva dos registos em SAP. O excesso de instruções demasiado genéricas leva a que 

o condutor que abre a OT ou o Registo de Consignação perca cerca de 20 segundos a eliminar 

manualmente essas instruções para cada ordem ou registo. Discutiu-se com a Manutenção Mecânica 

qual seria a melhor abordagem para resolver esta situação. Foi decidido que no imediato, embora não 

seja o ideal, se eliminaria esse excesso de informação do SAP, passando apenas a ser necessário abrir 

o registo, inserir uma pequena descrição e validar com recurso às impressões digitais do condutor e do 

eletricista/serralheiro/instrumentista. Na Figura 39 observa-se um exemplo de ordem de trabalho aberta 

já na sua versão simplificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Exemplo de OT na sua versão simplificada. 

Apesar de esta versão funcionar melhor que a primeira e ter sido apontada pelo condutor da MP5 como 

uma melhoria ao processo durante uma paragem, esta não será a situação ideal no que toca às normas 

de segurança desejáveis. Do ponto de vista dos responsáveis da Manutenção Mecânica, uma situação 

ideal contemplaria todas as medidas necessárias para consignar individualmente em segurança cada um 

dos equipamentos. O nível de personalização necessário é o fator que faz com que seja extremamente 

difícil atingir esta situação, uma vez que não existem de momento recursos suficientes para o fazer. Foi 

discutida com a MTM a possibilidade de se encontrar uma solução que não sobrecarregasse quem faz 
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os registos em SAP mas que desse ao mesmo tempo instruções precisas sobre quais os passos a dar 

para consignar corretamente cada equipamento de forma individual. Apesar de esse ser um trabalho 

extremamente exaustivo - dada a quantidade de equipamentos existentes e o facto de o levantamento 

dos mesmos poder apenas ser feito com a colaboração dos operadores das máquinas e de cada 

departamento (MTE, MTM e Produção) - deu-se início a esse levantamento como forma de estabelecer 

um exemplo (Anexo 3). Foram feitos levantamentos a cerca de trinta equipamentos diferentes, sendo 

este um número ínfimo de equipamentos das máquinas de papel. Optou-se por fazer este trabalho para 

os equipamentos mais relevantes, caracterizados por intervenções mais frequentes nas paragens 

programadas. A relevância destes equipamentos selecionados foi definida em conjunto entre o Gabinete 

Técnico e a MTM, com base na frequência com que estão sujeitos a intervenções no contexto das 

paragens programadas. A informação recolhida permite aos intervenientes da operação saber quais as 

ações que cada stakeholder deve tomar por forma a efetuar em segurança as suas funções durante a 

operação. Ao mesmo tempo, evita a sobrecarga de quem faz os registos, visto que estes deixam de ter 

excesso de informação que não se aplica ao equipamento em questão. Deixou-se a sugestão à MTM 

que implementasse estas listagens em SAP e que o trabalho de levantamento tivesse continuidade no 

futuro, por forma a tornar a manutenção da MP5 e MP6 mais rápida mas também mais segura. 

 

5.4. Análise de Resultados 

Nesta secção faz-se uma análise aos resultados obtidos após a intervenção sobre os processos de 

manutenção programada das máquinas 5 e 6. Pretende-se comparar a situação encontrada inicialmente 

com a situação testada após a implementação das melhorias sugeridas. No caso das propostas 

sugeridas mas que não foram implementadas por falta de tempo ou impossibilidade técnica faz-se uma 

estimativa dos benefícios que podem vir a ser obtidos no futuro. 

Propostas Testadas 

No teste efetuado durante a manutenção programada da MP5 testaram-se os seguintes aspetos: 

• Presença de dois condutores e um eletricista uma hora antes de o turno de dia ter início. 

• Apoio de um elemento do GT a partir do início do turno de dia com o objetivo de prestar auxílio 

na abertura de OT's. 

• Simplificação dos Registos de Consignação e Ordens de Trabalho em SAP, retirando-se o 

excesso de informação de antemão. Quem abre a ordem tem apenas de escrever algo no campo 

"Descrição" e validar em conjunto com o condutor da máquina. 

Na Tabela 17 apresenta-se uma comparação entre a situação verificada antes (paragem do dia 23 de 

Julho de 2015) do teste e durante o teste de implementação (paragem do dia 30 de Julho de 2015): 
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Tabela 17 - Comparação dos tempos de operação em diversos pontos-chave. 

Descrição 23/07/15 30/07/2015 

Chegada do eletricista à sala de controlo 07:14 07:15 

Primeira saída para consignação elétrica 08:14 07:19 

Última abertura de registo de consignação 

elétrica 
09:40 08:43 

Último serralheiro sai da sala de controlo 09:57 08:44 

TEMPO TOTAL GASTO 02:43 01:29 

 TEMPO GANHO 01:14 

 

Analisando a tabela acima apresentada facilmente se conclui que o tempo de start up da operação 

decresceu drasticamente, diminuindo em uma hora e treze minutos (1h13). Considera-se que é bastante 

plausível que este tempo seja melhorado com a prática e o hábito a este novo sistema e se consiga ter a 

última saída dos serralheiros às 08:30. O valor de uma melhoria de 1.5h justifica-se pelas seguintes 

razões: 

• Durante o teste nem todas as ordens de trabalho foram simplificadas pelo GT no dia anterior, 

sendo que o condutor teve de as editar e eliminar o excesso de informação tal como fazia 

anteriormente. 

• O computador de apoio onde se encontrava o elemento do GT bloqueou durante a abertura de 

OT's dos serralheiros, atrasando esta fase do processo. 

• O eletricista chegou à sala de controlo quinze minutos atrasado o que, apesar de já acontecer 

anteriormente, deve ser retificado para bem do bom funcionamento global da operação. 

Concluiu-se que isto acontece porque anteriormente a sua vinda uma hora mais cedo era 

desperdiçada, visto que com apenas um condutor não havia ninguém que pudesse dar início à 

atividade de consignação elétrica. 

Tomando então como valor de referência 1.5 horas para os ganhos resultantes da implementação dos 

pontos apresentados no início do capítulo, é possível prever quanto se pode produzir mais em termos de 

receitas geradas neste tempo. 

De acordo com a Tabela 1, a MP5 tem uma cadência produtiva de 3.925 ton/h enquanto que a MP6 

apresenta um valor de 3.7 ton/h. Uma recuperação de 1.5 horas em cada máquina traduzir-se-á num 

ganho produtivo de 5.9 toneladas para a MP5 e de 5.6 toneladas para a MP6, por cada paragem.  Para 

ambas as máquinas está definido um período de 25-30 dias entre cada paragem programada, ou seja, 



73	  
	  

cada máquina para pelo menos 12 vezes por ano. Assim sendo, num ano será possível produzir mais 

70.8 ton de tissue na MP5 e 67.2 ton na MP6, totalizando um total de 138 toneladas extra.  

A produção extra de 138 toneladas anuais traduzir-se-ia num aumento de receitas de 124200€/ano, uma 

vez que a receita gerada por cada tonelada produzida é de 900€/ton. 

O custo de implementação destas medidas é ínfimo quando comparado com os ganhos gerados e 

prende-se apenas com o custo da hora-extra realizada pelo condutor que entra uma hora mais cedo. 

Este custo é de 11€/hora, ou seja, 11€/paragem. Assumindo as mesmas 24 paragens para as duas 

máquinas anualmente, isto representa um custo de 264€/ano a descontar à receita gerada. O custo da 

hora-extra do eletricista não foi incluído uma vez que na situação anterior esta hora já era contratada, 

apesar de ser desperdiçada. 

Assim sendo, descontando os custos de implementação, a mais-valia gerada em termos de receitas 

cifra-se nos 123936€/ano. Isto representa um aumento de cerca de 0.22% face à situação atual. Para 

uma mais fácil análise apresentam-se os dados em formato de tabela (Tabela 18). 

Tabela 18 - Previsão de receitas geradas pela implementação das medidas propostas. 

 MP5 MP6 TOTAL 

Capacidade Produtiva (ton/h) 3.93 ton/h 3.7 ton/h 7.63 ton/h 

Tempo Produtivo Recuperado (h/paragem) 1.5 h 

Ganho Produtivo (ton/paragem) 5.9 ton 5.6 ton 11.5 ton 

Ganho Produtivo Anual (ton/ano) 70.8 ton 67.2 ton 138 ton 

Ganho Anual (€/ano) 63720 € 60480 € 124200 € 

Custos de Implementação (€/ano) 132 € 132 € 264 € 

Mais-Valia Gerada 63588 € 60348 € 123936 € 

 

Medidas Não Testadas 

Após analisar o impacto das medidas testadas durante o estágio na Renova, importa estimar os ganhos 

passíveis de ser obtidos através das outras iniciativas, listadas abaixo, que não foi possível implementar: 

• Revisão das listas que se encontram nas salas BFA, BFB e BFE. 

• Identificação clara e unívoca de cada gaveta que permite desligar eletricamente determinado 

equipamento. 

• Inclusão da informação relativa à gaveta do equipamento a intervencionar nas listas de trabalho 

distribuídas por todos os intervenientes da operação de manutenção programada. 
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A Tabela 19 indica de forma resumida a diferença de tempo entre o caso de um eletricista que necessita 

regressar à sala de controlo dado que não encontrou a gaveta correspondente a pelo menos um dos 

equipamento que lhe foi atribuído e o caso em que não tem de o fazer (situação ideal). 

Tabela 19 - Comparação entre uma situação em que é necessário regressar à sala de controlo e outra em que isso 

não ocorre. 

	   	   DISTÂNCIA	  (m)	   TEMPO	  (min)	  

Situação	  
Problemática	  

SC-‐BFE	   200	   2.52	  
SC-‐BFA	   280	   3.32	  
SC-‐BFB	   320	   3.52	  

Situação	  Ideal	  
SC-‐BFE	   120	   1.55	  
SC-‐BFA	   160	   1.95	  
SC-‐BFB	   180	   2.05	  

	   	   	   	  Pretende-se mais uma vez estimar os ganhos de tempo gerados em capacidade produtiva e, 

consequentemente, em receitas.  Recorrendo à Tabela 19 pode concluir-se que o tempo médio 

despendido em deslocações no caso em que há um erro é de 3.12 minutos, ao passo que numa situação 

em que não é necessário regressar à sala de controlo este desce para 1.85 minutos. Isto representa um 

ganho médio de 1.27 minutos de cada vez que se evita qualquer erro de identificação de gavetas. 

Verificou-se durante a observação de várias operações de manutenção programada que é normal que 

um eletricista saia da sala de controlo três vezes para consignar e outras três para desconsignar, sendo 

que por norma há 2 eletricistas a fazer este tipo de trabalho. Isto representa 12 movimentos de 

consignação. Concluiu-se por observação que no caso da MP5 este tipo de problemas é residual, pelo 

que se considera apenas a MP6 nesta estimativa.  

Assim sendo, em 50% das vezes (6 movimentos dos eletricistas) em que se acompanhou um eletricista 

nas tarefas de consignação elétrica da Máquina 6 houve a necessidade de regressar à sala de controlo 

para retificar as instruções anteriormente recebidas. Significa isto que após a implementação das três 

medidas acima apresentadas seria possível ganhar 7.62 minutos em deslocações, por paragem. Ao 

tempo de deslocação soma-se o tempo perdido dentro das salas à procura da gaveta correta, que por 

várias vezes se verificou ultrapassar os 5 minutos. Assim sendo considera-se que por paragem se 

podem recuperar 30 minutos perdidos dentro das salas e 7.62 minutos em deslocações, totalizando-se 

37.62 minutos, ou seja, 0.627 horas. 

Utilizando o mesmo racional, mas aplicando-o apenas à MP6, poder-se-iam ganhar aproximadamente 

2.3 toneladas de papel por paragem, correspondentes a 27.6 toneladas por ano com o valor de 24840€ 

anuais - um aumento de 0.04% (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Previsão de receitas geradas pela implementação das medidas não implementadas. 

Tempo Médio de Deslocação 1.85 min 

Tempo Médio de Deslocação em Caso de Erro 3.12 min 
Ganho de Tempo ao Eliminar Situações Problemáticas 1.27 min 

Número de Situações Problemáticas (ocorrência/paragem) 6 

Total Tempo Desperdiçado em Deslocações 7.62 min 

Total Tempo Desperdiçado nas Salas (min/paragem) 30 min 

TOTAL TEMPO DESPERDIÇADO 37.62 min 

Ganho Produtivo (ton papel/ano) 27.6 ton/ano 

Mais-Valia Gerada (€/ano) 24840 € 

 

Tendo em conta que neste momento a Renova se encontra no limite da sua capacidade, partiu-se do 

pressuposto que tudo aquilo que se consegue produzir a mais é vendido, correspondendo por isso a um 

aumento direto do throughput do sistema. 

No conjunto de todas as medidas, implementadas e por implementar, estima-se que seria possível 

aumentar as receitas da Renova em 148776€/ano. Este valor representa um aumento global percentual 

de 0.26%. 

  



76	  
	  

6. Conclusões Finais 

A Renova, enquanto líder de mercado em Portugal em todos os segmentos do papel tissue, encontra-se 

numa fase de expansão com o objetivo de servir mais mercados de forma mais eficiente. Tendo em 

conta que esta expansão é um processo demorado, a preocupação com a melhoria contínua dos seus 

processos é de extrema importância. Neste contexto surgiu o trabalho desenvolvido ao longo da 

presente dissertação. Foi feito um estudo da empresa e do contexto económico em que se encontra, 

analisando-se os processos produtivos do papel tissue e explorando a realidade industrial da Fábrica 2 

da Renova, localizada em Torres Novas.  

Sendo o processo produtivo um processo contínuo, procurou-se identificar uma metodologia de melhoria 

que pudesse ser utilizada no trabalho a desenvolver tendo em conta o seu objetivo, a melhoria dos 

processos. O estudo da Teoria das Restrições (TOC) surge como o mais adequado, conjugando-se com 

a metodologia Lean. 

O trabalho foi desenvolvido em duas vertentes, sendo a primeira relacionada com a produção de papel 

na Máquina 6 e cujo propósito seria diminuir o desperdício de matéria-prima durante o processo. Para 

isso foi feito um teste durante um período alargado de tempo em que se controlou a quantidade de pasta 

que entrou no sistema e qual a produtividade durante esse período. Para além disso, controlaram-se 

alguns pontos-chave por forma a verificar qual a taxa de retenção de fibras na máquina. A partir desse 

teste obteve-se um valor para as perdas de fibra seca de 6.18%, tendo-se verificado que a fase em que 

o sistema encontra uma restrição ao seu fluxo seria a da retenção nas teias aquando da projeção de 

pasta na caixa de chegada. Ao comparar o valor médio nesta fase ao longo do ensaio de 61.8% com os 

registos históricos do laboratório identificou-se uma oportunidade de melhoria, tendo-se proposto duas 

formas distintas de atingir esse objetivo: a utilização de uma maior percentagem de fibra virgem na 

composição do papel ou a alteração do tipo de teia instalada na máquina de papel (Figura 40). 

Figura 40 - Mapa das ações tomadas para analisar o processo produtivo da MP6. 

Apesar de em ambas as hipóteses se apresentarem como válidas, concluiu-se que, no primeiro caso 

uma alteração da composição da pasta resultaria na produção de um tipo de papel diferente, o que não 

era o pretendido. Já no caso da utilização de um tipo de teia diferente chegou-se à conclusão que , com 

base no conhecimento dos gestores de produção, uma alteração deste tipo poderia provocar resultados 
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inesperados, o que se poderia traduzir numa perda de produtividade que neste momento seria 

incomportável para a Renova. Assim sendo, nenhuma das hipóteses sugeridas foi implementada pelo 

que não foi possível aferir se efetivamente teriam resultados positivos sobre a fase do processo 

identificada como restrição do mesmo. 

A segunda vertente focou-se na melhoria dos processos de paragem na manutenção programada 

associados a ambas as máquinas da Fábrica 2. Neste caso, seguindo a metodologia da ferramenta 

SMED, conseguiu-se obter resultados bastante positivos, tendo-se conseguido ganhar cerca de 1h30m 

de tempo produtivo após implementação de algumas medidas: 

• Utilização de 1 hora extra de trabalho do condutor da máquina que entra no turno de dia. 

• Apoio do Gabinete Técnico durante o arranque da operação. 

• Utilização de um computador extra durante o arranque da operação. 

• Simplificação da abertura de registos SAP. 

A implementação destas medidas gerou uma diminuição do desperdício de tempo de 1,5 horas, o que 

num ano representaria 138 toneladas extra, ou seja, um aumento de receitas de 124200€. O único custo 

associado seria a hora extra contratada em cada paragem, o que resulta numa mais-valia gerada de 

123936€ por ano (aumento de 0.22%) - Tabela 21. 

Tabela 21 - Mais-valia gerada pela implementação das medidas acima mencionadas. 

 TOTAL 

Ganho Produtivo Anual (ton/ano) 138 ton 

Ganho Anual (€/ano) 124200 € 

Custos de Implementação (€/ano) 264 € 

Mais-Valia Gerada (€/ano) 123936 € 

 

Foram ainda implementadas, parcial ou completamente, um outro conjunto de medidas que não foram 

no entanto testadas por questões técnicas ou de disponibilidade de recursos: 

• Revisão das listas que se encontram nas salas BFA, BFB e BFE. 

• Identificação clara e unívoca de cada gaveta que permite desligar eletricamente determinado 

equipamento. 

• Inclusão da informação relativa à gaveta do equipamento a intervencionar nas listas de trabalho 

distribuídas por todos os intervenientes da operação de manutenção programada. 

Na Tabela 22 apresenta-se o aumento potencial de receita calculado com base em informações internas 

que seria possível gerar anualmente através da implementação destas medidas. 
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Tabela 22 -Potencial mais-valia gerada pela implementação do conjunto de medidas não testadas. 

Total Tempo Desperdiçado em Deslocações 7.62 min 

Total Tempo Desperdiçado nas Salas (min/paragem) 30 min 

TOTAL TEMPO DESPERDIÇADO 37.62 min 

Ganho Produtivo (ton papel/ano) 27.6 ton/ano 

Mais-Valia Gerada (€/ano) 24840 € 

 

No total estimou-se que no conjunto de todas as medidas sugeridas seria possível gerar um aumento de 

receitas anuais de 148776 € (aumento de 0.26%). 

Conclui-se que o trabalho desenvolvido na Renova tem potencial para gerar mais-valias para além das 

estimadas, tendo-se estabelecido um precedente para a implementação de ações de melhoria contínua. 

O possível aumento de produtividade gerado pelas iniciativas testadas demonstra que há potencial para 

melhorar os processos já estabelecidos na realidade da empresa.  
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7. Trabalho Futuro 

No que toca ao trabalho futuro a desenvolver identificaram-se alguns pontos que poderão ser 

desenvolvidos no sentido de continuar a promover a melhoria contínua. 

Em primeiro lugar considera-se importante estudar a possibilidade de alterar ligeiramente a composição 

da pasta utilizada como matéria-prima na MP6, uma vez que segundo os registos históricos do 

laboratório é possível atingir valores mais altos para a Retenção ao utilizar uma maior percentagem de 

fibra virgem. A utilização de aditivos que promovem a retenção é também uma alternativa a considerar, 

podendo-se comparar ambas as hipóteses em termos de desempenho e custos. 

No contexto das paragens para manutenção programada aponta-se a revisão das listas de 

equipamentos da MP5, tal como feito para a MP6, como possível trabalho a desenvolver. Apesar de a 

situação da Máquina 5 não ser tão crítica como a da 6, verificaram-se algumas situações em que esta 

revisão seria benéfica ao trabalho dos eletricistas que fazem consignações elétricas. 

Por outro lado, dever-se-á prosseguir com o levantamento e definição de protocolos de segurança para 

equipamentos individuais a aplicar durante a intervenção nos mesmos. Pretende-se garantir que as 

instruções que surgem associadas a cada equipamento quando se abre um Registo de Consignação ou 

Ordem de Trabalho em SAP  sejam as mais adequadas ao equipamento em questão. 

Por fim, sugere-se que a procura de melhorias nos processos internos da Renova seja constante, 

mantendo-se presente a filosofia Lean no local de trabalho e utilizando metodologias como a TOC como 

base para essa procura. 
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Anexos	  

Anexo 1 - Análise do histórico de abertura das válvulas do DAF.
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Anexo 2 - Descrição técnica de diferentes opções para a teia exterior da MP6.  
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Anexo 3 - Exemplo dos levantamentos feitos a dois equipamentos (Refinador 2 e Despastilhador 1) com 

instruções específicas para consignação. 

 

Acção Refª	  Equipamento Local Nº	  Motor
Desligar	  Electricamente RF-‐602 BFB-‐Armário	  REF-‐G2 M121-‐	  Refinador	  602
Sinalizar	  Interruptor RF-‐602 BFB-‐Armário	  REF-‐G2 M121-‐	  Refinador	  602

Fechar	  Válvula HS6202.1 Localmente
Fechar	  Válvula HS6202.2 Localmente
Fechar	  Válvula HV6201.1 Localmente
Abrir	  Válvula HV6201.1A Localmente

Abrir	  Válvula HS6202.1 Localmente
Abrir	  Válvula HS6202.2 Localmente
Abrir	  Válvula HV6201.1 Localmente
Fechar	  Válvula HV6201.1A Localmente

Ligar	  Electricamente RF-‐602 BFB-‐Armário	  REF-‐G2 M121-‐	  Refinador	  602
Retirar	  Sinalização	  Interruptor RF-‐602 BFB-‐Armário	  REF-‐G2 M121-‐	  Refinador	  602

RF602

INTERVENÇÃO

Acção Refª	  Equipamento Local Nº	  Motor
Desligar	  Electricamente DT-‐601 BFA-‐SC6-‐G31 6150
Sinalizar	  Interruptor DT-‐601 BFA-‐SC6-‐G31 6150

Fechar	  Válvulas	  Entrada Manual Localmente
Fechar	  Válvulas	  Saída Manual Localmente

Abrir	  Válvulas	  Saída Manual Localmente
Abrir	  Válvulas	  Entrada Manual Localmente
Ligar	  Electricamente DT-‐601 BFA-‐SC6-‐G31 6150

Retirar	  Sinalização	  Interruptor DT-‐601 BFA-‐SC6-‐G31 6150

INTERVENÇÃO

DT601


