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Resumo 

 

O processo de fabrico de peças e conjuntos compósitos é complexo e a constante análise com 

vista à melhoria do processo é fundamental para otimização dos lucros de uma empresa do ramo 

aeronáutico. 

O presente trabalho consiste na apresentação de todo o processo de fabricação e 

industrialização de peças e conjuntos compósitos, bem como de métodos de reparação de compósitos 

e de ferramentas Lean a aplicar na otimização do processo, especialmente documentação técnica e o 

poka-yoke pois atua diretamente sobre a fonte mais comum das anomalias, a mão-de-obra. É portanto 

uma otimização do processo através da redução de retrabalhos e sucata. 

O trabalho inclui também casos de estudo de melhorias em processos reais realizadas na 

empresa OGMA, numa parceria de benefícios mútuos. Nas melhorias de processo realizadas foram 

aplicadas ferramentas Lean e um vasto leque de conhecimentos teóricos foi aplicado na compreensão 

dos processos e origem de determinadas anomalias inerentes ao processo. 

Suscitado o interesse académico na análise de um defeito de processo, foi criado em ambiente 

Ansys, um modelo em elementos finitos da junta rebitada de dois laminados com um rebite do tipo 

Hi-Lok com cabeça escareada e foi realizada a sua modificação para incluir a ovalização do furo em 

várias orientações. Foi modelada a ortotropia do material com a respetiva sequência de empilhamento 

das camadas dos laminados, com algumas simplificações na geometria do rebite. 

Os resultados obtidos permitiram identificar a diferença na distribuição das tensões para cada 

caso de ovalização diferente e a sua comparação foi efetuada com o caso do furo regular. A ovalização 

do furo provoca na generalidade um aumento das tensões radiais e tangenciais com zonas de bastante 

concentração de tensões e gradientes elevados em posições angulares específicas do furo. 
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Abstract 

 

The manufacturing process of composite parts and assemblies is complex and constant review 

to improve the process is crucial in the optimization of profits in a company in the aerospace business. 

This work consists of the presentation of the entire process of manufacturing and 

industrialization of composite parts and assemblies, as well as methods of repair composites and Lean 

tools to implement the optimization process, especially technical documentation and poka-yoke 

because it acts directly on the most common source of anomalies, hand labor. It is therefore an 

optimization of the process by reducing rework and scrap. 

The paper also includes case studies of actual improvements in processes carried out in the 

company OGMA, in a partnership with mutual benefits. Lean tools were applied in the process 

improvements as well as a wide range of theoretical knowledge on the understanding of the processes 

and the origin of certain anomalies inherent to the process. 

Academic interest was sparked in the analysis of a process defect and, in Ansys environment, 

was created, a finite element model of the bolted joint between two laminates with a Hi-Lok type 

fastener with countersunk head and its modification was made to include ovalization of the hole in 

various orientations. Was modeled orthotropy of the material with the respective stacking sequence 

of the layers of the laminate, with some simplifications in the geometry of the fastener. 

The results allowed the identification of the difference in the stress distribution in each case 

of ovalization and a comparison was made with the case of a regular hole. The ovalization of the hole 

generally causes an increase in the radial and hoop stresses in zones of stress concentration and very 

high gradients in specific angular positions of the hole. 
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1. Introdução 

 Enquadramento 

Este projeto surgiu de uma proposta feita pela “OGMA Industria Aeronáutica de Portugal S.A.” 

ao Instituto Superior Técnico com o objetivo de analisar o processo de fabrico de compósitos e 

montagem de conjuntos de fabrico Aeronáutico e produção das respetivas instruções técnicas na 

perspetiva da sua otimização, utilizando ferramentas Lean.  

A empresa conta com mais de nove décadas de história e detém hoje em dia um papel de 

relevo a nível mundial no negócio de manutenção e fabricação aeronáuticas. A OGMA possui uma série 

de certificações entre as quais se incluem PRI/Nadcap Composites and Non-Destructive Testing e 

apresenta-se atualmente como fornecedor de soluções integradas para os seguintes Clientes: Boeing, 

Embraer, Dassault, Airbus Military, Lockheed Martin, Pilatus Aircraft, AgustaWestland e Eurocopter. 

A secção de fabricação de compósitos conta com diversos Clientes, surgindo assim a 

necessidade de um projeto deste tipo. O projeto foi desenvolvido com presença na OGMA, com uma 

fase inicial de conhecimento dos processos e contacto direto com a fabricação. O projeto foi assim 

orientado por membros do Instituto Superior Técnico e da OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal. 

Sendo do interesse do Instituto Superior Técnico e da OGMA a formação de engenheiros mais 

qualificados e preparados para o mercado de trabalho, as duas entidades têm vindo a proporcionar 

melhor ensino, investigação e o desenvolvimento de projetos no âmbito da Engenharia Aeroespacial. 

 

 Objetivos do trabalho 

A presente tese tem como o objetivo a análise do processo de fabrico e montagem de 

componentes em compósito, com vista à sua otimização. Com a colaboração da OGMA e segundo as 

necessidades da empresa relativamente à produção de compósitos e montagem de conjuntos 

efetuados pela empresa, estabeleceram-se os seguintes objetivos principais do projeto: 

- Acompanhamento de todos os processos de produção; 

- Análise das instruções técnicas existentes e sua adequação à produção; 

- Melhoramento e criação de instruções técnicas adequadas; 

- Aplicação de ferramentas Lean nos processos de fabrico e montagem. 

Da presença no terreno surgiu o interesse, do ponto de vista académico, na análise de uma 

anomalia recorrente, nomeadamente a análise dos efeitos provocados pela ovalização de furos 

escareados em compósitos. Estabeleceram-se, portanto, mais objetivos para este projeto:  

- Construção de um modelo de elementos finitos; 
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- Modificação do modelo de forma a contemplar os defeitos; 

- Identificar os efeitos dos defeitos provocados.  

Como tal, a tese foi desenvolvida segundo os objetivos, com vista ao aprofundamento dos 

conhecimentos em diversas áreas e aplicação de conhecimento em casos práticos. 

Para elaboração do projeto, foi acordado entre os orientadores e o aluno, a utilização de 

programas numéricos comerciais, disponibilizados pelas entidades envolvidas, nomeadamente Catia 

para produção de instruções técnicas e Ansys para efetuar a análise ao defeito. 

 

 Estrutura da tese 

A tese encontra-se estruturada em 7 capítulos. 

O primeiro capítulo é referente à identificação do projeto, dos seus objetivos e da estrutura 

da tese. 

No segundo capítulo são apresentados todos os passos no processo de fabrico de materiais 

compósitos. É realizada uma síntese de todos os processos e condições necessárias a realizá-los, bem 

como apresentação de vários materiais, ferramentas e instalações usadas. 

No terceiro capítulo é apresentado o método de industrialização de componentes. 

O quarto capítulo é referente ao Lean, fazendo uma breve introdução à metodologia e à sua 

aplicação no ramo, bem como as ferramentas úteis ao processo de fabrico. 

No quinto capítulo são apresentados detalhes de instruções técnicas produzidas e 

consequências da sua produção, ou seja, casos de estudo da aplicação de ferramentas Lean. 

No sexto capítulo é apresentada uma breve introdução aos elementos finitos e é descrito o 

problema em causa, a malha usada, condições de fronteira, carregamentos e modificações ao modelo 

para simular defeitos reais. 

No sétimo capítulo são apresentados os resultados da análise de elementos finitos e discussão 

dos resultados obtidos. 

A tese termina com a apresentação de propostas para desenvolvimentos futuros, referências 

bibliográficas e anexos. 
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2. Processo de produção de materiais compósitos de matriz 

polimérica 

 Requisitos para materiais 

 Receção 

O procedimento de receção de material na OGMA visa garantir que todos os artigos recebidos 

de fabricantes ou fornecedores cumprem as especificações técnicas aplicáveis e que se encontram de 

acordo com os requisitos de qualidade especificados na encomenda [1]. 

Os materiais para fabricação aeronáutica, adquiridos pela OGMA, são sujeitos a inspeções e 

ensaios de receção, para assegurar que estão em conformidade com as especificações técnicas 

aplicáveis e requisitos de qualidade exigidos. 

Todas as matérias-primas são acompanhadas de certificados de conformidade de acordo com 

a especificação aplicável do fabricante e requisitos de cada programa. 

As ações de inspeção e ensaios sobre os materiais são realizados após cumprimento dos 

tempos de descongelação, escolha de rolos de um determinado lote de material e segundo os 

requisitos da qualidade estabelecidos na regulamentação aeronáutica aplicável e nas especificações 

técnicas de qualidade exigidas de acordo com os planos de qualidade aplicáveis aos respetivos 

contratos de fabricação. 

Após os resultados dos ensaios de receção e no caso dos valores se encontrarem de acordo 

com as especificações indicadas pelo plano de qualidade, o material é identificado, certificado e 

encaminhado para armazenamento. 

Se um artigo não estiver em conformidade com os requisitos aplicáveis, é rejeitado e colocado 

na área de segregação até resolução da reclamação feita ao fornecedor. 

Na situação em que um artigo não possui documentação de certificação exigida ao fornecedor, 

é colocado na área de quarentena durante um período máximo, que poderá ir de duas semanas a um 

mês, dependendo do tipo de material e da sua urgência para a produção. 

 Armazenamento 

As matérias-primas utilizadas na fabricação são armazenadas da seguinte forma: 

Pré-impregnados, adesivos, primários e espumas adesivas [1] – em câmaras frigoríficas, ou 

arcas frigorificas, à temperatura de referência de -18ºC, fechados hermeticamente em sacos de 

polietileno, sempre que possível nas suas embalagens originais, na horizontal e, sempre que exigido 

pelo cliente, em suportes nas extremidades dos rolos. Deve evitar-se o seu empilhamento excessivo, 

uma vez que pode causar a danificação dos produtos. 
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Ninhos-de-abelha e espumas rígidas [2] – em armazém à temperatura 16ºC<T<24ºC e 

humidade relativa 40%<HR<60%, dentro dos seus recipientes originais, ao abrigo de água, poeira, 

lubrificantes e outras substâncias que promovam a contaminação dos mesmos. 

 Requisitos de equipamento e instalações 

 Autoclaves 

As autoclaves devem satisfazer os seguintes requisitos [3][4]: 

• Garantir a qualificação e certificação dos pressupostos estabelecidos para instalações 

térmicas; 

• Permitir o aquecimento da câmara ou circulação de gás inerte; 

• Criar vácuo superior a 0.78 bar; 

• Variação de temperatura deste a temperatura ambiente até aos 250ºC (recomendado); 

• Variação de pressão desde os 0 a 12 Bar; 

• Satisfazer as taxas de arrefecimento e aquecimento, patamares de estabilização, pressão e 

vácuo contratualmente exigidas das peças a polimerizar; 

• Permitir o registo contínuo da pressão, vácuo e de temperatura durante todo o ciclo de 

polimerização em intervalos iguais ou inferiores a 5 minutos. 

 Estufas 

As estufas devem satisfazer os seguintes requisitos [3][4]: 

• Garantir a qualificação e certificação dos pressupostos estabelecidos para instalações 

térmicas; 

• Garantir a circulação de ar quente; 

• Criar vácuo de pelo menos 0.78 bar e capacidade para atingir uma temperatura mínima de 

250ºC; 

• Permitir o registo contínuo das medições de vácuo e de temperatura durante todo o ciclo 

de polimerização; 

• Capacidade para limitar o aquecimento/arrefecimento do laminado compósito a uma 

variação máxima de ± 10ºC. 

 Câmaras frigoríficas 

Aquando da receção, os rolos de pré-impregnados e de adesivos devem ser armazenados a 

frio e controlado o seu PVU [1]. 
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As câmaras frigoríficas devem ser capazes de atingir a temperatura máxima recomendada para 

armazenamento da matéria-prima dos compósitos, usualmente -18ºC durante as 24 horas do dia. 

Podem ocorrer picos de temperatura durante a congelação, no entanto a temperatura máxima 

do pico não pode exceder os -6,6ºC. O período de tempo acima da temperatura específica de 

armazenamento não deve exceder os 15 minutos e os 60 minutos no acumulado das últimas 24 horas. 

As câmaras frigoríficas devem ser dotadas de um sistema de alarme sonoro, o qual deve alertar 

para a ocorrência de uma situação anormal ou de mau funcionamento do sistema de refrigeração. 

Devem ter, também, preferencialmente registos contínuos de temperatura ou pelo menos registos a 

cada 15 minutos. Se a temperatura sair fora dos limites estabelecidos nas especificações do material, 

a temperatura deve ser registada a partir desse momento e até atingir o limite aceitável. 

 Controlo ambiental das áreas de processo 

Tendo em conta os procedimentos específicos desempenhados em cada uma das áreas de 

processo de compósitos e os requisitos ambientais necessários para satisfazer as condições de 

produção, podem-se distinguir 3 tipos de áreas: 

• Área sem controlo ambiental: desmoldagem de peças, recorte e furação e preparação de 

ferramentas; 

• Área de ambiente monitorizado – AAM: colagem de conjuntos, pintura, reparações; 

• Área de contaminação controlada (Sala Limpa) – ACC: corte de tecidos, moldagem de peças 

(lay-up). 

 Requisitos para produção 

 Materiais compósitos 

É obrigatório o uso de luvas de proteção aquando do manuseamento deste tipo de materiais 

dentro da sala de moldagem, salvo indicação contrária do cliente [3][4]. Durante o corte para formação 

dos kits para moldagem este procedimento não é necessário, uma vez que o material está protegido 

dos dois lados por um filme polietileno. 

O seu armazenamento é efetuado na embalagem original e na posição horizontal de modo a 

que o peso do rolo seja suportado pelos seus topos, a fim de evitar distorções devidas ao contacto com 

outros materiais ou rasgos na embalagem. 

Aquando da descongelação, estes materiais devem manter-se selados até atingirem a 

temperatura ambiente. Os procedimentos de corte e de formação de kits devem ser realizados em 

ACC. Estes materiais devem estar selados quando estiverem foram de uma ACC. Após o corte, os 
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materiais remanescentes, são novamente selados e congelados de acordo com o procedimento de 

débito de material. 

O transporte de kits deve ser efetuado em saco fechado, limpo e que proteja de fatores de 

degradação das suas qualidades como humidade, luz solar, contaminantes, etc. 

 Ninhos-de-abelha e espumas rígidas 

Ninhos-de abelha e espumas rígidas devem ser armazenados preferencialmente nas suas 

embalagens de origem ou alternativamente numa embalagem de plástico (nylon ou polietileno) à 

prova de pó [2]. 

 Ninhos-de-abelha metálicos 

Os ninhos-de-abelha metálicos têm de ser desengordurados com solvente em fase de vapor 

[4]. Após a sua limpeza, o seu manuseamento deve ser efetuado através do uso de luvas de algodão 

ou latex.  

 Ninhos-de-abelha não metálicos 

Os ninhos-de-abelha não metálicos são limpos, de forma geral, sempre que for visível 

contaminação do ninho e consistem na passagem com um pano limpo e humedecido em álcool etílico 

na face do ninho a colar [4]. O ninho é rejeitado se os contaminantes persistirem após a limpeza. 

Após a sua limpeza, o seu manuseamento deve ser obrigatoriamente efetuado através do uso 

de luvas de algodão ou latex de modo a evitar a sua contaminação. O ninho deve sofrer uma pré-

secagem de acordo com as recomendações técnicas do fabricante de modo a eliminar a humidade e 

solventes retidos no ninho. O ninho deve ser embalado em saco de alumínio juntamente com um 

pacote de sílica para transporte. 

 Espumas rígidas 

Após a abertura da embalagem com as placas, a sua transformação deve ocorrer nas 16 horas 

seguintes . Caso aconteça alguma interrupção no processo, o material deve ser embalado e selado 

novamente. Cada placa originará uma ou mais peças, conforme as dimensões requeridas. Durante o 

manuseamento, o operador tem de usar luvas de nylon. 

 Corte de materiais e preparação de kits 

O corte de tecidos é efetuado automaticamente pela máquina de corte de tecidos sendo os 

contornos de cada camada retirados da planificação de peça e definição do desenho. O corte das 

camadas é verificado durante o processo FAI. A construção de kits é facultativa. 
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O conjunto de camadas necessárias para o fabrico de uma peça designa-se por kit e este deve 

ser hermeticamente fechado num saco de polietileno. O kit pode ser aplicado de imediato ou 

identificado e armazenado a -18ºC, para posterior aplicação [1]. O kit pode ser formado por mais que 

um tipo de material desde que não exista incompatibilidade no seu armazenamento. 

A orientação das fibras e a marcação de cada camada é efetuada durante a definição do 

programa de aproveitamento de material, vulgo Nesting, na máquina de corte de tecidos [3][4]. A 

marcação deve referir o número da peça, a orientação da camada, sequência de colocação na peça e 

o cliente a que se refere. 

O corte de kits, ninhos-de-abelha e espumas rígidas é efetuado através de templates que 

possibilitam a reprodução das formas que se pretendem obter. No caso dos ninhos é necessário 

garantir o sentido de colagem dos favos do ninho e sentido indicado pelo desenho da peça.  

Após o corte de ninhos-de-abelha ou espumas rígidas procede-se à sua desumidificação, numa 

estuga, de modo a facilitar a colagem. 

Após a desumidificação, é proibido tocar neste material com as mãos desprotegidas (usar luvas 

de algodão, durante esta operação) e a sua aplicação deve ocorrer num prazo máximo de 12 horas. 

Caso não seja aplicado nesse prazo deve proceder-se à selagem do material em saco plástico. 

 Produtos fabricados 

Os materiais/peças em trânsito devem estar permanentemente identificados pela 

documentação de trabalho aplicável, antes de serem marcados ou etiquetados. 

A movimentação das pelas entre as diversas áreas de fabrico deve ser efetuada em carro 

apropriado e acondicionadas de forma a evitar danos ou contacto com materiais que possam provocar 

contaminação como por exemplo óleos. Após a área de recorte e furação é obrigatória a aplicação de 

proteção de abas e cantos nas peças, conforme a Figura 1, visando a proteção da peça no caso de 

queda ou outro incidente que possa ocorrer durante a movimentação. 

 

Figura 1 - Proteção de peça após recorte e furação. 
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 Ferramentas 

O desenho das ferramentas deve obedecer aos seguintes critérios [3][4]: 

• A diferença de coeficientes de expansão térmica entre a ferramenta e a peça após 

polimerização deve ser a mínima possível; 

• Ser suficientemente rígida, de forma a garantir a produção das peças na tolerância exigida; 

• A sua configuração deverá garantir que a variação de temperatura seja a mais homogénea 

possível de modo a satisfazer os requisitos do ciclo de polimerização da peça; 

• Quando não é indicado no desenho do molde, o acabamento da superfície de contacto com 

a peça (tool side), deve assegurar-se um acabamento mínimo de rugosidade Ra = 3,2 μm; 

• Sempre que possível a projeção da superfície de moldagem deve ser a superfície 

aerodinâmica da peça; 

• As ferramentas de moldagem devem possuir pelo menos dois pontos de transferência 

(vulgo patilhas) para a ferramenta de recorte e furação e indicação do contorno teórico da peça a 

obter. 

Todas as ferramentas de moldagem, após a produção da primeira peça, devem cumprir os 

seguintes requisitos: 

• Concordância da geometria da ferramenta conforme especificação; 

• Concordância da geometria da peça conforme ferramenta; 

• Validação da ferramenta face à aceitação da peça. 

Equipamentos de apoio à colagem (estaleiros) devem ser desenhados para permitir a pressão 

no conjunto e para fixar as peças a colar na posição correta de acordo com a tolerância específica dos 

desenhos durante a cura dos adesivos. Estes equipamentos devem ser certificados antes de serem 

usados e recertificados sempre que ocorrer qualquer modificação significativa de um equipamento 

anteriormente certificado. 

 Preparação de ferramentas de moldagem 

A limpeza das ferramentas efetua-se com o auxílio de 2 panos de algodão lint-free cloth e 

segundo o método wipe-on-wipe-off. Um dos panos é impregnado um solvente para remoção de 

impurezas ou sujidade sobre a superfície de moldagem e o segundo pano serve para secagem. 

No caso de necessidade de remoção de resina excedente da polimerização das peças utilizar 

espátulas não metálicas de modo a não danificar a superfície da ferramenta [3][4]. 

O tipo de desmoldante utilizado depende do especificado pelo cliente e a sua aplicação deve 

ser homogénea sobre toda a superfície e a quantidade deve ser suficiente de modo a que não se 

formem poças ou que escorra pela ferramenta. 
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Após a limpeza da ferramenta inicia-se o ciclo de fabrico, caso contrário deverá ser 

armazenada selada com o saco de silicone ou outro material de ensacamento. 

A aplicação de desmoldante é realizada na sala de preparação de moldes e repetida as vezes 

necessárias até se obter uma camada de desmoldante na ferramenta. Durante a aplicação, os 

operários têm de usar o equipamento de proteção individual respetivo da área e o uso de luvas de 

latex é obrigatório. 

 Moldagem de peças Lay-up 

A fase de construção das peças corresponde ao empilhamento sucessivo das camadas de pré-

impregnados necessários à construção da mesma [3][4]. A moldagem deve ser executada dentro da 

sala limpa, seguindo a sequência de empilhamento específico dos desenhos e ou FACP. Todos os 

materiais são manuseados obrigatoriamente com as luvas adequadas. 

Não se pode empilhar na mesma peça nem efetuar a polimerização de materiais diferentes 

(resinas) desde que estas não estejam homologadas como compatíveis. 

Todas as peças são controladas, assegurando o registo de todos os passos da matéria-prima e 

de processo.  

Antes de iniciar o empilhamento verifica-se se a preparação da ferramenta foi efetuada e se 

esta se encontra em perfeitas condições para o início do trabalho. 

A cada kit corresponderá uma única peça. A abertura do kit deve ser efetuada 

obrigatoriamente dentro da área de moldagem de peças. O kit de tecidos está identificado com a 

informação específica de sequência de camada e essa sequência é inspecionada durante a moldagem 

pelo chefe de equipa. 

A sequência de empilhamento encontra-se descrita nas fichas de apoio à construção de peças, 

descrevendo o posicionamento e orientação de camadas em relação a localizadores da ferramenta. 

Existe também a possibilidade dos tecidos compósitos pré-impregnados serem posicionados 

com recurso à projeção laser (sistema VIRTEK), ilustrado na Figura 2. 

  

Figura 2 – (a) Representação do sistema Virtek (Fonte: Assembly Guidance Systems); (b) projeção laser de posicionamento 
de camadas. 

(a) (b) 
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A remoção das películas protetoras das camadas é efetuada, sem que seja afetada a orientação 

das fibras ou sejam produzidos qualquer tipo de danos no pré-impregnado. 

A orientação dos diversos materiais é uma etapa crítica e por isso o operador deve ter um 

cuidado adicional na localização e orientação dos diversos materiais. 

A orientação das camadas deve ser sempre indicada na própria camada, podendo ser 

identificada pelo sentido das fibras longitudinais e transversais da mesma e identificação da orientação 

de colagem das folhas que formam os ninhos-de-abelha. 

Durante o empilhamento das camadas deve evitar-se que seja introduzido qualquer material 

estranho na peça, criação de rugas ou bolhas de ar entre camadas.  

Para evitar as rugas ou bolhas de ar, utilizar o rolo de compactação paralelamente à direção 

das fibras de modo a eliminá-las. De notar que nesta fase qualquer material introduzido no interior 

das camadas torna-se impossível de remover e será criada uma não-conformidade. 

Caso seja necessário melhorar a moldagem do pré-impregnado durante o seu empilhamento 

podem utilizar-se ferramentas de ar quente desde que a temperatura nas camadas empilhadas não 

exceda os 65ºC. 

A compactação das camadas é efetuada a cada 0.5 mm de espessura ou conforme indicação 

na FACP, devendo a peça ser coberta com um saco de vácuo provisório, aplicando-se um vácuo mínimo 

de 0.33 Bar à temperatura ambiente durante 15 minutos aproximadamente. De seguida desligar o 

vácuo, retirar o saco e continuar a sequência de empilhamento. 

As sobreposições das lâminas durante o empilhamento são efetuadas conforme indicações 

dos desenhos ou especificações do cliente. Salvo indicação contrária as sobreposições de lâminas 

devem ter uma largura de 20 ± 3 mm, não sendo permitido mais do que duas sobreposições no mesmo 

local e deve ser garantida uma distância mínima entre duas sobreposições de 100 ± 10 mm. 

Os materiais de modificação de superfície como “Peel-ply”, “Tedlar®”, “PVF-film” ou “Copper 

Mesh”, normalmente são os primeiros na sequência de empilhamento, não devendo estar em contato 

com o material de ensacamento de vácuo, com a exceção de materiais separadores de resina “Release 

film” ou filmes desmoldantes, onde é garantido que os materiais de drenagem de voláteis não ficam 

colados na superfície da peça. 

 Preparação para a polimerização 

 Colocação dos termopares 

A localização dos termopares é definida durante a realização das cartografias, se requeridas, 

ou durante o fabrico da primeira peça, ficando a sua posição fixada para futuros fabricos[3][4]. 
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Dependendo do nível das peças, podem ser monitorizadas usando pelo menos dois 

termopares, sendo um situado na posição de menor taxa de ascensão de temperatura e outro na área 

que tem maior taxa de ascensão de temperatura. Estas áreas são identificadas aquando da cartografia 

executada para traçar o perfil térmico da ferramenta. No fabrico da peça os termopares não devem 

ser colocados no bordo da ferramenta nem no limite da dimensão final da peça. 

Em peças de menor nível, não é necessário colocar termopares, a menos que seja especificado 

nos desenhos. 

De forma a evitar fugas de vácuo na região onde o termopar é introduzido no ensacamento, 

este deve estar completamente envolvido em mastik, não se interpondo nenhum outro tipo de 

material, como flashbreaker. 

 Saco de vácuo 

Depois de colocar todas as camadas de pré-impregnados e “Peel-ply” procede-se ao 

ensacamento em vácuo, de acordo com o procedimento seguinte [3][4], com ilustração do esquema 

na Figura 3: 

• Colocar filme desmoldante em toda a peça, de modo a revestir toda a área de impregnado. 

O “Release film” ou filme desmoldante permite a passagem de ar e outros voláteis das camadas. Os 

filmes desmoldantes perfurados promovem a remoção de excesso de resina, os não perfurados 

previnem a sua remoção. O filme deve sempre cobrir os pré-impregnados em toda a sua extensão e 

com tolerância suficiente de forma a evitar a adesão do tecido de drenagem ao impregnado e nunca 

deve sobrepor totalmente as tiras de drenagem de ar. 

• Colocar “Bleeder” ou tecido de absorção por cima do filme desmoldante. A função deste 

tecido é de absorver a humidade e o excesso de resina vinda dos pré-impregnados. A sua colocação é 

opcional. 

• Colocar “Breather” ou tecido de drenagem de ar. Este tecido de polyester permite o 

transporte de ar e voláteis até serem expelidos através do vácuo e é colocado sobreposto ao filme de 

desmoldante. 

• Nas ferramentas que não têm os canais de vácuo embutidos na própria ferramenta é 

necessário inserir uma válvula de vácuo (“Vac Valve”) antes do filme de ensacamento, para 

posteriormente conectar à linha de vácuo e criar vácuo no ensacamento. Esta válvula é constituída por 

duas peças: o prato-base e a válvula. O prato-base é inserido por debaixo do filme de ensacamento e 

a válvula é inserida após a colocação do filme de ensacamento e fixada no local do prato-base. 

• Colocar o “Vaccum Bag” ou filme de ensacamento, que permite o ensacamento final e a 

estanquidade em vácuo. Deve-se dar folga correspondente a 30 ou 40% da dimensão do componente 

para evitar a sua rutura durante a polimerização. 
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Outros materiais empregues no saco vácuo para autoclave: 

Termopar – dispositivo elétrico que permite variar a intensidade elétrica consoante a 

temperatura a que se encontra e serve para medir a temperatura das peças e são aplicados em diversas 

zonas desta. 

“Airpads” ou borrachas – é um intensificador de pressão que fornece uma distribuição de 

pressão uniforme durante a polimerização. Estas borrachas são opcionais podendo ser rígidas ou 

flexíveis, e normalmente são aplicadas para realizar pequenos raios nas peças ou proteger os ninhos-

de-abelha; 

“Flashbreaker” ou fita adesiva – Esta fita é usada para fixar filmes, termopares, ninhos de 

abelha e borrachas durante a polimerização. 

“Mastik” – Borracha polimérica usada para fixar o filme de ensacamento à ferramenta. 

 

Figura 3 - Esquema de ensacamento típico. 

No ensacamento de vácuo tem-se em consideração as seguintes recomendações: 

• Proteger os canais de vácuo de resina excedente com tecido de impregnação utilizando fita 

adesiva para formar barreiras; 

• Garantir que as válvulas de vácuo não ficam em contacto com a resina; 

• Caso não existam canais de vácuo devem ser construídos no mínimo a 20 mm do contorno 

da peça; 

• Confirmar a estanquidade de vácuo e no caso de existirem fugas devem ser seladas com 

“Mastik” ou com a elaboração de um novo saco de vácuo. 

 Polimerização 

As condições do ciclo de polimerização são específicas para cada material ou tipo de peça e 

definidas pelo Cliente. A definição do ciclo de polimerização é sempre indicada na Ordem de Fabrico. 

Sempre que requerido na especificação técnica aplicável, por cada ciclo de polimerização são 

efetuados provetes de acompanhamento, existindo para isso uma Ordem de Fabrico paralela ao 

fabrico das peças. A polimerização pode ser efetuada em autoclave (Figura 4a) ou em prensa de pratos 

quentes (Figura 4b). 
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Figura 4 - Equipamentos de polimerização: (a) Autoclaves; (b) Prensa. 

 Desmoldagem 

Após o ciclo de polimerização ter finalizado, as ferramentas podem ser removidas das 

Autoclaves quando a temperatura atingir 60ºC ou temperaturas inferiores. No ato da desmoldagem 

da peça, não é permitido o uso de espátulas metálicas em contato com as ferramentas. O estado da 

ferramenta deve ser verificado e o ciclo de polimerização deve ser verificado e analisado. 

 Recorte e furação 

O recorte e furação das peças são efetuados através de equipamentos CNC, ilustrados na 

Figura 5, com recurso a ferramentas de recorte/furação que permitem a localização do contorno e 

furos da peça. 

Para cada ferramenta é necessário ter especial atenção na localização da origem dos eixos de 

coordenadas XYZ nos pontos de referência das ferramentas de recorte e furação. Após a localização e 

fixação da ferramenta, a peça deve ser bem fixa à ferramenta. 

Utilizar sempre as ferramentas de recorte e furação (brocas, fresas, discos, pressão do jato de 

água) apropriadas para cada tipo de material (Carbono, Aramida ou Vidro) ou programa de corte [4]. 

Os parâmetros de corte das ferramentas variam consoante a geometria da peça, material, 

espessura e sistema de fixação utilizado (vácuo, aperto mecânico (clamps, parafusos, etc)). 

  

Figura 5 – Equipamento de corte por CNC: (a) fresadora 5 eixos e (b) jacto de água. 

As indicações de recorte e furação são indicadas na Ficha Técnica de Fabricação 

correspondente à peça assim como a tolerância admissível. O acabamento das peças é efetuado 

conforme a indicação da Ordem de Fabrico. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Existem também peças cujo recorte e furação são realizados nos acabamentos através de 

templates que apenas deixam visível o material em excesso, que é cortado manualmente com disco 

ou fresa. Os templates também incluem posicionamento da furação necessária a realizar. 

 Montagem  

A montagem de conjuntos é efetuada em estaleiros apropriados que permitem a fixação 

correta das peças a colar/furar/rebitar e a pressurização das interfaces a unir [4]. 

Deve ter-se especial atenção aos pontos de referência do estaleiro para as peças. Após a 

localização e posicionamento das peças procede-se conforme as instruções presentes no Livro de 

trabalho.  

 Furação 

Bons processos de furação são a chave para a união de compósitos com outros compósitos ou 

com metais, podendo a qualidade de furação inferior afetar a resistência e durabilidade das estruturas. 

Para obter boa qualidade de furação consistentemente, é importante identificar quatro 

fatores antes de selecionar as técnicas ótimas, ferramentas e parâmetros de furação. Primeiro é 

necessário identificar os materiais da montagem e, em compósitos, o tipo de material, o tipo de fibra 

para além da orientação do material. Dependendo do tipo de material as técnicas de preparação para 

furação e ferramentas serão diferentes, assim como para materiais unidirecionais ou tecidos [4]. 

Quando é usado carbono unidirecional na superfície de um componente, as fibras são 

suscetíveis a fragmentação e separação no processo de furação, especialmente se a superfície tiver 

défice de resina. Os tecidos são menos suscetíveis a estes problemas na furação, sendo comum 

misturar tipos de compósito e fibras de materiais diferentes para otimizar as vantagens dos materiais. 

Por exemplo, as estruturas em compósito podem ser a combinação de camadas interiores 

unidirecionais para reduzir o peso e tecidos à superfície para redução do dano de impactos ou de 

furação e o material adjacente à união com metal poderia ser fibra de vidro para ser mais compatível 

com alumínio. 

 Encaixe de componentes 

Espaços detetados entre componentes numa montagem devem ser avaliados para determinar 

se são aceitáveis “como estão” ou se necessitam de ser preenchidos com um calço, vulgarmente 

denominado por shim [4]. Espaços entre componentes podem aprisionar aparas de furação e 

permitem delaminações na furação, por exemplo. 

Shimming é o processo de preencher o espaço entre componentes de uma montagem usando 

shims sólidos, shims líquidos ou uma combinação dos dois. Tipicamente a Engenharia deve avaliar uma 
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montagem de forma a determinar se alguns espaços podem ser tolerados ou se exigem shim e, 

consequentemente, existem diretrizes genéricas de modo a identificar quando um operador pode 

fabricar e instalar automaticamente esse shim. Por exemplo, em montagens de algumas aeronaves, 

lacunas até 0.13 mm podem ser deixadas sem shim, lacunas de 0.15 a 0.76 mm podem ser corrigidas 

com shim líquido ou uma combinação de shim plano e shim líquido pode ser usada para corrigir lacunas 

cónicas. Lacunas superiores a 0.76 mm exigem uma avaliação pela Engenharia.  

As lacunas são avaliadas depois de aplicados pré-esforços controlados, que devem ser 

limitados à pressão de “polegar e indicador”, a colocação de fixadores ou aperto de porca e parafuso 

ou grampo com binários específicos. 

Shims sólidos podem ser fabricados a partir de metal sólido, chapas metálicas pré-laminadas 

ou material compósito laminado pré-fabricado. Na especificação de metais sólidos ou laminados, é 

necessário assegurar compatibilidade para eliminar problemas de corrosão interiores à montagem. 

Por exemplo, shims de alumínio não devem ser usados se estiverem em contacto com uma estrutura 

de compósito carbono/epóxi. 

Shims líquidos são frequentemente mais vantajosos na fabricação de um shim com geometria 

complexa que um shim sólido. Na montagem, as lacunas são preenchidas com shim líquido, as 

componentes são unidas com grampos na posição correta e o excesso de material é removido da junta. 

Como o material do shim líquido é epóxi em duas partes, o tempo decorrido na operação de shimming 

pode ser de 8 a 24 horas devido ao tempo de cura necessário antes que as operações de montagem 

possam continuar. 

Na utilização de shims líquidos ou sólidos, a adesão do material às superfícies é fundamental, 

sendo a preparação das superfícies imperativa. Uma vez terminadas as operações de shimming, a 

furação pode começar. 

 Considerações sobre Furação 

A furação é completamente dependente dos materiais do conjunto e do seu empilhamento 

[4]. Se o conjunto for apenas compósito carbono/epóxi, broca espada especiais ou broca/mandril de 

4 espadas conseguem produzir furos de qualidade em equipamento a operar de 2000 a 20000+ rpm. 

Um ponto chave na furação é a velocidade de avanço. Se a ferramenta for usada manualmente sem 

controlo, os materiais compósitos são suscetíveis de sofrer delaminações. Dois métodos para reduzir 

este tipo de dano: utilizar um amortecedor hidráulico ou limitador da velocidade de avanço, que 

restringe a sobretensão da broca ao sair do compósito, e o uso de tecidos nas camadas exteriores do 

compósito, pois são menos suscetíveis a falhas. 

Se um componente em compósito está em contacto com um componente metálico, como 

carbono/epóxi em conjunto com alumínio, a camada de tecido exterior que fica em contacto com o 
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alumínio pode ser uma camada de fibra de vidro, que fornece proteção à corrosão para além de reduzir 

os danos nas fibras. Caso não exista uma estrutura metálica que forneça apoio, pode ser necessário 

usar uma placa ou casca metálica como apoio para evitar delaminações. 

Caso um componente de compósito esteja entre duas peças metálicas, não devem ocorrer 

dificuldades na furação. Quando se furam combinações de componentes metálicos e compósitos, o 

componente metálico governa a velocidade de furação. 

Na passagem de furação de um compósito para uma peça metálica, o compósito pode ser 

danificado pelas lascas de metal que se soltam e ficam em rotação na zona do furo. Esta condição é 

mais prevalente quando existe espaço entre os dois componentes. O alargamento do furo devido a 

este efeito pode ser minimizado ou eliminado alterando velocidades de rotação e avanço, geometria 

da broca, melhorando o aperto dos componentes, adicionando uma passagem final de mandril, usar 

uma operação de furação com passo variável (Figura 6), ou uma combinação dos anteriores. 

 

Figura 6 - Operação de furação com passo variável. 

 Furação com passo variável é um processo repetitivo e alternado do avanço da broca com 

incrementos sucessivos e a sua retirada do furo para limpeza de detritos e dissipação de calor.  

 Mandrilagem 

Quando as tolerâncias de furação aceitáveis não podem ser asseguradas através dum processo 

de furação, é necessário passar com mandril [4]. Tal como na furação, mandris de carboneto de 

tungsténio são necessários em furos de estruturas em compósito. Caso o mandril remova mais do que 

0.13 mm no diâmetro, é necessário suporte à saída do furo, para prevenir fragmentação e 

delaminação. O suporte pode ser a subestrutura ou uma tábua firmemente fixa à superfície traseira. 

Quando o mandril remove 0.13 mm ou menos do diâmetro e houver controlo do movimento, o furo 

pode ser mandrilado sem apoio com pouca ou nenhuma fragmentação, principalmente se os 

componentes compósitos tiverem tecidos como camadas exteriores ou se existirem shims integrados. 

 Escareamento 

O escareamento das estruturas é necessário quando parafusos/rebites cujas cabeças fiquem 

ao nível da peça são instalados [4]. Em estruturas metálicas, cabeças com ângulo de 100º são a 

aproximação típica em casos carregamentos de corte ou tensão. Em estruturas compósitas, dois tipos 
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são frequentemente usados: parafusos/rebites com cabeças de ângulo 100º para carregamentos em 

tensão e 130º para carregamentos de corte. A vantagem da cabeça de 130º é que a cabeça pode ter o 

mesmo diâmetro da cabeça de tensão de 100º com a profundidade de uma cabeça de 100º para corte. 

Para assentar cabeças escareadas em compósitos, é recomendado que os escareadores produzam um 

raio controlado para acomodar a cabeça do parafuso/rebite. O escareador tem um piloto que assegura 

a concentricidade entre escareado e o furo, e o ângulo apropriado ao parafuso/rebite a ser utilizado. 

De modo a garantir a profundidade correta do escareado, são utilizados suportes micrométricos que 

podem ser ajustados a cada escareado. Os pilotos dos escareadores devem ser inspecionados 

periodicamente pois sofrem desgaste que pode reduzir a concentricidade entre o furo e o escareado. 

Surgem dificuldades no escareamento de zonas curvas pois o suporte micrométrico está desenhado 

para assentar em zonas planas, o que pode levar a escareados profundos se não for ajustado 

devidamente ou até a escareados ovalizados. 

 Qualidade da furação 

A qualidade do furo é crítica, logo cada furo deve ser inspecionado visualmente para assegurar 

o diâmetro, posição e conformidade, tal como a ausência de fragmentações, delaminações, arranque 

de material, danos térmicos ou microfissuras [4]. 

Delaminação, ou separação de camadas, pode ocorrer à entrada da broca devido à velocidade 

de avanço excessiva ou à saída devido à força de avanço excessiva em materiais sem apoio. 

Fragmentação, ou fibras que se soltam da matriz de resina circundante, pode ocorrer à entrada ou 

saída da broca, especialmente em material unidirecional. Descoloração ou fusão parcial de material 

em torno de um furo são indicadores de danos causados pelo calor. 

 Inspeção de produtos 

A inspeção de produtos pode ser de dois tipos: inspeção do primeiro artigo ou inspeção final. 

A inspeção FAI permite assegurar a conformidade do produto relativamente à definição técnica, da 

primeira série de peças realizadas de acordo com os processos de fabricação série [5]. A inspeção final 

verifica e confirma a conformidade final de componentes e peças, assim como de toda a 

documentação de trabalho resultante do processo produtivo.  

Caso se detete uma não conformidade em qualquer fase de produção, é criado um RAC 

(Relatório de Anomalias e Correções) que será analisado pela Engenharia de forma a identificar a causa 

raiz do problema e criar ações corretivas. Um componente com uma anomalia pode ser reparado com 

ou sem autorização do Cliente, dependendo das especificações do contrato, usado como está (Use as 

is) com autorização do Cliente ou, em último caso, é sucatado.  
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 Reparações 

A reparação de componentes em compósito danificados é frequentemente mais económica 

que a sua substituição [6]. Em componentes não estruturais com baixos carregamentos, a reparação 

pode por vezes ser apenas cosmética. Em estruturas com carregamentos, contudo, a reparação deve 

ser mais do que cosmética e tem a intenção de restaurar a capacidade do componente de suportar os 

carregamentos respetivos. O fluxograma da Figura 7 representa a ordem de trabalhos a executar. 

 

Figura 7 – Fluxograma do processo de reparações. 

A maioria das reparações estão relacionadas com dois tipos de dano: 

- Anomalias de fabricação – Vazios, delaminações, irregularidades nas superfícies (rugas, 

pregas, etc.)  

- Danos de manuseamento – As partes e aeronaves são danificadas no terreno (dano de 

impacto provocado por quedas no chão ou de ferramentas) 

- Danos ambientais – Granizo, relâmpagos, choque com aves, sucata (elevada ao descolar ou 

aterrar), etc. 

No que diz respeito ao processo de produção de compósitos, apenas as reparações cosméticas 

são aplicadas, pois os componentes serão aplicados numa nova aeronave. 

As reparações efetuadas na área de compósitos são devidas às eventuais anomalias na 

produção. As restantes reparações são efetuadas pela manutenção ou na área de compósitos se for 

necessário equipamento ou condições não disponíveis na manutenção. 

Dano é definido como qualquer deformação ou redução na espessura da secção de um 

membro estrutural ou fuselagem da aeronave. Dano pode consistir num furo, prega, ruga, torção, 

corte, fenda, risco, delaminações, porosidade, vazios ou áreas corroídas (habitualmente corrosão 
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galvânica entre metal e compósitos) ou queimadas. Geralmente, danos na estrutura são classificados 

como insignificantes, reparáveis ou que necessitam substituição de acordo com as seguintes 

definições: 

1. Dano insignificante: Danos na fuselagem que não afetam a rigidez ou função da peça 

envolvida. São definidos como a remoção ou distorção do material que é permissível de existir como 

se apresenta ou que pode ser corrigida com um processo simples, como suavização de cortes e 

pequenas fendas. 

2. Dano reparável:  

a. Dano reparável por remendo – Danos que podem ser reparados instalando um remendo 

sobre a porção danificada. O remendo é adjunto às porções não danificadas (em todos os lados da 

porção danificada) da peça para restaurar todas as características de suporte de carregamento e 

aeronavegabilidade da fuselagem. 

b. Dano reparável com inserções – Danos que podem ser reparados cortando 

completamente através da peça e inserindo um membro de tamanho, forma e material iguais à 

peça danificada. As uniões ao longo dos limites da reparação fornecem continuidade na 

transferência dos carregamentos entre a peça existente e a reparação. 

3. Dano que necessita substituição: Danos em peças que são de comprimento relativamente 

curto, exceto quando definidas como desprezíveis, devem ser enquadradas neste tipo de dano pois a 

reparação de pequenas peças é geralmente inviável. Alguns conjuntos sujeitos a grandes 

carregamentos não podem ser reparados porque o conjunto reparado não teria uma margem de 

segurança adequada. Tais conjuntos, quando danificados para além dos limites desprezíveis, devem 

ser substituídos. Devem também ser substituídos conjuntos com configurações não adaptadas aos 

procedimentos de reparação. 

 Reparações aparafusadas 

O método de reparação aparafusada não é novo e é adaptado do método convencional de 

reparação de placas metálicas [6]. O método mais rápido será provavelmente aparafusar um remendo 

por cima da área danificada. Placas de metal, como alumínio (não em cascas de compósito de carbono) 

ou titânio, ou laminados compósitos pré curados podem ser aparafusados no local com pouco ou 

nenhum tratamento das superfícies. Este tipo de processo não é utilizado na área de compósitos. 

 Reparações com colagem 

Colar um remendo é mais fiável que uma reparação aparafusada porque a adesão não produz 

furos, que se traduzem em regiões de concentrações de tensões [6]. Excertos de metal e compósito 

podem ser colados numa área danificada. Remendos externos são constituídos por alumínio, titânio, 
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laminado pré-curado, laminação molhada ou pré-impregnada. O remendo funciona como um selante 

sobre a reparação e estruturalmente suporta algum do carregamento aplicado que é expectável que 

o componente reparado experiencie. Métodos de colagem requerem maior rigor no controlo de 

tratamentos superficiais, armazenamento de adesivos sensíveis termicamente e o equipamento 

especial é dispendioso. 

O projeto de uma reparação com colagem ter em consideração o seguinte: 

• Material, espessura, forma e passo do afunilamento do remendo; 

• Preparação superficial; 

• Requisitos do adesivo ou resina; 

• Controlo das condições ambientes; 

• Controlo do ciclo de cura; 

• Requisitos de equipamento e técnicas especializadas; 

• Pressão de vácuo adequada à reparação com colagem; 

• Vantagens estruturais da reparação com colagem: 

 Não é necessário corte do dano; 

 Pode restaurar níveis mais elevados de resistência num laminado fino. 

• Reparações com colagem proporcionam a recuperação de resistência mais eficaz em 

superfícies aerodinâmicas;  

• Reparações externas com colagem são adequadas na restauração da resistência de projeto 

em estruturas levemente carregadas. 

Deve ter-se o cuidado de não sobreaquecer o laminado em reparação, pois o 

sobreaquecimento geral provoca a expansão da humidade e força a delaminação, e o 

sobreaquecimento local provoca bolhas à superfície.  

Em estufa portátil, o aquecimento controlado proporciona uma cura fiável, e elimina 

virtualmente problemas de sobreaquecimento quando usada corretamente por um operador 

treinado. O calor é tipicamente aplicado por meio de um tapete/almofada de aquecimento colocado 

diretamente sobre a reparação. São colocados também termopares para assegurar o controlo preciso 

das rampas de subida de temperatura do ciclo de cura. O tempo, temperatura e pressão do ciclo de 

cura pode ser monitorizado manual ou automaticamente com uma consola de reparação programável. 

Reparação com colagem pode ser curada de com o componente numa só operação. A peça 

pode não conseguir suportar a temperatura e a pressão da autoclave, por isso são aplicadas 

temperaturas e pressões menores. É o melhor método para superfícies curvas e irregulares. 

a. Tecidos pré-impregnados podem ser prontamente adaptados a superfícies curvas; 

b. Tecidos pré-impregnados podem ser prontamente cortados para formar afunilamentos; 
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c. Controlo cuidadoso para obter o baixo nível de porosidade num remendo quando curado 

apenas sob pressão de vácuo. 

 Colagem de remendo com chanfro 

Uma reparação com remendo com chanfro pode restaurar a resistência total de projeto [6]. É 

necessário um tratamento da superfície para remover camadas de forma a obter um decaimento de 

camadas em degraus para maior resistência de ligação. Várias camadas externas podem ser 

adicionadas, sobrepondo-se à área de reparação. 

O procedimento de reparação consiste basicamente em remover a área danificada e substituir 

as camadas. 

• Inspecionar o componente para determinar a localização e a extensão do dano; 

• Remover a área danificada cortando ou lixando para formar uma superfície em escada 

(inclinação 1:30); 

• Secar a superfície com ar quente, pistola de ar quente, estufa, etc. 

• Orientar e sobrepor as camadas na mesma sequência do laminado original; 

• Colocar um saco de vácuo sobre a área de reparação; 

• Curar com tapete/almofada de aquecimento ou sistema de aquecimento similar; 

• Acabamento superficial; 

• Inspecionar a área reparada, usando métodos de ultrassons; 

 Reparação de ninhos 

Danos em painéis com ninhos são normalmente verificados visualmente ou durante ensaios 

não destrutivos (tap-tap ou ultrassons) [6]. Contudo, neste tipo de dano é frequentemente difícil 

determinar a extensão do dano até que a superfície sobre a área seja removida. 

A reparação de painéis com ninho frequentemente envolve cortar um novo pedaço de ninho 

para substituir o danificado e posicioná-lo com adesivos. A superfície exterior é então construída com 

camadas na configuração que seja igual ao laminado original. Para uma reparação rápida com o 

mínimo de equipamento, simplesmente preencher uma pequena área danificada com resina pode 

devolver a superfície aerodinâmica ao componente sem penalização de performance, apenas com um 

ligeiro aumento de peso. 

A ação para um painel com ninho severamente danificado é cuidadosamente remover as 

porções da casca e núcleo e lixar tinta e/ou primário que possam ter ficado expostos. As camadas para 

substituição são cortadas com contornos exatamente iguais à área danificada e são colocadas na 

mesma orientação dos pré-impregnados originais. A área reparada é então coberta com saco de vácuo 

para aplicar pressão na área durante a cura para maximizar a integridade da união e minimizar vazios. 
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Um problema comum na reparação deste tipo de estruturas é a humidade no ninho, resultante 

de microfissuras na casca de compósito. As cascas devem ser arrancadas, o ninho secado ou 

substituído, e um remendo aplicado. Se existir humidade presente no ninho, vai expandir-se na fase 

de aquecimento e pode mesmo rebentar o componente. 

O tipo de reparação usado depende no tipo e extensão do dano, tal como dos carregamentos 

suportados. A quantidade de peso da reparação também pode ser um fator. Os métodos de reparação 

de painéis com ninhos são os seguintes: 

a) Método A – Dano superficial mínimo: 

• Limpar a superfície danificada 

• Encher a área danificada com resina 

b) Método B – Dano superficial intermédio: 

• Usar resina de enchimento para estabilizar o ninho se: 

 A área danificada é pequena e/ou os carregamentos não são elevados; 

 O peso da reparação não excede o limite aceitável. 

• Se as limitações acima forem excedidas devem ser considerados os métodos C e D; 

c) Método C – Usar espuma sintética de enchimento: 

• Remover a área danificada; 

• Preencher com espuma sintética ou equivalente; 

• Enchimentos são lixados até a superfície ficar lisa com a casca envolvente; 

• Unir a casca exterior sobre o ninho; 

d) Método D – Substituir o ninho: 

• Remover a área danificada; 

• Colocar uma nova área de ninho; 

• Usar adesivo para posicionar o novo ninho no lugar 

• Unir a casca exterior sobre o ninho; 

 Rebites 

Os requisitos para rebites para a ligação de estruturas de compósitos são diferentes dos 

requisitos para a ligação de estruturas metálicas [4]. A seleção de rebites inclui compatibilidade de 

corrosão, material do rebite, resistência, rigidez, configuração da cabeça, importância de aperto, 

ajuste ao furo, e proteção contra relâmpagos. Ligas de aço não são compatíveis, a proteção galvânica 

é rapidamente corroída e rebites sólidos podem esmagar o compósito ou expandir no furo e causar 

delaminações.  

Relativamente à corrosão, nem a fibra de vidro nem o kevlar causam problemas de corrosão 

quando usados com a maioria dos materiais. Compósitos com fibras de carbono, porém, são bastante 
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catódicos quando usados com materiais como o alumínio ou cádmio, sendo o último um metal usado 

regularmente na galvanização de rebites. O titânio e as suas ligas parecem ser os materiais mais 

compatíveis com fibras de carbono, e, por sorte, as ligas de titânio têm a relação resistência/peso mais 

desejável. A liga Ti-6Al-4V é a liga de titânio mais frequentemente usada em estruturas de compósitos 

de fibras de carbono. 

A montagem da maioria das estruturas de compósitos para a indústria aeronáutica é realizada 

com Hi-Loks (Hi-Shear Corp.) ou Lockbolts (Huck International, Inc.), para instalações permanentes. O 

Hi-Lok é um rebite com rosca que incorpora uma chave sextavada interior na extremidade roscada 

para aplicar torção ao colar roscado durante a instalação. O colar inclui uma porção frágil que se separa 

a um determinado valor de torção pré-definido. A Figura 8 apresenta a sequência típica de instalação. 

 

Figura 8 - Sequência típica de instalação para os rebites Hi-Lok. 

A quantidade de juntas mecânicas necessárias diminuiu com a introdução dos compósitos 

como componentes estruturais pois os reforços são muitas vezes co-curados com o componente, 

eliminando bastantes juntas. Consequentemente os painéis tornaram-se maiores e muitas vezes este 

aumento de tamanho provocou problemas de acessibilidade, sendo necessário utilizar rebites cegos 

ou parafusos com porcas flutuantes em áreas com inacessibilidade à sua traseira. Existem vantagens 

em utilizar rebites cegos face aos parafusos com porca flutuante.  

 Instalação mais rápida; 

 Apenas um furo por junta; 

 Uma classe mais apertada de ajuste ao furo; 

 Frequentemente mais leve; 

 Facilmente substituível em caso de instalação deficiente. 

Diversas versões de rebites cegos foram desenvolvidas para estruturas em compósito, sendo 

o Composi-lok (MAG Aerospace Industries, Inc.) um exemplo do tipo threaded corebolt e o Ti-Matic 

(Huck International, Inc.) um exemplo de rebite pull-type.  

O rebite do tipo threaded corebolt tem as forças de aperto mais elevadas (vantajoso para a 

resistência à fadiga da junta) devido à vantagem mecânica das ranhuras e muito pouco relaxamento 

no fim do ciclo de instalação. As ranhuras do corebolt travam a cavilha central axialmente, melhorando 
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as características de flexão do rebite. A flexão do rebite é um problema comum em estruturas de 

compósito devido ao baixo módulo de elasticidade transversal de compósitos laminados. As elevadas 

forças de compressão são distribuídas pela grande área na face traseira. A sequência de instalação é 

ilustrada na Figura 9. 

 

Figura 9 - Sequência de instalação de um Composi-Lok. 

Uma “manga” é puxada por cima da extremidade chanfrada do corpo do rebite e esmagada 

contra a face cega da estrutura. O bloqueio é fornecido pela rosca no corpo do rebite produzindo 

deformação elástica que aumenta o atrito e previne o desaperto do rebite, tal como uma porca 

autotravante. A porca descartável fornece facilidade de instalação e ferramentas comuns quer para 

cabeças escareadas, quer para cabeças salientes. 

O rebite pull-type é puxado em linha reta para fornecer a força axial necessária para colapsar 

a “manga” ou porção fina do corpo do rebite. No movimento ascendente do pino central, um sulco 

estrategicamente colocado, fica posicionado no tempo exato em que um anel de bloqueio é forçado 

no sulco. O anel de bloqueio fornece a retenção ao pino do núcleo. A Figura 10 ilustra a sequência de 

instalação.  

 

Figura 10 - Sequência de instalação de um Ti-Matic. 

Ao completar a instalação, o excesso de pino parte em tensão e é descartado. As forças de 

aperto são menores que no tipo threaded corebolt e a face traseira de contacto é bastante menor. 

Contudo, o pull-type é instalado mais rapidamente, é geralmente mais leve e mais barato.   
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3. Definição dos processos de fabrico 

A definição da estrutura do produto fabrico é da responsabilidade da Engenharia de Processos, 

correlacionada com o Responsável Técnico do Programa. 

A definição de métodos, com a metodologia e sequência de operações do processo de fabrico 

é da responsabilidade da Engenharia de Processos, que geram as nomenclaturas (BoM – Bill of 

Material) e gamas operatórias. 

Gama operatória define-se como o conjunto de operações necessárias à obtenção de um 

determinado produto de acordo com determinada especificação, constituindo cada operação uma 

fase da respetiva gama. 

Para cada gama é necessário definir operações de fabrico e controlo, a sua sequência e os 

recursos requeridos para cada uma delas. Uma operação pode ser executada por um ou mais 

departamentos, ou por subcontratados OGMA. É a partir das gamas que se executa o planeamento da 

carga/capacidades e o lançamento das ordens de fabrico ou reparação.  

A definição da estrutura do produto engenharia constitui uma base de dados que suporta a 

nomenclatura, através da criação da BoM e de uma árvore do produto, vulgarmente conhecida como 

cascata, a partir da qual é possível criar os artigos. 

Esta estrutura de produto engenharia contém a indicação dos P/N’s (Part Numbers), o 

coeficiente de aplicação, os materiais envolvidos e respetivas quantidades, desenhos e respetivos 

índices, listagem de ferramentas aplicáveis e lista de processos especiais envolvidos. 

No âmbito da Engenharia de Processos, a definição da estrutura do produto fabrico depende 

de duas fases, designadas por industrialização e sustentação. 

 Fase de Industrialização 

Na fase de industrialização e após a disponibilização da definição da estrutura do produto é 

desencadeado um conjunto de ações que visa à constituição de um dossier técnico, cujas atividades 

constam de: 

a) Elaboração das Fichas Técnicas de Fabricação (FTF) ou Fichas Técnicas de Montagem 

(FTM) de forma a clarificar a configuração dos itens e facilitar os processos de fabrico e/ou 

montagem. 

b) Elaboração de Fichas Técnicas de Suporte ao Processo produtivo, como por exemplo: 

FTTT Ficha Técnica de Tratamentos Térmicos 

FTPP Ficha Técnica de Produtos de Pintura 

FTMV Ficha Técnica de Massas Vedantes 

FTA  Ficha Técnica de Adesivos 
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FTEP Ficha Técnica de Esquemas de Pintura 

FACP Ficha de Apoio à Construção de Peças 

c) Elaboração de documentação técnica específica de suporte ao processo produtivo, 

nomeadamente procedimentos, instruções de trabalho, manuais e livros de trabalho. 

A definição dos métodos, após a disponibilização da documentação e meios identificados 

anteriormente, permite configurar o modo como se processará na prática a execução do item ou 

artigos em referência. Neste sentido, é desencadeado um conjunto de ações, que inclui: 

 Identificação do item ou itens a fabricar; 

 Identificação dos meios tecnológicos envolvidos; 

 Identificação dos recursos/postos de carga a utilizar no processo produtivo; 

 Indicação do tempo gasto no fabrico; 

 Identificação dos procedimentos de qualidade a seguir; 

 Identificação dos processos especiais envolvidos; 

 Identificação da documentação de suporte ao processo produtivo; 

 Identificação de desenhos aplicáveis; 

 Identificação de ferramentas aplicáveis; 

 Identificação da necessidade de subcontratação dos processos 

Após toda a informação estar disponível, é possível elaborar o estudo e definição dos 

processos de fabrico, reparação ou inspeção, procedendo posteriormente à criação da gama 

operatória e nomenclatura, onde são definidas as diferentes fases do processo. 

As etapas fundamentais para a elaboração de gamas e nomenclaturas, consta de: 

 Definição e criação do artigo; 

 Elaboração da nomenclatura (BoM) e gama operatória. 

A gama de um produto deve corresponder ao processo técnico-económico mais favorável para 

produzir esse produto, dentro do respeito pelas especificações técnicas e exigências de qualidade dos 

clientes, inerentes a esse mesmo produto. 

O controlo do processo produtivo é assegurado por uma cadeia de inspeções, efetuadas pelos 

inspetores de qualidade, que atestam a conformidade do trabalho executado com a documentação 

técnica aplicável e/ou desenho. 

 FAI 

O FAI - First Article Inspection (Inspeção do Primeiro Artigo) é o processo de inspeção completo, 

físico e funcional, independente e documentado que verifica que as ferramentas e os métodos de 

produção utilizados garantem um produto conforme as especificações aplicáveis e requisitos do 
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contrato com o Cliente [5]. De um processo FAI resulta um relatório (FAIR) constituído pelos 

documentos e registos requeridos e necessários para evidenciar a conformidade do primeiro artigo 

produzido. 

Com o objetivo de garantir a adequação do processo produtivo, assegurando que os métodos, 

meios e materiais utilizados são os mais indicados para se obter um produto conforme com os 

requisitos aplicáveis, é realizado um processo de inspeção, em que genericamente são analisados, 

entre outros, os seguintes parâmetros: 

 Sequência de produção; 

 Adequabilidade dos métodos e meios de produção e controlo utilizados; 

 Matéria-prima utilizada e a sua rastreabilidade; 

 Processos especiais utilizados e respetiva qualificação; 

 Registos de qualidade (dimensional, testes, etc.); 

 Registos de pesagem. 

A inspeção FAI permite assegurar a conformidade do produto relativamente à definição 

técnica, da primeira série de peças realizadas de acordo com os processos de fabricação série. 

À Engenharia cabe a responsabilidade de elaborar as gamas e nomenclaturas FAI, tendo em 

atenção o motivo para a execução do FAI, procedendo à sua alteração sempre que os resultados da 

inspeção FAI assim o determinarem. A Engenharia coloca também as gamas no estado FAI, para 

permitir o lançamento das ordens de fabrico FAI, caso hajam alterações nos desenhos dos produtos, 

por exemplo. O acompanhamento do processo de inspeção FAI é realizado também pela Engenharia 

que consequentemente propõe soluções para os desvios e problemas detetados.  

A inspeção FAI é realizada sempre antes de se iniciar a produção em série, a qual só é lançada 

após a aprovação da mesma e, quando aplicável, do relatório FAIR resultante dessa inspeção. Estes 

relatórios só são elaborados quando contratualmente requeridos pelo Cliente. 

A OGMA realiza FAIs completos ou parciais (delta FAI) no caso de alguma das características 

específicas de um produto serem afetadas, quando um dos seguintes casos se verificar: 

1. Produção de uma primeira peça (nova); 

2. Alteração do projeto do produto que tenha impacto na sua adequabilidade, forma e 

função; 

3. Alterações no processo de fabrico, métodos de inspeção, instalações, ferramentas ou 

materiais, que tenham impacto na adequabilidade, forma e função do produto; 

4. Qualquer evento provocado por causas naturais ou humanas, que tenham afetado o 

processo produtivo; 

5. Interrupção da produção por mais de dois anos, quando requerido pelo cliente; 
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6. Alteração de subcontratado que realize pelo menos uma das operações na sequência de 

fabrico de um produto; 

7. Requisito expresso pelo Cliente. 

Considera-se concretizada a realização de um produto FAI quando forem: 

 Concluídas todas as fases da respetiva Ordem de Fabrico FAI e emitidos todos os registos 

daí resultantes; 

 Aprovada a gama e nomenclatura que deu origem à OF FAI, que durante o processo de 

realização do produto FAI se mantém no estado “FAI”; 

 Aprovado o próprio processo FAI e emitido, quando aplicável, o relatório FAIR. 

Para a realização de uma inspeção FAI podem identificar-se de forma resumida as seguintes 

atividades principais: 

 Identificação e definição do tipo de FAI a realizar (completo ou parcial); 

 Realização do produto FAI; 

 Avaliação do produto e processos; 

 Aprovação do produto e do FAI. 

 Fase de Sustentação ou Pós Industrialização 

Terminada a industrialização, a qual culminou com o sucesso do FAI, procede-se ao processo 

de fabrico ou montagem. 

Nesta fase, são realizadas um conjunto de atividades de: 

a) Ajustes ao processo, em termos de sequência de operações, métodos e tempos; 

b) Incorporação de modificações provenientes do cliente, após a análise e definição da nova 

estrutura de produto engenharia; 

c) Implementação de ações de apoio à produção. 

Todos os processos que conduzam a reparações e/ou inspeções são suportados, sempre que 

necessário por gamas de reparação e/ou inspeção. 

No âmbito da realização de produto, é necessário a implementação de programas específicos 

de melhoria de processo, como a redução de tempos e de custos, redução da variação de parâmetros 

de processo, melhoria da qualidade, redução de desperdício, eliminação de ações de valor não 

acrescentado, com a consequente análise custo/benefício. 

São considerados como objeto de melhoria de processo: 

 Propostas de modificação e correção de processos de fabrico e/ou montagem; 

 Fabrico e/ou modificação de ferramentas; 

 Desvios aos processos produtivos com vista à otimização e redução de custos.  
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4. Lean 

Qualquer trabalho ou atividade, numa organização, é feito de processos [8]. Quando se tem 

um processo ineficaz e ineficiente, este deixa de ser rentável, porque os produtos ou serviços nele 

produzidos deixam de oferecer uma vantagem aos seus clientes. 

Um mau processo, seja ou não assente em fins lucrativos, seja público ou de iniciativa privada, 

tem fortes consequências negativas para todas as partes interessadas. 

O foco da Lean Six Sigma é transformar processos inaptos em processos e produtos saudáveis, 

através do aumento da sua eficácia e eficiência. A partir daí dá-se o efeito dominó: a melhoria dos 

processos culmina no aumento da qualidade de vida das partes interessadas, isto é, utilizador, cliente, 

colaborador e acionista. 

 Lean six sigma 

A Lean foca-se na eliminação do desperdício, e a Six Sigma na redução da variação das coisas 

[8]. O desperdício ocorre sempre que há variações no processo/produto, e tê-las é um desperdício. 

Para eliminar o desperdício, é necessário reduzir a variação, e para reduzir variação, é necessário 

eliminar o desperdício. 

A estratégia da Lean Six Sigma pode ser vista como a adjudicação, a realização e o fecho de 

projetos orientados para a resolução dos problemas mais importantes da organização, com vista a 

aumentar a sua riqueza. Este objetivo pode ser alcançado a partir de uma alocação das pessoas mais 

competentes, munindo-as dos meios e apoios necessários, para que o trabalho desenvolvido seja 

executado ininterruptamente. Surgem daqui efeitos paralelos: 

1. A probabilidade da eficácia e da eficiência dos processos/produtos melhorarem 

drasticamente aumenta; 

2. O trabalho torna-se aprazível para os colaboradores, porque, à conta de 1) ganha-se um 

maior equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional; 

3. O cliente torna-se fã dos produtos e serviços comercializados; 

4. A empresa aumenta os lucros, prosperando. 

Para alcançar a estratégia enunciada, é fundamental a gestão por processos do negócio (BPM 

– Business Process Management) e o foco que a teoria das restrições (TOC – Theory of Constraints) 

pode dar à seleção de projetos. 

 BPM – Business Process Management 

Se faz parte dos planos da organização elevar a Lean Six Sigma a um nível estratégico e se 

quem desenvolve a estratégia é a gestão de topo, então a estratégia da Lean Six Sigma só será 
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entendida como tal se a própria gestão de topo assim quiser. A Lean Six Sigma tem uma infraestrutura 

per se implicando a sua gestão, monitorização e melhoria. 

As empresas precisam de conhecer e desenhar os processos-chave que são, no fundo, as 

cadeias de valor da organização. A ferramenta mapeamento do fluxo de valor (VSM – value stream 

mapping) pode mostrar-se, nesta fase, de grande utilidade. Entenda-se por processo horizontal um 

processo constituído por subprocessos provenientes de diversos departamentos que se relacionam 

entre si. Por oposição, um processo vertical é aquele cujo trabalho ocorre, maioritariamente, num só 

departamento, e é nele que as coisas começam e terminam. 

Um exemplo de processo horizontal é o melhoramento da cadeia de valor referente à 

reposição de peças de substituição como a qualidade do processo que as produziu, caso se verifiquem 

avarias ou não conformidades nas mesmas. Uma vez rececionada na fábrica, a peça poderá passar por 

análises de laboratório, para realização de testes físicos ou químicos; pelo departamento de 

engenharia para proceder a uma alteração de design; pelo departamento de planeamento da 

produção, para alterar o processo de montagem da peça/conjunto ou pode também ser necessário 

conter o problema na linha de produção, enquanto a solução final não estiver implementada. 

Se todo este processo horizontal não for eficaz nem eficiente, os clientes futuros sentirão 

outras más experiências, porque os departamentos funcionais – qualidade, engenharia, laboratórios, 

produção, etc. – não estão tão importados com a performance global, mas antes com o seu próprio 

desempenho. O cliente importa-se, apenas e só, com o produto final, e é fundamental a existência de 

uma gestão do negócio em termos horizontais para supervisionar o processo global. Esta é a principal 

razão para se se apostar, da conceção à melhoria, nos processos-chave de uma organização. Para os 

processos-chave, é também necessário atribuir um dono ao processo: um responsável que tenha 

poder para o gerir, analisar, mudar, transformar ou melhorar. 

 TOC – Theory of Constraints 

No início da iniciativa de Lean Six Sigma a intuição dos líderes é suficiente para eleger os 

projetos mais adequados, porque há oportunidades de melhoria muito visíveis por muitas áreas. As 

coisas complicam-se com o tempo, quando o critério de escolha assenta nos projetos que se sabem 

fazer ao invés daqueles que se deveriam realizar. 

Tomando como exemplo a redução de custos nos processos/produtos de uma empresa, se 

cada atividade consome recursos é lógico dizer que qualquer subprocesso é um foco potencial de 

melhoria, ou seja, dinheiro que se poderá poupar. Assim, quanto maior o potencial encontrado – seja 

em retrabalhos, energia, mão-de-obra, material –, mais forte esse processo se apresentará como 

candidato a um projeto de Lean Six Sigma. Sendo todos os recursos consumidos vistos como custos, a 

organização pode ficar tentada a olhar para as coisas apenas nesta vertente da “melhoria via custos”. 
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Para aumento das receitas, quer pelo desenvolvimento de novos produtos com impactos 

financeiros futuros, quer pelo aumento da velocidade das receitas mediante os processos presentes, 

existe apenas um (excecionalmente mais) subprocesso na organização onde se localiza uma restrição 

que não permite vender mais depressa. Pode dar-se o caso desta restrição ser externa à empresa, 

havendo algo no mercado que impede vender tanto quanto se pretende.  

Pela teoria das restrições, o número de causas que impossibilitam o aumento de receitas é 

muito reduzido, sendo necessário acertar no ponto nevrálgico do sistema global. 

Tomando como exemplo um processo simples, ilustrado na Figura 11, constituído apenas por 

três etapas A, B e C em que o objetivo é transformar cada conjunto de matéria-prima de A até C, para 

se obter o produto final. Na perspetiva da redução dos custos o foco pode ser tanto em A, como em 

B, como em C. Haverá sempre um ganho, porque há recursos a serem consumidos ou utilizados em 

todos os processos, contudo, o retorno do esforço aplicado é condicionado. 

 

 

Figura 11 - Processos sequenciados com impacto no tempo de ciclo do processo. 

Quanto às receitas, observamos que o tempo de ciclo do subprocesso A, B e C é 

respetivamente de 15, 25 e 10 minutos. Para aumentar a velocidade das vendas, considerando que há 

procura a satisfazer só há uma solução: atuar no tempo de ciclo de B porque é o mais lento de toda a 

cadeia. Todo o foco está e estará no subprocesso B, enquanto o tempo de ciclo não for reduzido para 

valores abaixo de 15 minutos. Reduzir o tempo de ciclo dos restantes de nada servirá para aumentar 

a receita, porque é o subprocesso B que comanda a velocidade de toda a cadeia de valor, e 

consequentemente, a velocidade das vendas. Esta é uma grande diferença entre a «melhoria via 

custos» e a «melhoria via receitas» e, naturalmente, o modo como se elegem potenciais projetos de 

Lean Six Sigma depende de o foco se situar nos custos ou nas receitas. 

A principal vantagem associada aos projetos de redução de custos está na sua perpetuidade 

ao longo dos anos; isto se o processo se mantiver no mesmo nível de performance de quando o projeto 

terminou. Quando se resolve um problema de qualidade, a redução de custos proveniente da 

implementação de ações corretivas eficazes garante que todos os anos haja uma poupança associada 

a essa iniciativa. Em contrapartida, é esperado que os projetos associados ao aumento das receitas 

garantam ganhos muito superiores, mas sem que se saiba se, para o ano seguinte, essas receitas se 

manterão. 

 

A: 15 min A: 10 min B: 25 min 
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 Lean 

No contexto das organizações, a palavra Lean está associada à flexibilidade dos processos, à 

ausência de excessos de produção ou inventário, à ausência de tempos de espera, à rapidez na 

resposta e às encomendas [8]. A Lean tem na sua génese o sistema de produção da Toyota (TPS – 

Toyota production system). A palavra japonesa muda correntemente utilizada em organizações Lean, 

significa desperdício (waste), conceito que começou a ser entendido como qualquer atividade que não 

acrescenta valor, aos olhos do cliente. Quer isto dizer que ou atividade é de valor acrescentado ou é 

de valor não acrescentado, não há uma terceira opção. Isto significa que é necessário fazer uma 

distinção muito clara daquilo que é e não é desperdício, e quem o define é o cliente final. Todo o tempo 

despendido, mão-de-obra, matéria-prima, energia necessária para se realizar algo são vistos como 

recursos, sendo importante que tais recursos fiquem alocados às atividades de valor acrescentado, 

eliminando-se as restantes.  

Os cinco princípios que constituem a essência da Lean são: 

1. Especificar o valor; 

2. A cadeia de valor quanto ao trajeto descrito pelo produto ou serviço a ser vendido; 

3. O fluxo ou cadência desse produto ou serviço; 

4. A orientação do sistema de produção com base em encomendas reais; 

5. A busca da perfeição. 

 Especificar o Valor 

Para uma atividade de valor acrescentado ser considerada como tal, deve obedecer 

simultaneamente a três critérios: 

1. O Cliente deve considerar essa atividade importante, ou seja, deve estar disposto a pagar 

por ela; 

2. Deve estar associada a uma transformação física do produto. 

3. A atividade deve ser bem feita à primeira, isto é, sem erros. Caso contrário, irá originar 

retrabalhos ou mesmo o envio do produto para a sucata. 

Contrariamente, uma tarefa de valor não acrescentado implica desperdício. Alguns tipos de 

desperdício possíveis são: 

• Excesso de produção; 

• Tempo de espera; 

• Transporte; 

• Excesso de processamentos; 

• Inventário; 
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• Criatividade não utilizada; 

• Defeitos; 

• Requisitos pouco claros; 

• Execução do trabalho na sequência errada; 

• Competição interna ao invés de competição externa; 

• Aprovações desnecessárias; 

• Trabalho não prioritário; 

• Energia; 

 Identificar a cadeia de valor 

Uma cadeia de valor é o conjunto de todos os processos e etapas que um produto tem de 

percorrer para chegar ao seu destino.  

A maneira mais simples de entender o funcionamento de uma cadeia de valor é acompanhar 

o produto e desenhar no papel o seu percurso, isto é, aquilo que se vê e acontece. Um dos problemas 

mais evidentes ao acompanhar o produto é o tempo de espera. Para além de todo o produto à espera 

de algo com impacto no tempo de ciclo da organização ser considerado desperdício, a baixa eficiência 

do processo tem ainda um impacto negativo na motivação dos colaboradores, porque a sensação de 

bem-estar das pessoas acontece quando estas perdem a noção do tempo, sempre que realizam uma 

atividade, sem interrupções. 

 Criar um Fluxo Contínuo 

O fluxo contínuo tem muito a ver como a informação é gerida ou com o critério utilizado para 

uma máquina, uma estação ou uma área produzir ou não produzir. Um reflexo da otimização local é, 

por exemplo, o incómodo de um supervisor de uma linha de montagem, quando uma máquina para 

ou quando um operador não está a produzir. A rotura deste pensamento ocorreu através da teoria das 

restrições – teoria a ser, sem qualquer tipo de hesitação, integrada na Lean Six Sigma. Tal como já foi 

referida, pode ser descrita através da seguinte analogia: uma corrente é tanto mais forte quanto mais 

forte for o seu elo mais fraco. Analogamente, a velocidade do processo global é igual à velocidade da 

etapa mais lenta. Não respeitar esta regra é criar mais stock intermédio, é levar a maiores tempos de 

espera. No limite, quando a dimensão do lote é igual a uma unidade, o stock intermédio é reduzido ao 

máximo e a situação denomina-se por fluxo de uma peça (one-piece flow). 

 Implementar um sistema puxado 

Antes de mais, é necessária a introdução de dois conceitos: sistema empurrado (push system) 

e sistema puxado (pull system). Um sistema empurrado acontece quando um processo a montante 
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produz aquilo pelo que é responsável, independentemente de haver uma necessidade a jusante, ou, 

sem que haja uma ordem do cliente para produzir. Nestes sistemas os processos são independentes 

entre si porque enquanto houver possibilidade e meios de se produzir, produz-se. Pelo contrário, num 

sistema puxado só se produz a montante quando há uma ordem explícita para tal, vinda de jusante. 

Quando essa ordem não aparece, o processo fornecedor não produz.  

Conseguir gerir uma organização segundo o sistema puxado é importante, tanto pelo processo 

de aprendizagem gerado como pela velocidade e flexibilidade alcançada nos processos. Estando a 

cadeia de valor animada por uma velocidade superior, deixa de ser necessário produzir por 

antecedência, com base em estimativas erradas da procura. Esta vantagem competitiva, no que 

respeita ao cumprimento de prazos, é o reflexo de a organização trabalhar sob encomendas reais. 

Permitindo ao cliente encomendar numa distância temporal menor, a certeza da dimensão das 

encomendas aumenta e a produção torna-se mais nivelada, mais suave, mais expectável. 

 A Busca da Perfeição 

A perfeição em Lean refere-se ao uso sistemático dos quatro princípios anteriores de uma 

forma integrada, sustentável, numa perspetiva de melhoria contínua. Algumas das ferramentas 

utilizadas nesta busca são [8][9]: 

1. Poka-Yoke: sistemas à prova de erro. A conceção ou reestruturação de produtos, processos 

e/ou ferramentas para que o erro não ocorra. Estes sistemas podem ter naturezas diferentes, quer se 

foquem no controlo por oposição – não permite que o erro ocorra –, quer se foquem no aviso – avisos 

visuais do erro. 

2. Gestão Visual: promove um controlo das operações através de sinais, instruções, cores, 

etc. Resulta num maior entendimento da realidade e os tempos de resposta a imprevistos diminuem. 

3. 5S+1: Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain and Safety.  

a. Apenas as coisas importantes e necessárias se encontram no local de trabalho; 

b. Cada coisa deve estar no seu lugar, havendo um lugar para cada coisa; 

c. Manter o local de trabalho limpo e asseado; 

d. Criar procedimentos, regras e instruções associados aos pontos anteriores; 

e. Sustentar estas ações, ou seja, atualização contínua; 

f. A segurança nunca é colocada em causa. 

4. SMED – Single minute exchange die: Troca de ferramenta em um dígito. Num processo em 

que existem múltiplas trocas de ferramenta é importante que estes tempos de setup sejam otimizados. 

5. TPM – Total productive maintenance: O seu objetivo é atingir o menor número possível de 

acidentes, avarias e paragens não programadas dos equipamentos. Foca-se na boa operação dos 

mesmos e na sua disponibilidade de horas para produzir.  
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5. Estudo de Casos 

A área de compósitos da OGMA, apresentada na Figura 12, é constituída fundamentalmente 

por duas células. A célula I é constituída por zonas de montagem, recorte CNC e jato de água, 

acabamentos, inspeção por ultrassons A-Scan e C-Scan, controlo de qualidade, laboratório de ensaios 

e pintura. A célula II é constituída pela sala limpa, que contém uma zona de corte de tecidos e onde é 

efetuado o lay-up, zona de corte de ninhos e espumas, autoclaves e prensas, zona de desmoldagem, 

aplicação de desmoldante e limpeza de ferramentas e ainda zonas de frio para armazenagem de 

tecidos.  

 

Figura 12 - Planta da Área de Compósitos. 

É por toda esta área que circulam os materiais e se transformam gradualmente até à obtenção 

do produto final. Seguidamente são apresentados alguns casos do trabalho realizado na OGMA no 

sentido de análise do processo de fabrico com vista à sua otimização. 

 Estudo de Caso 1 – Flap Fairings Pilatus PC-12 

O primeiro estudo de caso diz respeito ao processo de fabrico de um conjunto de componentes 

com um fluxo de processo relativamente simples. Os diferentes componentes deste conjunto são 

relativamente parecidos, tendo apenas algumas diferenças de geometria entre eles. 
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 Fluxo do processo 

No caso do fabrico deste conjunto de componentes, no que diz respeito às células de 

compósitos, começa com o corte de tecidos na máquina de corte de tecidos que corta todos os 

contornos necessários ao lay-up dum de todos os componentes a produzir. Seguidamente é efectuado 

o lay-up dos tecidos nas respetivas ferramentas de lay-up ou moldes. Terminado o lay-up e ensacados 

os moldes conforme as instruções, são encaminhados para as autoclaves, e no final da cura são 

desmoldados. Até este ponto todos as fases foram efetuadas na Célula II. Os componentes dão entrada 

na Célula I para corte na máquina CNC de 5 eixos, utilizando a ferramenta de corte adequada. O corte 

elimina os excessos de material dos componentes e realiza toda a furação necessária. Na zona de 

acabamentos elimina-se rebarba possivelmente existente e realizam-se escareados nos furos 

necessários. Depois de um controlo de qualidade os componentes seguem para a pintura, terminando 

assim o processo de fabrico. A Figura 13 representa o fluxo de valor do processo de fabrico. 

 

Figura 13 - Fluxo de valor: Célula II área verde; Célula I área azul. 

Neste processo, a origem de retrabalhos e sucata é principalmente a colocação deficiente de 

algumas camadas de tecidos. Foram, assim, criadas FACP – Fichas de Apoio à Construção de Peças – 

que o operador deve utilizar na fase de lay-up. 

 FACP 

As FACP construídas para estes componentes focam-se no método de colocação dos reforços, 

com indicações mais precisas possíveis. Estes são componentes com geometrias complexas, grandes 

curvaturas e ferramentas de difícil acesso à colocação de tecidos. Para facilitar e garantir a existência 

de material nas abas do componente, recorrem-se a templates para fazer marcação no molde para 

que os tecidos cubram os contornos transferidos. A Figura 14 ilustra a marcação dos contornos. 
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Figura 14 – (a) Utilização de template para marcação do contorno; (b) Contorno marcado na ferramenta. 

Também é visível na figura que o molde é bastante côncavo pelo que cada camada é colocada 

com 2 tecidos, havendo sobreposição entre eles. Todos modos de junção de tecidos permitidos, quer 

sejam sobreposição, topo-a-topo ou nenhuma junção permitida, é enunciada na informação de cada 

camada. Na FACP informa-se o operador do tipo de tecido, orientação do tecido e tipo de junção a 

utilizar em cada camada. Num exemplo de junção tipo sobreposição, a indicação é dada ao operador 

com ajudas visuais na forma de indicações em fotos da camada, conforme a Figura 15. 

 

Figura 15 - Indicação de sobreposição. 

No que diz respeito aos reforços, ponto fulcral de melhoria nestes componentes, a posição dos 

mesmos também é marcada com templates, conforme a Figura 16. 

 

Figura 16 - Marcação de reforços: (a) indicação das zonas a marcar; (b) resultado da marcação. 

São dadas indicações de como utilizar o template para o seu correto posicionamento na 

ferramenta, assegurando a correta marcação do centro dos reforços. Para colocação de reforços são 

indicadas especificamente áreas (Figura 17a) onde são por vezes deficientemente colocados e é 

(a) (b) 

(a) 

(b) 
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indicado um método para centrar corretamente os reforços circulares na marcação efetuada (Figura 

17b). Diferentes materiais são utilizados como reforços, e com geometrias diferentes. No caso de 

serem quadrados é indicado ao operador para traçar as diagonais e usar a interseção das linhas para 

centrar os reforços, conforme a Figura 17c. 

 

Figura 17 - Instruções para colocação de reforços: (a) zonas de raios; (b) instrução para colocação de reforço; (c) reforços 
colocado corretamente. 

São dadas indicações finais de como realizar o ensacamento, nomeadamente que materiais 

utilizar e em que posição. 

 Poka-yoke para os reforços 

Os templates para marcação da posição dos reforços são nada mais nada menos que poka-

yoke’s. Estes foram criados a partir da ferramenta de lay-up e foram cortados nos contornos 

necessários e furados nos pontos de marcação. Contudo, devido a terem sido criados a partir da 

ferramenta de lay-up e não a partir de uma peça final, a sua largura não permite o seu posicionamento 

correto durante o lay-up. Ao ser encostado ao fundo do molde, o template deforma-se porque fica em 

esforço e a posição dos furos do template relativamente ao local correto altera-se. Este efeito é 

evidente na Figura 18, onde se pode também observar que o reforço mal posicionado sofreu um 

retrabalho para nivelar a área de reforços pois é uma área de montagem. 

  

Figura 18 – (a) Reforços bem colocados VS (b) reforços mal posicionados. 

Sendo que o erro era sistemático e apenas de um lado dos componentes, aferiu-se que a 

furação efetuada pela máquina CNC estava correta e que os reforços estavam desviados. 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 
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 Alteração do poka-yoke 

Uma vez que os templates apresentavam até fraturas devido à sua largura excessiva e 

desgaste, estes foram reparados. Para além de reparados e para permitir o seu uso, foram cortados a 

meio, por forma a não haver interferência na largura e continuarem o seu propósito. Tal processo é 

ilustrado na Figura 19. 

  

  

Figura 19 – (a) Template original; (b) Corte do template ao meio; (c) Fratura no template; (d) Template reparado. 

Assim, os templates já não sofrem deformações e a marcação dos reforços é mais fiável. 

Adicionalmente, cada par de templates foi identificado com uma cor e com o seu número para não ser 

utilizado incorretamente noutro componente. Ao dividir o template em dois também se remove a 

dificuldade de colocação do mesmo no molde devido à adesão dos pré-impregnados. Numa peça 

curada é fácil arrastar o template pelas superfícies, mas durante o lay-up tornava-se impossível.  

 Estudo de Caso 2 – Trailing Edges Pilatus PC-12 

Este estudo de caso conta também com um conjunto de componentes bastante similares, 

apenas variando em comprimento e na presença de uma massa estrutural num deles. O fluxo do 

processo é bastante semelhante ao caso apresentado anteriormente, com a adição de alguns 

processos. 

 Fluxo do processo 

Uma vez que neste conjunto de componentes são utilizados núcleos, o fluxo de processo 

incorpora as etapas de corte da espuma e posterior secagem em estufa, paralelamente ao corte de 

(a) (b) 

(c) (d) 
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tecidos. A espuma é cortada na fresadora 5 eixos ao que se segue uma secagem em estufa antes de 

dar entrada na sala limpa para a fase de lay-up. 

Neste processo foi realizada uma alteração, uma vez que previamente existiam anomalias na 

forma final do componente, surgindo depressões em zonas do núcleo, pois este era cortado à cota 

final, possivelmente na presença de alguma humidade, e ao ser seco na estufa, reduzia de tamanho. 

O núcleo é basicamente um prisma triangular e a alteração realizada foi de cortar apenas um lado do 

prisma com o ângulo correto e deixar excesso de material a ser cortado na sala limpa pelos operadores, 

depois de ser verificado o seu alinhamento com os contornos da ferramenta de lay-up. 

 FACP 

Tal como referido, o ponto de melhoria neste componente é o corte e posicionamento do 

núcleo. Com a alteração realizada, o núcleo chega à sala limpa com um dos lados em excesso. Cabe ao 

operador identificar o lado que tem o excesso e cortá-lo. Este procedimento é trivial pois o 

componente tem topos com larguras diferentes, pelo que apenas é possível colocar o núcleo no molde 

numa posição. Identificando o lado em excesso pois apresenta um angulo reto, este deve ser marcado 

com a ajuda de uma escala, alinhando-a com os contornos do molde. A Figura 20 é ilustrativa das 

instruções dadas ao operador. 

 

Figura 20 – Ajudas visuais ao corte do núcleo e respetivas instruções. 

O único componente diferente neste conjunto necessita da colocação de uma massa 

estrutural, ilustrado na Figura 21. A zona de colocação desta massa é fácil de identificar pois o núcleo 

vem com uma depressão na zona de colocação da massa.  

1 – Colocar os mandris na ferramenta e colocar 3 espaçadores entre eles. 

2 – Identificar as FOAMS/MOUSSES a utilizar pela marcação na ferramenta. 

3 – A mousse vem com o lado mais estreito por cortar. Apresenta um ângulo reto, geralmente. 

4 – Posicionar o lado com o ângulo pré-cortado em concordância com o contorno da ferramenta. Toda a foam deve ficar 

encostada ao mandril. 

5 – Marcar a mousse com lápis de modo a ficar em concordância com o contorno da ferramenta. Usar escala como auxílio. 

6 – Cortar a mousse numa bancada, fora da ferramenta, com x-acto, efetuando várias passagens. 
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Figura 21 – (a) Localização do material a remover; (b) Operação de remoção; (c) Preenchimento com massa estrutural. 

Na FACP é informado ao operador que a zona com depressão é para ser removida e preenchida 

com massa estrutural com a especificação requerida. É reforçada a informação de necessidade de 

utilização de uma régua de metal por baixo da espuma de forma a não danificar os tecidos. Esta é uma 

prática que deve estar presente na mente dos operadores e que se não for cumprida pode gerar 

redução de resistência na estrutura se as fibras dos tecidos forem afetadas, sendo por isso 

constantemente incutida. 

Depois da colocação de todas as camadas é necessário fechar a espuma nos topos (Figura 22a), 

sendo dadas indicações das cotas necessárias, e o lay-up termina com a colocação de todos os batentes 

e contra-moldes necessários (Figura 22b), bem como do seu isolamento e ensacamento, conforme 

apresentado na figura seguinte. 

  

Figura 22 – (a) Colocação das últimas camadas; (b) Colocação de batentes e contra-moldes. 

A alteração ao processo de corte da foam levou a uma melhoria no processo, reduzindo as 

concentrações de resina e/ou vazios e porosidade nos topos do componente. Na Figura 23 pode ser 

observado o a diferença entre um topo com concentração de resina e um topo com acabamento 

perfeito. 

  

Figura 23 – (a) Topo com concentração de resina VS (b) Topo com acabamento perfeito. 

 

 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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 Poka-yoke da ferramenta de corte 

No corte do contorno final destes componentes na fresadora 5 eixos, existem apenas duas 

ferramentas de corte: uma para todos os componentes do lado LH (esquerdo) e outra para todos os 

componentes do lado RH (direito). 

A ferramenta tem diversas combinações de canais de vácuo que permite a fixação de 

comprimentos diferentes de Trailing Edges. O Trailing Edge tem uma face plana e outra face curva e é 

a face plana, obviamente, a face que fica assente na ferramenta, existe um varão que serve de batente 

ao comprimento do comprimento e um batente de encosto de um dos topos. O problema surge 

quando, por erro do operador, é colocado, por exemplo, um Trailing RH na ferramenta LH. 

Realizou-se então um poka-yoke à ferramenta de corte, adicionando uma fita de cor vermelha, 

com a inclinação que o Trailing colocado na ferramenta deve ter do lado do batente, evidenciando o 

caso de “go” ou “no go” do componente na ferramenta de corte. Na Figura 24 é apresentado o poka-

yoke, seguido do casos “go” onde a fita fica completamente ocultada pelo Trailing e o caso “no go” 

onde a fita fica visível, indicando posicionamento de um Trailing incorreto. 

     

Figura 24 – (a) Poka-yoke Trailings; (b) Caso "go"; (c) Caso "no go”. 

 Estudo de Caso 3 – Colocação de Tedlar® 

Neste caso, foram detetadas anomalias no processo de lay-up depois da cura do componente, 

uma carenagem dos Embraer 170/190, conforme evidenciado na Figura 25.  

 

Figura 25 - Anomalia de lay-up. 

O componente apresenta pontes na zona dos raios, resultantes da colocação deficiente dos 

tecidos, com falta de compactação. O Tedlar® (filme branco na figura) apresenta também mais pontes 

(a) (b) (c) 
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ao longo do componente devido à má colocação do tecido, sem compactação. Surgem algumas 

dificuldades na colocação deste filme durante a fase de lay-up apenas adere à ferramenta através da 

resina dos outros tecidos. Estas pontes são zonas em que o tecido fica no ar, pois não acompanha a 

curvatura da ferramenta e no fim da cura fica quebradiço e facilmente é removido. Assim, e para 

prevenir o aparecimento de pontes na zona dos raios, foi elaborada uma FACP com um processo que 

evite esta anomalia.  

Aferiu-se que o defeito surgia porque os operadores colocavam apenas 3 pedaços de filme 

Tedlar®: um na base e um em cada lateral. Nesta configuração, na zona do raio o tecido esticava e 

levantava das camadas de carbono, não curando devidamente com o componente. Assim, o processo 

foi alterado para a colocação de tiras da largura dos raios e do comprimento do componente seguidas 

de mais uma camada na base e uma em cada lateral, com sobreposição com as tiras. Na Figura 26 

exemplifica-se a colocação das tiras de filme nos raios da ferramenta, por cima de todos os outros 

tecidos. 

 

Figura 26 - Colocação de tiras de filme nos raios. 

Imediatamente a seguir à colocação destas tiras, é efetuada uma compactação em pré-vácuo 

durante 5 minutos, para certificação que as tiras não se movem. Prossegue-se então com a colocação 

do restante filme, conforme a Figura 27, com a referida sobreposição com as tiras. 

 

Figura 27 - Último conjunto de instruções fornecidas para colocação do Tedlar®. 
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Os resultados da construção desta FACP revelaram-se bastante positivos pois o acabamento 

final da peça com este esquema de colocação do filme foi perfeito, conforme se pode observar na 

Figura 28, onde se ilustra o defeito e a peça acabada perfeita. 

 

Figura 28 - Acabamento do componente: (a) antes e (b) depois da criação da FACP. 

 Estudo de Caso 4 – Montagem da RAT door 

A RAT door dos Embraer 170/190 é um conjunto de dimensões relativamente pequenas, mas 

a sua montagem envolve muitas técnicas diferentes. Na montagem é necessária a colocação de shim, 

furação em diversas etapas e em diferentes tipos de materiais, escareamento de furos de vários 

diâmetros com ângulos diferentes, instalação de tipos diferentes de rebites, técnicas diferentes de 

colagem, colocação de selantes, etc. Basicamente, esta montagem engloba um conjunto de processos. 

Toda a sequência de montagem foi acompanhada e analisada com o objetivo de contruir um 

Livro de Trabalho de forma a padronizar não as fases do processo, mas a forma como as fases são 

executadas pelos operadores. O Livro de Trabalho serve também de apoio à consulta de determinadas 

fases em que o operador tenha dificuldades na compreensão das instruções dadas na ordem de fabrico 

e ajuda à adaptação de novos operadores na realização do trabalho. 

O exemplo de uma instrução útil a quem não conhece a montagem é o método de furação de 

um determinado furo com pouco acesso. No Livro de Trabalho é apresentada na fase devida de 

furação, o detalhe de como posicionar a broca através dos componentes. Esta furação é realizada desta 

forma pois o componente metálico tem pré-furação que é passada para o componente compósito. 

Trata-se de uma operação com algumas dificuldades pois é necessário utilizar uma broca comprida 

devido à presença de fixadores que prendem a peça metálica e a posicionam no sítio correto para a 

passagem da furação, ilustrado na Figura 29. 

(a) (b) 
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Figura 29 - Ajuda visual: furação de uma zona com pouca acessibilidade. 

Exemplificando a construção de um shim, é necessária a construção de um para acomodar a 

peça metálica à peça em compósito, pois a peça metálica tem a base plana e compósita apresenta 

curvatura. Sendo uma montagem com rebites, as superfícies necessitam de um shim para ficarem em 

contacto completo em toda a sua área. Primeiramente o operador coloca a peça metálica e passa a 

furação dos quatro cantos para a poder fixar e marcar o seu contorno final. Com fita de papel, delimita 

a zona de forma a aplicar o shim líquido apenas na área necessária e ser mais fácil a sua limpeza. Com 

uma espátula, espalha o shim líquido em toda a área, uniformemente para prevenir a criação de 

bolhas, e coloca a peça metálica, apertando-a à peça em compósito com fixadores, conforme a Figura 

30. É então removido o excesso de shim enquanto está líquido pois é mais difícil removê-lo depois de 

curado. 

 

Figura 30 - Construção do shim. 

Depois de curado à temperatura ambiente ou em estufa conforme a especificação de cura, o 

shim é acabado com lixa de grão fino para remover irregularidades. 

A construção do Livro de Trabalho para este conjunto revelou-se bastante útil pois vários 

operadores realizavam as fases utilizando técnicas diferentes. A padronização é importante neste caso 

pois ajuda a reduzir a variação da fonte de erros e a facilidade de atuar no processo tendo em vista a 

sua melhoria é bastante aumentada. 
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 Estudo de Caso 5 – Industrialização Rear Ramp 

Este estudo de caso trata a industrialização de um conjunto, nomeadamente da Rear Ramp do 

helicóptero NH-90. A industrialização neste caso, trata-se da alteração de um subconjunto deste 

conjunto. Conforme se pode observar na Figura 31, o fluxo do processo é bastante extenso. 

 

Figura 31 - VSM dos processos de produção da Rear Ramp - NH90. 

 Fluxo do processo 

O processo de fabrico desta montagem é um dos processos com mais fases, pois inclui 

múltiplas idas à sala limpa para lay-up e colocação de ninhos, intercaladas com recorte em CNC, 

acabamentos e densificação de ninhos. Primeiramente é construída uma das cascas da rampa, que é 

curada e cortada na máquina CNC. Volta à sala limpa para estabilização do ninho. Depois de 

estabilizado o ninho na casca, estes vão de novo à CNC para recorte do ninho que seguidamente é 

densificado. Existe ainda uma ida final à sala limpa para fechar o ninho. É então efetuado o último 

recorte na máquina CNC e o componente segue para a montagem. 

Este conjunto é bastante complexo, contando com mais de mil componentes, nas quais se 

incluem rebites e ferragens. 

 Industrialização 

Neste caso, todo o conjunto é FAI porque pelo menos um dos subconjuntos é FAI. Ou seja, a 

alteração é especificamente num subconjunto do conjunto, sendo a alteração a adição de quatro 

espaçadores numa sanduiche. Contudo, como o Livro de Trabalho se encontrava desajustado e com 

fases por ordem incorreta, foi redigido na íntegra, e conseguiu-se até sobrepor duas fases de colagem, 

poupando cerca de 12 horas ao processo de montagem. Ao analisar o processo verificou-se que haviam 

colagens e colocação de selantes que poderiam ser feitos na mesma altura de outros, pois não havia 

interferência física dos componentes. Foram também criadas algumas ajudas visuais nas instruções, 

pois o componente conta com vários espaçadores através do ninho para a montagem final e cada 
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espaçador é na verdade uma combinação de dois componentes. Como o painel tem espessuras 

diferentes em várias zonas devido à quantidade de chapas existem várias combinações diferentes dos 

componentes dos espaçadores. Assim, a ajuda visual mostra as áreas, em cores diferentes, das 

diferentes combinações de componentes dos espaçadores, conforme a Figura 32, à qual está associada 

uma tabela com cada cor e a combinação de espaçadores utilizados nessa cor. 

 

Figura 32 - Ajuda visual para a montagem dos espaçadores. 

Sendo o objetivo a alteração do Livro de Trabalho para contemplar a alteração realizada ao 

conjunto, este foi alterado colocando operações necessárias na fase de montagem correta. As 

operações a realizar são simples, pois são apenas a utilização de uma ferramenta com 4 pinos de 

posicionamento e duas chaminés para furação. A ferramenta serve para os dois lados do painel e tem 

chaminés para realizar a furação no local preciso, conforme ilustrado na Figura 33. 

 

Figura 33 - Indicação de utilização de ferramenta para furação. 

 A alteração também contempla uma alteração no esquema de pintura do conjunto. Foi 

alterada também a FTEP – Ficha Técnica de Esquemas de Pintura – para estar de acordo com a 

alteração. Na data de término da presença na empresa, ainda não tinha sido fabricado o componente 

com a nova alteração, mas os operadores envolvidos no fabrico já tinham sido todos sensibilizados 

para as alterações que iriam ocorrer. 
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 Aplicação de ferramentas Lean 

Os Agentes de Melhoria Contínua são responsáveis por aplicar as ferramentas Lean no chão 

de fábrica. Implementando TPM existe uma inspeção e registo contínuo da maquinaria utilizada, desde 

as máquinas CNC passando pelo sistema de inspeção por ultrassons e até empilhadoras. Seguidamente 

são descritos exemplos da aplicação de ferramentas Lean. 

 Carros de ferramentas – 5S e SMED 

No âmbito do 5S e na tentativa de reduzir os tempos de troca de ferramenta, eliminaram-se 

todos os carros de ferramentas pessoais que existiam na seção. Cada operador tinha o seu próprio 

carro e esta situação era potenciadora de mais desarrumação pois não havia um lugar fixo para cada 

coisa pois nem sequer havia um controlo sobre que coisas existiam. A implementação de carros de 

ferramentas específicos para cada contrato, na Figura 34, vem assim colmatar uma série de problemas 

e traz consigo as seguintes vantagens: 

 O operador que vai trabalhar num determinado contrato tem à sua disposição todas as 

ferramentas necessárias para desempenhar o seu trabalho; 

 Cada carro está associado a um contrato; 

 Todas as ferramentas do mesmo carro estão identificadas com um código de cores; 

 As ferramentas estão organizadas por gavetas havendo uma organização fixa das mesmas; 

 As ferramentas artesanais foram erradicadas; 

 O tempo de troca de ferramenta é reduzido drasticamente, pois o operador tem à mão 

todas as ferramentas (SMED); 

 Passou a haver inspeção no final de cada turno para confirmar a presença de todas as 

ferramentas. 

   

Figura 34 – (a) Gaveta com chaves, alicates, paquímetro; (b) Gaveta com ferramentas de ar comprimido; (c) Gaveta com 
instrumentos de corte. 

Para além dos carros, as ferramentas de desgaste rápido, como lixas, discos, brocas estão 

também organizadas em prateleiras e no caso específico das brocas foi criado um template, na Figura 

35, no qual está marcado o diâmetro da broca a colocar em cada espaço.  

(a) (b) (c) 
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Figura 35 - Organização de brocas por diâmetro. 

Contudo, este espaço de organização das brocas tem um senão: um operador pode por 

descuido colocar uma broca no sítio incorreto e outro operador a usar sem confirmar o diâmetro pois 

está à espera que a broca seja a que está marcada no template. Cabe portanto ao operador confirmar 

sempre o diâmetro da broca antes de a utilizar. 

 Carros de transporte de componentes e kits – 5S 

De modo a facilitar o transporte de componentes e evitar que estes se danifiquem no 

transporte, como a delaminação provocada possivelmente por uma queda, conforme ilustrado na 

Figura 36a, existem múltiplos carros com prateleiras para organização de todos os componentes 

necessários a cada montagem, na Figura 36b.  

 

  

Figura 36 – (a) Dano causado por queda; (b) Organização dos componentes necessários a uma montagem. 

Estes carros e prateleiras permitem a organização dos componentes, a verificação 

simplesmente pela confirmação do preenchimento de todos os espaços que todos os componentes 

necessários à montagem estão presentes e evitar danos no transporte. 

 Exemplos de reparações e retrabalhos 

Alguns dos trabalhos requeridos pela secção de compósitos são a reparação de componentes 

e montagens de compósitos enviados pela área de manutenção. Seguidamente são ilustradas duas 

(a) (b) 



50 
 

reparações comuns e uma proposta de reparação de um componente de produção por forma a ser 

aceite pelo Cliente. 

 Substituição de chapas de metalização 

Devido à corrosão galvânica, as chapas de metalização existentes nos componentes em 

compósito sofrem oxidação. Nomeadamente, neste caso apresenta-se um componente com chapas 

de metalização em alumínio que por estarem localizadas abaixo do cobre na série galvânica, sofreram 

degradação por oxidação e necessitam de substituição. 

Depois de remoção da pintura, a oxidação das chapas de metalização é evidente, conforme 

ilustrado na Figura 37, numa sequência oxidação da chapa ainda no componente, oxidação do 

componente e chapa removida oxidada. 

  
Figura 37 – (a) Corrosão na chapa de metalização; (b) Área de corroída; (c) Chapa corroída. 

O passo seguinte é então de remoção de camadas em escada com uma inclinação de cerca de 

1” por camada removida. O componente fica com o aspeto da Figura 38. 

 

Figura 38 - Superfície preparada para a colagem. 

O material a repor é obviamente a chapa de metalização e adicionalmente são repostas as 

camadas removidas, neste caso tecido de fibra de vidro e malha de cobre. Para reposição das camadas, 

o contorno das mesmas é marcado em plástico e é feito o lay-up de material seco com interposição de 

resina, na Figura 39, ficando assim as camadas de reposição já preparadas para colocação na peça.  

 

Figura 39 - Preparação das camadas a repor. 

(a) 

(b) 

(c) 
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O componente é preparado para a colagem, colocando fita de papel na parte traseira para 

controlar o escoamento da resina, é aplicada resina na zona, seguida da chapa de metalização desta 

vez de cobre, conforme a Figura 40 

 

Figura 40 - Colocação da chapa de metalização. 

É então colocada a sequência de camadas previamente preparada em cima da chapa, seguidas 

de peel-ply e são colocadas placas de acrílico que são apertadas com grampos para manter o 

posicionamento das camadas colocadas durante a cura em estufa, conforme a Figura 41. 

 

Figura 41 – (a) Colocação das camadas, (b) peel-ply e (c) fixação da reparação. 

Terminada a cura em estufa segundo as especificações da resina, os dispositivos de fixação são 

removidos, tal como o peel-ply, resultando numa superfície rugosa (Figura 42a). Para terminar, o 

excesso de material é removido de modo a ficar em concordância com a aba do componente e está 

pronto para seguir para a pintura, na Figura 42b. 

 

Figura 42 - Aspeto final da reparação, (a) antes e (b) depois de realizar o acabamento da superfície. 

Concluindo, foi substituído material danificado e reposto o material removido para se 

conseguir alcançar o dano existente, melhorando até o componente alterando o tipo de metal utilizado 

como chapa de metalização. 

 

(a) 

(b) (c) 

(a) 

(b) 
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 Reparação de ninho 

 

Outro tipo de reparação comum é a reparação de sanduíches. A primeira coisa a fazer aos 

painéis com núcleo é realizar um teste tap-tap. O dano mais comum neste tipo de componentes é a 

descolagem de ninhos, e as áreas são facilmente identificadas pela diferença de som produzido ao 

realizar o teste. O operador percorre todo o painel realizando o teste e assinala as áreas com 

descolagem.  

O painel em causa é um painel em reparação é um painel do chão da aeronave, sendo portanto 

um componente com carregamentos pouco significativos. 

Depois de identificadas as zonas a reparar, é necessário remover as camadas da zona 

danificada. O laminado removido tinha duas camadas, sendo removidas no contorno com uma queda 

de camadas em escada na razão de 1” por camada. Estes passos são ilustrados na Figura 43. 

 

 

Figura 43 – (a) Marcação do contorno e (b)remoção de camadas. 

 

É observável depois da remoção das camadas, a existência de zonas com ninho danificado, 

porém, não é um dano extenso e é apenas colmatado com a aplicação de resina epóxica com a 

especificação especial para interiores. Seguidamente são colocadas duas camadas de tecido de 

carbono, o mesmo material previamente existente: a primeira é do tamanho visível do ninho e a 

segunda tem um contorno com um excesso de 1” de forma a preencher a remoção de camadas 

efetuada. Para cura em estufa é colocado peel-ply por cima do carbono e a reparação é apertada com 

auxílio de placas de acrílico e grampos. Esta sequência é ilustrada na Figura 44. 

(a) (b) 
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Figura 44 - Sequência de colocação de materiais na reparação do ninho. 

Depois de efetuada a cura em estufa com o tempo e temperaturas especificados pelo tipo de 

resina utilizado, são removidos os grampos, acrílicos e peel-ply, revelando as camadas de carbono 

curadas. O excesso é removido, a superfície é acabada com lixa e obtém-se a estrutura reparada, 

conforme a Figura 45. 

 

 

Figura 45 - Aspeto final da reparação do ninho. 

O painel tinha inserts para a montagem na estrutura do avião, mas esta furação é efetuada 

passando a furação da estrutura para o painel, aplicando de seguida os inserts. Assim, a reparação 

termina nesta fase. 

  

(a) (b) 

(c) (d) 
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6. Análise de Elementos Finitos 

Resultante do acompanhamento do processo de fabrico de materiais compósitos e montagens 

de componentes compósitos, surge o interesse da análise de uma anomalia recorrente. A anomalia de 

interesse é então a furação defeituosa. Na Figura 46 é possível observar que os furos são tudo menos 

perfeitos apresentando ovalizações em múltiplas direções, num efeito estrela. Estes furos foram 

gerados por um operador na área de acabamentos, em que a pré-furação deste componente é 

alargada até à cota final. Utilizando uma broca espada e com apoio deficiente, a vibração do 

componente e/ou da broca geraram este defeito. 

 

Figura 46 - Furos anómalos. 

 Associando este tipo de defeito à complexidade de modelação dos materiais envolvidos, à 

geometria da montagem de dois laminados com um rebite escareado e ao contacto existente entre 

todas as superfícies, o problema torna-se relativamente complexo. 

 De modo a analisar este tipo de defeito recorre-se então ao Método de Elementos Finitos (FEM 

– Finite Element Method). 

 Introdução ao FEM 

O Método de Elementos Finitos permite modelar a geometria complexa, o material e 

introduzir os defeitos pretendidos para análise. É um método muito poderoso na análise estrutural, 

mas o modo como é aplicado depende das simplificações inerentes a cada tipo de problema [10][11]. 

Cabe ao utilizador entender qual o tipo de análise (linear ou não linear), linearidade esta que pode 

estar associada à deformação da geometria ou ao material, por exemplo. No caso de uma análise com 

geometria linear será quando se considera que as deformações da estrutura são suficientemente 

pequenas e a análise é realizada com base na geometria inicial indeformada. 

Este método oferece várias vantagens, entre elas a facilidade de discretização da geometria 

do problema e da sua automatização, podendo ser representada facilmente por um modelo 

matemático composto por vários elementos estruturais, sendo possível o estudo de diversos tipos de 

materiais, neste caso compósito, e de diversos tipos de carregamentos. 

Alguns estudos foram realizados neste campo, nomeadamente em furos de materiais 

compósitos, furos escareados de materiais compósitos com diferentes folgas entre o furo e o 
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rebite/parafuso. Esta análise segue como base o trabalho realizado por B. Egan et al [12], na análise 

de tensões em rebite escareado único, na união de dois laminados com folga variável entre o furo e o 

parafuso e o modelo criado por McCarthy et al [13][14]. 

Neste caso, assume-se folga mínima entre o rebite e o furo numa primeira análise e 

seguidamente modifica-se o furo para introduzir ovalizações em determinadas orientações, 

consideradas mais importantes e de maior interesse. 

 Análise do efeito de ovalização de furos escareados em 

compósitos 

 Descrição do Problema 

Primeiramente, o modelo em análise é constituído por dois laminados – um escareado e outro 

não escareado - com a mesma sequência de camadas: 5 camadas de tecido de vidro e poliamida com 

fibras orientadas segundo a ilustração, em que a direção x é a direção do carregamento. O laminado 

escareado é também designado por laminado superior e o laminado não escareado por laminado 

inferior. 

 

Figura 47 – Posição angular θ, orientação das fibras α e sistema de coordenadas cartesiano xy.  

Na Figura 48 é apresentado um detalhe do laminado escareado com a geometria dos volumes 

criados para modelar as camadas do material. Cada camada tem a espessura de 0.35 mm o que resulta 

numa espessura total do laminado de 1.75 mm. A numeração utilizada para as camadas na figura é a 

numeração utilizada na descrição dos resultados. 

 

Figura 48 - Numeração das camadas e suas orientações. 

As dimensões utilizadas são baseadas em medições efetuadas em componentes fabricados e 

numa montagem em particular. O raio furo é 2.1 mm e o laminado tem uma largura w de 24 mm e um 

comprimento total igual a duas vezes a largura de 48 mm. 

x 

y 

CAMADA 1 
CAMADA 2 
CAMADA 3 
CAMADA 4 
CAMADA 5 

0°/90° 
±45° 

0°/90° 
±45° 

0°/90° 
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Figura 49 - Dimensões do laminado. 

Em relação à geometria do escareado, a espessura cilíndrica do furo no laminado é igual à 

espessura de duas camadas, de modo a facilitar a criação do modelo. Como o laminado tem 5 camadas, 

a profundidade do escareado corresponde a 60% da espessura do laminado, ficando assim dentro do 

máximo admissível de 70% de profundidade pela especificação MIL-HDBK-17 [15]. 

  

Figura 50 - Geometria da cabeça escareada e espessura cilíndrica relacionada tcyl. 

O raio máximo do escareado é obtido através do cálculo a partir do ângulo do escareado, 

integrado no código de geração da geometria. 

Em relação ao rebite, este tem um raio de 2.07 mm garantindo assim 30 µm de folga com o 

furo, de modo a evitar interferências de contacto inicial que geram esforços desnecessários e que 

complicam a análise dos resultados finais. O aperto do rebite é simulado criando interferência entre a 

cabeça/colar de aperto e o laminado inferior. O aperto considerado foi de ¼ de volta, que se traduz 

numa interferência de 50 µm. A figura seguinte ilustra os volumes criados para modelação do rebite. 

w 

w/2 

w/2 

w 
w 

R 
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Figura 51 - Geometria do rebite. 

O rebite e colar são simulados como um todo, simplificando um pouco os materiais envolvidos, 

pois o objetivo de estudo é o laminado escareado e este colar apenas está em contacto com o laminado 

inferior. A cabeça inferior tem assim um diâmetro igual ao da cabeça escareada e uma espessura de 

5.5 mm. 

Em relação aos defeitos provocados na furação, foi modelada a ovalização do furo de quatro 

formas distintas, através da movimentação de pontos na geometria. Em todos os casos, o raio máximo 

aumentou 0.2 mm, cerca de 10% do raio do rebite. Para efeitos de identificação dos defeitos, são 

identificados como ovalização a 0°, 45°, 90° e dupla a 90°. Esta orientação angular é em relação à 

direção do carregamento mas no lado do encosto da cabeça escareada ao laminado, nos casos 

aplicáveis. A ilustração dos defeitos está disposta na figura seguinte. 

 

    

Figura 52 – (a) Ovalização a 0°; (a) Ovalização a 45°; (a) Ovalização a 90°; (a) Ovalização dupla a 90°. 

 FEM – Malha e Condições de Fronteira 

A malha do modelo é parametrizada de forma à sua manipulação ser facilitada. Inicialmente 

são criados os volumes de uma placa que é consequentemente seccionado longitudinalmente de 

forma a simular cada camada de material de orientação diferente. A cada uma destas camadas é 

associado automaticamente o referencial de coordenadas cartesiano adequado à orientação do 

material. Posteriormente cada uma destas camadas pode ser subdividida, mantendo a orientação do 

material ao longo de toda a camada.  

O elemento utilizado na análise foi o elemento sólido linear de oito nós SOLID185 adequado à 

modelação geral de estruturas em 3D. Cada nó tem três graus de liberdade: translações nas direções 

(a) (b) (c) (d) 
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x, y e z. Foi usado com a opção de sólido estrutural homogéneo. A geometria do elemento é ilustrada 

na figura seguinte. 

 

Figura 53 - Geometria do elemento SOLID185. 

Na Figura 54 está representado um detalhe da malha. A malha foi construída tendo em conta 

também diversas outras aproximações a problemas similares [16-19].  

 

Figura 54 - Detalhe da malha. 

A placa superior é a placa escareada e a inferior a placa com furo simples. O rebite une as duas 

placas, estando apenas em contacto na zona do escareado, com folga mínima na zona cilíndrica e 

interferência na cabeça traseira para simular o aperto. 

A cabeça escareada do rebite é modelada de forma a corresponder à geometria do escareado, 

a zona cilíndrica é constante e a cabeça traseira do rebite é simplificada numa forma cilíndrica pois a 

zona em estudo será apenas o laminado escareado e desta cabeça apenas interessa o contacto com o 

laminado não escareado. O rebite, na Figura 55, mantém-se sempre com a mesma malha em todos os 

casos de furação normal e irregular pois não é o objeto de estudo. Contudo, a malha do rebite é 

relativamente refinada pois é um elemento importante no modelo pois contém muitas superfícies de 

contacto com múltiplos componentes. 
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Figura 55 – Malha do rebite. 

De forma a obter-se uma malha regular nos laminados, em torno do rebite existe uma zona 

anelar com malha regular, em que todos os elementos têm a mesma espessura. A quantidade de 

elementos pode ser rapidamente alterada na direção radial e tangencial de modo a refinar os 

resultados obtidos. Na Figura 56 pode ser observado o anel do laminado escareado. No caso do 

laminado não escareado, também existe um anel do mesmo género, somente cilíndrico, apesar de não 

serem utilizados os resultados, mas para manter o contacto no rebite com uma malha constante. 

 

Figura 56 - Anel do laminado escareado. 

Este anel está dividido em oito partes, de forma a possibilitar a introdução de deformações e 

manter a possibilidade de parametrizar a malha e manter os elementos com poucas deformações e 

evitar erros de distorção dos mesmos. A restante malha em torno do anel é regular num volume com 

metade da largura do laminado, conforme ilustrado na Figura 57, onde se dá a transição duma malha 

regular num referencial cilíndrico e se orienta num referencial cartesiano. 

 

Figura 57 - Parte central das placas laminadas: (a) laminado superior; (b) laminado inferior. 

Existe uma zona de contacto entre os volumes centrais dos laminados e as extensões dos 

mesmos, de forma a reduzir a quantidade de elementos nesta zona. Esta diferença na malha é 

modelada com um par de contacto entre cada parte do laminado, obrigando a que os nós nas 

superfícies de contacto transmitam as suas deformações. A condição de fronteira aplicada no laminado 

(a) (b) 
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não escareado é a de encastramento, não possibilitando o deslocamento em todas as direções da área 

no topo do laminado e a condição de fronteira aplicada no laminado escareado é a de tração apenas 

na direção longitudinal, conforme ilustrado na Figura 58. A outra extremidade é encastrada. 

 

Figura 58 - Modelo de elementos finitos, ilustrando a malha e condições de fronteira. 

Os carregamentos são aplicados em duas fases. Na primeira fase apenas é aplicada a 

interferência da cabeça do rebite no laminado não escareado de forma a simular o aperto axial. Na 

segunda fase é aplicado o deslocamento na direção longitudinal com valor igual a um quarto do raio 

do rebite [12]. Não foram utilizadas simetrias no modelo pois o interesse é observar o campo de 

tensões nas camadas do laminado gerado pelas deformações na furação. A análise aplicada foi estática 

com geometria não linear pois o carregamento gera deformações não compatíveis com geometria 

linear, não convergindo. Apesar de ser um carregamento de deformação bastante pequeno, requer a 

opção de inclusão de geometria não linear. 

 Modelo do material 

Materiais unidirecionais foram modelados previamente [12-19], porém neste caso trata-se de 

uma malha, com fibras em duas direções perpendiculares. Para modelar o material compósito, a 

aproximação tomada foi de designar a cada camada de elementos um sistema de coordenadas local 

com a rotação pretendida. Assim, definindo apenas um material ortotrópico, este é transformado 

automaticamente pelo ANSYS, em cada camada. As propriedades usadas foram obtidas por Tabiei e Yi 

[20] pelo modelo de quatro células para um tecido plain weave (Figura 59) de fibra de vidro e 

poliamida, uma vez que todas as propriedades físicas dos materiais não são facilmente obtidas. 

Ux=Uy=Uz=0 

Uy=Uz =0 

Ux = Aplicado 
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Figura 59 – Esquema da malha plain weave. 

Os fornecedores dos materiais apenas têm disponíveis as características das fibras e para se 

obterem todos os módulos de elasticidade, corte e coeficientes de Poisson é necessário realizar uma 

bateria de ensaios com múltiplos provetes de diferentes configurações. Em relação ao rebite, sendo 

de titânio, é um material elástico isotrópico. Todas as propriedades utilizadas estão apresentadas na 

Tabela 1.  

 

 E11 (GPa) E22 (GPa) E33 (GPa) G12 (GPa) G13 (GPa) G23 (GPa) 𝜈12 𝜈13 𝜈23 

Tecido 45.08 45.08 10.12 3.815 2.763 2.763 0.056 0.4643 0.4643 

 E (GPa) 𝜈        

Titânio 110 0.29        

Tabela 1 – Propriedades dos materiais. 

O objetivo da análise é investigar as tensões camada a camada em regime elástico em torno 

de furos escareados, pelo que não estão incluídas leis de degradação dos materiais.  

 Descrição do contacto 

As condições de contacto foram impostas definindo pares de contacto entre as superfícies com 

interação. O método de discretização superfície a superfície foi utilizado, pois previne penetração de 

superfícies num senso comum [12]. Os pares de contacto criados estão representados na figura 60 e 

são os seguintes: par superfície interior do furo e escareado/superfície do rebite, par de contacto 

interlaminados e par de contacto entre o laminado não escareado e a cabeça traseira do rebite. 
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Figura 60 - Superfícies de contacto. 

O colar roscado ou cabeça inferior do rebite, tem interferência com o laminado inferior, 

conforme referido anteriormente. 

 Convergência da malha 

O esquema de parametrização da malha é idêntico ao método utilizado por B. Egan [12]. Para 

estudo de convergência da malha, foram refinados elementos principalmente na direção tangencial. 

Em todas as malhas do estudo existem dois elementos na espessura de cada camada, de modo a se 

obterem tensões no centro da camada. A tensão tangencial em estudo foi retirada sempre do mesmo 

local: no plano de corte do conjunto, mais especificamente no laminado escareado na zona de tensão 

máxima, orientada a 90° com a direção do carregamento. O erro apresentado na Figura 61 é o erro 

relativo da tensão em cada malha em relação à tensão na malha mais refinada. 

 

Figura 61 - Estudo de convergência da tensão tangencial. 

O estudo de convergência não foi para além dos 30640 elementos pois os tempos de cálculo 

tornavam-se incomportáveis. Optou-se então por utilizar a malha mais refinada possível, tendo em 

conta o padrão de redução do erro no estudo de convergência. 
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7. Resultados e Discussão 

Neste capítulo são apresentados os resultados das análises de elementos finitos realizadas aos 

modelos criados. Primeiramente são apresentados todos os resultados para o caso da furação regular 

e seguidamente apenas os resultados relevantes nos casos das anomalias de furação. 

 Pré Carregamento do rebite 

Este primeiro resultado é referente à primeira fase de carregamento, resolvendo o contacto e 

interferência inicial entre os três componentes da montagem: o rebite e os dois laminados. Na Figura 

62 está representada a distribuição de tensões axiais σZ, nos laminados. A compressão máxima de 96.9 

MPa localiza-se na zona de passagem do furo cilíndrico a escareado. É possível observar uma boa 

continuidade dos esforços na transição entre os dois laminados. 

 

Figura 62 – Tensões axiais σZ (Pa) depois de aplicado o aperto inicial ao rebite. 

Na face do colar roscado, a distribuição de tensões é a ilustrada na Figura 63, havendo uma 

distribuição circular. Este resultado demonstra uma boa modelação do contacto entre os 

componentes, no que diz respeito à transmissão de tensões axiais. 

 

Figura 63 – Tensões axiais σZ (Pa), na face da cabeça plana do rebite. 

 Deformação da junta 

O resultado qualitativo da deformação é importante na confirmação da modelação do 

contacto. Na Figura 64 é apresentada a deformação da junta com o mapeamento das deformações 

nodais na direção do carregamento Ux. É possível observar o efeito sela provocado nos laminados e a 

inclinação do eixo do rebite. 
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Figura 64 - Deformação nodal Ux  (m) do conjunto quando sujeito à tração (deformação ampliada x2). 

Numa perspetiva de corte longitudinal, observa-se na Figura 65 que o rebite encosta aos 

laminados nos locais corretos, com o aparecimento de espaços vazios maiores, devido à deformação 

do laminado. Esta deformação confirma a correta modelação do contacto entre os laminados e o 

rebite. 

 

Figura 65 - Corte longitudinal da deformação. 

 Resultado do carregamento 

Os resultados apresentados para as tensões foram obtidos diretamente do ANSYS aplicando 

uma transformação de coordenadas para um referencial cilíndrico centrado no plano de corte e centro 

do furo, e direção Z concêntrica também com o furo, conforme a Figura 66, onde θ = 0° é no sentido 

do carregamento. 

 

Figura 66 - Sistema de coordenadas cilíndrico utilizado. 
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Partindo do plano de corte, a distribuição das tensões radiais e tangenciais da primeira camada 

0°/90° são as dispostas na Figura 67. Esta camada tem fibras orientadas na direção do carregamento 

e perpendicular a ele, por isso, a tensão radial mínima ocorre na zona de contacto com o rebite a 180°, 

à compressão, com o valor de 1070 MPa. Na zona de interface entre a malha regular em redor do furo 

e a extensão do laminado é possível observar uma ligeira descontinuidade. Esta descontinuidade é 

desprezável e ocorre devido à interpolação da transferência de deslocamentos entre as duas malhas 

diferentes, conforme referido anteriormente. Na Figura 67b é possível observar a distribuição das 

tensões tangenciais, com o máximo de 1260 MPa em tensão a um ângulo de -90°/90° com a direção 

do carregamento e 204 MPa em compressão a um ângulo de -135°/135°. Estes valores estão de acordo 

com o esperado tendo em conta o alinhamento das fibras com o carregamento. 

 

Figura 67 – Camada 1: (a) Distribuição das tensões radiais e (b) das tensões tangenciais. 

A camada seguinte, camada 2, é a primeira camada de ±45° e a zona do furo ainda é totalmente 

cilíndrica. A distribuição de tensões radiais, na Figura 68a, tem um valor máximo à compressão de 967 

MPa a ±135° e o seu padrão de dispersão de carregamentos alinha-se com a direção das fibras nesta 

camada. Em relação às tensões tangenciais, na Figura 68b, o máximo também se situa na zona ±135°, 

com um máximo à tensão de 1080 MPa e o máximo à compressão de 628 MPa situa-se a 180°. 

Novamente o padrão de distribuição das tensões segue de acordo com a direção das fibras.  

 

Figura 68 – Camada 2: (a) Distribuição das tensões radiais e (b) das tensões tangenciais. 

A camada 3 é a segunda camada 0°/90°, com as tensões ilustradas na Figura 69, sendo nesta 

camada a zona mais profunda do escareado. Nesta camada, e devido à alteração de geometria 

derivada transição da zona cilíndrica do furo para o escareado, existe uma aresta na zona mais 

(a) (b) 

(a) (b) 
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profunda da camada, onde se situam os valores máximos e mínimos de tensões. Em termos de tensão 

radial o máximo absoluto é de 976 MPa e localiza-se a ±180°, à compressão. Nesta zona o rebite está 

completamente encostado ao laminado. No que toca à tensão tangencial, o máximo volta a estar 

situado a ±90° em tensão, com o valor de 899 MPa. Os padrões de dispersão das tensões em torno do 

furo voltam a estar alinhados nas direções das fibras 0°/90°. Na zona do escareado, incluindo esta 

camada, como a cabeça do rebite está em contacto total com o laminado apenas na zona entre os 135° 

e os 180° (e -135° e os -180°, por simetria), a distribuição das tensões na zona oposta é instável devido 

ao contacto apenas da aresta da face exterior da cabeça do rebite com o escareado na zona oposta. 

 

Figura 69 – Camada 3: (a) Distribuição das tensões radiais e (b) das tensões tangenciais. 

A segunda camada a ±45°, camada 4, na Figura 70, está localizada a meio do escareado tendo 

um máximo de tensão radial a ±135° de 317 MPa à compressão, e um máximo de tensão tangencial 

de 340 MPa também na mesma zona. Perto do furo a distribuição de tensões segue a direção das fibras 

da camada sendo mais evidente na tensão radial no lado do contacto com o rebite. Na zona entre os -

90° e os 90° a distribuição de tensões é irregular devido ao contacto intermitente da cabeça do rebite 

com o escareado. 

 

Figura 70 – Camada 4: (a) Distribuição das tensões radiais e (b) das tensões tangenciais. 

A camada mais afastada do plano de corte é a camada 5 com fibras orientadas a 0°/90°, na 

Figura 71. Nesta camada volta a ser visível uma ligeira descontinuidade nas tensões na transição das 

malhas do escareado para a extensão do laminado, sem consequências para a distribuição de tensões 

em redor do escareado. Nesta camada as tensões têm valores mais baixos pois a área de contacto do 

rebite é maior devido ao escareado a localização dos máximos e mínimos altera-se devido ao contacto 

(a) (b) 

(a) (b) 
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da aresta da cabeça escareada a meio da camada entre os -45° e 45°, aproximadamente, gerando o 

uma tensão radial de compressão máxima nessa zona com valor de 221 MPa e tangencial de 

compressão máxima de 448 MPa. 

 

Figura 71 – Camada 5: (a) Distribuição das tensões radiais e (b) das tensões tangenciais. 

Sendo o objeto de estudo o contacto do rebite no laminado escareado, os gráficos seguintes 

organizam por distância ao plano de corte e por ângulo relativamente à direção de carregamento, as 

tensões radiais (Figura 72) e tangenciais (Figura 73). 

 

Figura 72 - Distribuição da Tensão Radial no contacto do escareado do laminado 

Conforme visualizado nas distribuições de tensões anteriores, a tensão radial apresenta 

máximos nas camadas orientadas a 0°/90° na zona a 180° e nas camadas orientadas a ±45° na zona 

dos ±135°. Nas camadas 4 e 5, ou observando no gráfico as camadas com distância ao plano de corte 

a partir de 1.05 mm, existe uma diminuição severa da magnitude da tensão radial devido ao escareado. 

Em relação à tensão tangencial, o gráfico seguinte é análogo ao anterior. Tal como descrito, 

são evidentes os máximos de tensão tangencial orientados de acordo com a direção das fibras, 

existindo picos de tensão nas camadas 0°/90° aos 90° e nas camadas ±45° aos ±135°. Tal como no caso 
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da tensão radial, a tensão tangencial também diminui de magnitude com o aumento da distância ao 

plano de corte. 

 

Figura 73 - Distribuição da Tensão Tangencial no contacto do escareado. 

 Resultado das deformações no furo 

Conforme evidenciado no caso do furo não deformado, as tensões máximas localizam-se na 

zona cilíndrica do furo. Consequentemente, para os diferentes casos de deformação do furo, apenas 

são ilustradas as duas camadas afetadas pela alteração na geometria e seguidamente os gráficos das 

distribuições das tensões na zona do furo e escareado do laminado. 

 Ovalização a 0º 

O contacto final para este caso de deformação do furo é diferente do furo não deformado pois 

rebite não fica em contacto total na zona cilíndrica do laminado escareado, como ilustrado na Figura 

74. 

 

Figura 74 - Detalhe da deformação no plano XZ (a) e no plano XY (b), apenas da zona cilíndrica. 

No caso da existência de uma deformação na direção do carregamento, nomeadamente na 

zona de contacto com o rebite, a distribuição de tensões altera-se relativamente ao caso normal, como 
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é evidente. As distribuições de tensões radiais e tangenciais na camada 1, orientada a 0°/90°, na Figura 

75, apresentam concentrações de tensões na zona em que se dá a transição para a zona da 

deformação, com máximos em -135° e 135° de valores 1440 MPa à compressão. Neste caso a tensão 

não está alinhada com a direção do carregamento, acabando por se concentrar mais. A tensão 

tangencial a apresenta um valor máximo de compressão a ±135° de 1080 MPa e de tensão a ±90° de 

1140 MPa com outro pico bastante elevado a 180°.  

 

Figura 75 – Tensões radiais (a) e tangencias (b) na camada 1 do laminado escareado. 

Na camada 2, na Figura 76, orientada a ±45° a tensão radial encontra-se alinhada na direção 

das fibras, com um valor máximo de compressão de 1960 MPa. Em relação à tensão tangencial, a 

distribuição é qualitativamente semelhante à camada anterior, com máximo de compressão de 557 

MPa a ±135° embora o máximo de tensão esteja mais deslocado no sentido da orientação com as 

fibras, estando assim os máximos mais próximos fisicamente. A tensão tangencial máxima é de 665 

MPa. 

 

Figura 76 – Tensões radiais (a) e tangencias (b) na camada 2 do laminado escareado. 

De modo a facilitar a observação dos valores das tensões em redor do furo e escareado, os 

gráficos seguintes ilustram as tensões radiais e tangenciais em função da sua localização na espessura 

e ângulo relativamente à direção do carregamento. 

Em relação à tensão radial, na Figura 77, o máximo de compressão localiza-se a ±135° na zona 

cilíndrica do furo com diminuição da sua magnitude com o afastamento ao plano de corte devido ao 

escareado. 
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Figura 77 - Distribuição da Tensão Radial no contacto do furo ovalizado a 0°. 

A tensão tangencial, na Figura 78, apresenta picos de tensão a ±90° e 180° e de compressão a 

±135° nas camadas orientadas a 0°/90°. Nas camadas ±45° os picos de compressão estão situados no 

mesmo local das camadas orientadas a 0°/90°, contudo os picos de tensão estão deslocados para os 

±120°. 

 

Figura 78 - Distribuição da Tensão Tangencial no contacto do escareado do laminado 

 Ovalização a 45º 

Nesta deformação do furo, no contacto final depois do carregamento, o rebite, na tentativa 

de se acomodar ao espaço vazio desloca-se no eixo y, tornando a distribuição de tensões não simétrica. 

A deformação final da zona cilíndrica do laminado escareado pode ser observada na Figura 79, onde é 

visível o mais espaço vazio a 90° do que a -90°. 
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Figura 79 - Detalhe da deformação no plano XY, apenas da zona cilíndrica. 

Devido a este contacto, a compressão radial máxima na camada 1 (Figura 80) está localizada a 

180° com um valor de 2260 MPa. A compressão tangencial máxima é de 697 MPa e a tensão tangencial 

máxima é de 1140 MPa, estando localizadas a 180° e a 90° respetivamente. É possível constatar que a 

distribuição de tensões não é simétrica em relação ao plano XZ. A dispersão das tensões contudo, está 

relativamente alinhada com a direção das fibras, neste caso a 0°/90°. 

 

Figura 80 - Tensões radiais (a) e tangencias (b) na camada 1 do laminado escareado. 

Na camada 2, Figura 81, a dispersão das tensões também está relativamente alinhada com a 

direção das fibras, a ±45°. Radialmente apresenta uma compressão máxima de 1740 MPa a 180° com 

diminuição da tensão até cerca de 120°. Tangencialmente apresenta picos máximos de tensão mais 

orientados com a direção das fibras, com magnitude máxima de 1230 MPa. A compressão tangencial 

é máxima em 180° com valor de 1470 MPa. 

 

Figura 81 - Tensões radiais (a) e tangencias (b) na camada 2 do laminado escareado. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Os gráficos da tensão radial (Figura 82) e tangencial (Figura 83) relativamente à distância ao 

plano de corte e ao ângulo com a direção de carregamento estão representados seguidamente. A 

tensão radial apresenta-se deslocada, começando a aumentar a partir dos 120° até aos 180°. 

 

Figura 82 - Distribuição da Tensão Radial no contacto do escareado do laminado. 

É possível observar no gráfico da tensão tangencial que os picos mais elevados se situam na 

zona dos 90° aos 135°. 

 

Figura 83 - Distribuição da Tensão Tangencial no contacto do escareado do laminado. 

 Ovalização a 90º 

Neste defeito, o rebite mantém o seu alinhamento na direção do carregamento pois tem 

espaço para se acomodar na curvatura do furo. Existe portanto mais espaço vazio a -90°, conforme se 

pode observar na Figura 84. 
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Figura 84 - Detalhe da deformação no plano XY, apenas da zona cilíndrica. 

As distribuições de tensões são mais simétricas que no caso anterior, apesar de haver uma 

ligeira interferência na região dos -135° pois é onde o rebite encosta e se concentram tensões e surgem 

gradientes de tensão. 

Radialmente, na camada 1 (Figura 85), orientada a 0°/90°, a compressão máxima é de 1110 

MPa a 180° e a propagação das tensões é na direção das fibras. Tangencialmente, os máximos de 

tensão e compressão estão localizados do lado do defeito com valores de 1270 MPa para tensão e 481 

MPa para compressão. 

 

Figura 85 - Tensões radiais (a) e tangencias (b) na camada 1 do laminado escareado. 

 Na camada 2 (Figura 86), com fibras orientadas a ±45°, o máximo de compressão radial localiza-

se a -135°, zona onde há a transição para a deformação. Tangencialmente, a compressão máxima está 

situada a 180° com valor de 541 MPa e a tensão máxima a -120° com valor de 1020 MPa. 

 

Figura 86 - Tensões radiais (a) e tangencias (b) na camada 2 do laminado escareado. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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As assimetrias na distribuição de tensões são mais evidentes nos gráficos das Figuras 87 e 88. 

No gráfico da tensão radial é possível observar que do lado do defeito (-135°) existe um gradiente de 

tensões muito mais acentuado que no lado simétrico, 135°. Comparando com o caso não deformado, 

as tensões são também mais elevadas. 

 

Figura 87 - Distribuição da Tensão Radial no contacto do escareado do laminado. 

Também na distribuição da tensão tangencial é possível observar que na zona de 0° a 180° a 

distribuição é qualitativamente muito semelhante ao caso não deformado e que na zona de 0 a -180° 

existem picos mais elevados e com gradientes mais acentuados. 

  

Figura 88 - Distribuição da Tensão Tangencial no contacto do escareado do laminado. 

 Ovalização dupla a 90º 

Neste defeito mantém-se o alinhamento do rebite na direção do carregamento, existindo igual 

espaço vazio a -90° e a 90°, resultando numa simetria na distribuição das tensões, observável na Figura 

89. 
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Figura 89 - Detalhe da deformação no plano XY, apenas da zona cilíndrica. 

Sendo a geometria simétrica, a distribuição de tensões também é simétrica, como evidenciado 

pelas figuras. Radialmente (Figura 90a), a compressão máxima está situada a 180° com magnitude 946 

MPa e as tensões seguem a orientação das fibras. Tangencialmente(Figura 90b), o máximo de tensão 

situa-se na zona da deformação com magnitude 1270 MPa e a compressão máxima situa-se a -135° e 

135° com magnitude 332 MPa. 

 

Figura 90 - Tensões radiais (a) e tangencias (b) na camada 1 do laminado escareado. 

 Na camada 2, Figura 91, a compressão radial máxima não está localizada a 180° mas encontra-

se aproximadamente a ±157.5° com valor de 1070 MPa. Tangencialmente a compressão máxima 

encontra-se a 180° com valor de 673 MPa e a tensão máxima a ±120° com valor de 1050 MPa. 

 

Figura 91 - Tensões radiais (a) e tangencias (b) na camada 2 do laminado escareado. 

Para comparação com o caso não deformado, os gráficos das Figuras 92 e 93 fornecem melhor 

compreensão da distribuição das tensões nesta deformação. 

A tensão radial apresenta-se simétrica e com elevados gradientes em ±120°. 
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Figura 92 - Distribuição da Tensão Radial no contacto do escareado do laminado. 

A tensão tangencial também apresenta elevados gradientes na camada 1, ou seja, distância ao 

plano de corte entre 0 e 0.35 mm. É possível observar os picos de tensão alternados entre camadas de 

orientação diferentes. 

 

Figura 93 - Distribuição da Tensão Tangencial no contacto do escareado do laminado. 

 Comparação de Tensões Máximas 

As tensões obtidas são elevadas quando comparadas com as tensões existentes em casos que 

os materiais sejam metálicos, mas tendo em conta que as tensões são de contacto, que os valores 

obtidos por Egan B. et al[12] são da mesma ordem de grandeza e que o modelo do material é elástico, 

a análise revela pelo menos as zonas de concentrações de tensões em cada caso. 

Na Tabela 2 estão dispostas as tensões máximas mais relevantes para cada caso, apesar de 

serem em posições diferentes, consequência da alteração na geometria. É relevante, no entanto, 
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comparar as tensões máximas obtidas. Os defeitos numerados de 1 a 4 na tabela correspondem por 

ordem às ovalizações a 0°, 45°, 90° e dupla a 90°. 

Maioritariamente as diferenças entre as tensões obtidas nos defeitos e no caso sem defeito 

são para o aumento da tensão à compressão. Em relação à tensão radial, a compressão chega até a 

aumentar 111.21% no caso do laminado com defeito a 45°. 

 

 Camada σR (C) MPa Δ% σθ (C) MPa Δ% σθ (T) MPa Δ% 

Sem defeito 
1 1070   204   1260  

2 967  628  1080  

Defeito 1 
1 1440 34.58% 1080 429.41% 1140 -9.52% 

2 1960 102.69% 557 -11.31% 665 -38.43% 

Defeito 2 
1 2260 111.21% 697 241.67% 1140 -9.52% 

2 1740 79.94% 1470 134.08% 1230 13.89% 

Defeito 3 
1 1110 3.74% 481 135.78% 1270 0.79% 

2 1170 20.99% 541 -13.85% 1020 -5.56% 

Defeito 4 
1 946 -11.59% 332 62.75% 1270 0.79% 

2 1070 10.65% 673 7.17% 1050 -2.78% 

Tabela 2 - Comparação das tensões máximas obtidas. 

Os defeitos 1 e 2 são os que provocam maiores diferenças nas compressões tangenciais com 

diferenças máximas de 429.41% no defeito 1 e 241.67% no defeito 2 em relação ao caso sem defeito. 

A tensão tangencial é a que apresenta menores diferenças, muitas vezes na redução da tensão, mas 

os aumentos nas compressões em todos os casos são muito maiores. 

Estes aumentos de compressão podem levar ao aparecimento de micro-fraturas ou 

delaminações, reduzindo assim a resistência do laminado mais cedo que o previsto. As delaminações 

e micro-fraturas podem levar à inclusão de humidade na junta que a degrada severamente. Ensaios 

experimentais seriam de interesse na análise dos modos de falha possíveis. 
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8. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

A análise do processo de fabrico e de montagem de conjuntos compósitos gerou melhorias 

nos processos analisados e acompanhados, conforme descritos nos casos de estudo apresentados, nos 

quais houve a aplicação sistemática de todo o conhecimento adquirido e da ideologia Lean. 

Algumas anomalias recorrentes foram corrigidas, através da criação das ferramentas e 

documentação necessárias. Contudo, tendo estes processos uma forte intervenção humana, os 

defeitos são sempre suscetíveis de ocorrer e a documentação criada apenas consegue melhorar o 

processo até ao limite da qualidade da mão-de-obra. A cultura da melhoria contínua está enraizada na 

empresa e é na busca da perfeição que se orientam as ideias e as decisões tomadas. 

A análise e melhoria de processo é um trabalho que não pode parar, pois é uma das formas 

importantes e fundamentais no aumento de lucro da empresa através da redução de custos. 

Em relação à análise de elementos finitos, foram analisadas as tensões resultantes da 

existência de ovalizações na furação de uma junta rebitada, com resultados indicadores de graves 

aumentos de tensões nas camadas da zona cilíndrica do laminado escareado, sendo estas mesmas as 

zonas que suportam maioritariamente as tensões radiais e tangenciais. 

A necessidade de uma análise de elementos finitos 3D foi confirmada através da presença de 

assimetrias nas distribuições de tensões e das tensões significativas na espessura do laminado em 

torno do furo e escareado. Os resultados foram bastante satisfatórios pois permitiram confirmar o 

efeito nefasto provocado pela ovalização da furação, razão pela qual é controlada pelo controlo de 

qualidade. 

O material modelado não foi o mais frequentemente utilizado neste tipo de ligações com 

rebite, porém, o código criado acomoda quaisquer outras propriedades físicas. 

Para trabalhos futuros, o modelo poderá ser analisado em ensaio de fadiga ou uma ligação de 

laminados com múltiplos rebites [21][22] e a introdução de defeitos num dos furos. Teria também 

interesse a análise experimental de provetes com o tipo de defeito provocado nesta tese, para 

comparação de resultados, utilizando até, outro tipo de material, como por exemplo, compósitos de 

fibra de carbono. 

Utilizando leis de degradação do material e uma geometria de ovalização mais realista, poderia 

também ser efetuada uma análise de elementos finitos que simulasse um ensaio de tração 

experimental e comparação de resultados. 
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