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“There are four purposes of improvement: easier, 

better, faster, and cheaper. These four goals appear in 

the order of priority” 

Existem quatro objectivos de melhoria: mais fácil, 

melhor, mais rápido e mais barato. Estes quatro 

objectivos aparecem em ordem de prioridade. 

 

- Shigeo Shingo 
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Resumo 

A presente dissertação analisa o processo de produção em estaleiro de construção naval, centrando-

se na fase de construção do bloco. Além de abordagens teóricas no âmbito de planeamento de 

produção, é dado especial ênfase ao estudo das tecnologias e métodos de construção utilizadas em 

estaleiro naval, nomeadamente os processos de corte, enformação, montagem e soldadura nas várias 

fases de construção do bloco. O estudo desenvolvido divide-se em duas partes distintas: 

• Análise dos processos de fabrico de bloco nos estaleiros de construção naval da empresa 

WEST SEA SHIPYARDS S.A., localizados em Viana do Castelo, com vista à caracterização 

dos vários processos aí observados, nomeadamente corte, enformação, montagem e 

soldadura. 

• Partindo dos dados recolhidos na primeira fase da dissertação, é desenvolvido um algoritmo 

que permite o estudo de tempos e custos de produção de blocos, em função das características 

dos blocos e das capacidades do estaleiro e tecnologias utilizadas. 

Pretende-se assim aprofundar a análise dos tempos e custos associados a todas as etapas de cada 

fase da produção do bloco, bem como estudar um modo de análise baseada nas características de 

cada peça do bloco e nas características do estaleiro, sendo este um modelo relativamente pouco 

desenvolvido nos estudos realizados nesta área, permitindo assim estudar as consequências de 

implementação de tecnologias de construção alternativas. 
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Abstract 

The present dissertation analyses the production process in the shipbuilding industry, focusing on the 

steel construction phase of the block. In additional to some approaches in the field of production 

planning, it is given special emphasis on the study of the technologies and methods of construction in 

shipbuilding, mainly the cutting, bending, preparation and welding, in the varies production phases. The 

developed study is hence divided in two main parts: 

• Analysis of the processes of block manufacture in the shipbuilding yards of WEST SEA 

SHIPYARDS S.A, located in Viana do Castelo, Portugal, with aim of characterization of the 

various processes observed: cutting, bending, assembly and welding. 

• Based on the data collected in the first phase of the present dissertation, an algorithm is 

developed, allowing the study of the time and costs of the production of a block, as function of 

the characteristics of the block and the shipyard capacities and used technologies. 

Hence, the present study is intended to deepen the analysis of the times and costs associated to all the 

stages of each phase of the steel block construction. Simultaneously, study a mode of analysis based 

on the characteristics of each block part and the characteristics of the yard, which is a type of analysis 

approach undeveloped in the area, thus allowing to study the consequences of implementing alternative 

construction technologies. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

A indústria de construção naval em Portugal assume uma importância fulcral para o desenvolvimento 

do país, embora hoje se encontre numa fase de reconhecido declínio quando comparada com períodos 

não muito longínquos da história nacional. A atual conjetura económica mundial, aliada à forte 

concorrência que os estaleiros de construção naval portugueses se vêm confrontados, implica a 

necessidade de uma reflecção profunda sobre os conceitos de produção atualmente adotados, desde 

os métodos às tecnologias utilizadas. A aplicação de novas tecnologias na construção naval implica 

avultados investimentos, por essa razão os estudos da sua implementação devem ser corretamente 

realizados, de modo a conhecer os valores de custos e tempos produtivos esperados. Com esta 

motivação como pano de fundo, a dissertação que aqui se apresenta procurou caracterizar processos 

de algumas etapas fundamentais da construção naval, bem como desenvolver uma abordagem para 

análise do processo de construção em estaleiro naval face à aplicação de novas tecnologias de 

produção. 

O processo de produção em estaleiro de construção naval é complexo e os seus custos e tempos de 

produção são bastante difíceis de estimar a priori, devido a inúmeros factores humanos e tecnológicos 

das várias etapas do processo de construção. Procurar diminuir o grau de incerteza do estudo e 

planeamento da produção, onde possível, foi também uma das motivações chave para a realização da 

presente dissertação. Enquanto grande parte dos estudos desenvolvidos até agora na área da análise 

prévia de tempos e custos esperados faziam uso, maioritariamente, do peso total do bloco e de um 

factor de complexidade, em função do tipo de bloco e navio, o presente estudo procura partir das 

características dos componentes estruturais individuais que compõe o bloco, realizando assim uma 

abordagem de análise de produção que procure ser menos incerta. 

1.2. Estado de Arte 

Hoje a indústria de construção naval encontra-se, sem dúvida, numa fase de mudança de conceitos, 

de novas tecnologias e técnicas, bem como desenvolvimentos no âmbito dos processos de produção. 

Esta mudança de paradigma na indústria naval, que se constata, não só, mas principalmente, na 

Europa, é consequente da forte concorrência dos mercados do extremo oriente (China, Coreia do Sul 

e Japão), sendo por isso necessário encontrar ferramentas que permitam que esta indústria se torne 

mais competitiva e rentável. 

Os últimos desenvolvimentos na indústria de construção naval podem ser divididos em dois grandes 

campos: Avanços no âmbito de novas tecnologias e técnicas de produção, das quais o presente 

trabalho se centra principalmente nos processos de corte e de soldadura; e avanços no campo de 

organização, planeamento, sequências e novos conceitos de produção. Contudo, é importante realçar 

que estas duas vertentes estão intimamente interligadas e avançam em conjunto, por exemplo, novas 
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tecnologias podem permitir a implementação de novos conceitos e sequências de produção, e vice-

versa. 

Antes de prosseguir com a apresentação dos mais recentes avanços e estudos nos processos de 

construção é importante aqui referir o atual estado da indústria naval europeia. Os estaleiros asiáticos, 

nomeadamente China, Coreia do Sul e Japão apresentam-se, apesar do atual decréscimo da produção, 

como líderes do sector, devido à identificação desta indústria como um factor estratégico para o 

crescimento da economia desses países, a par dos suportes estatais que lhe são oferecidos. 

Recentemente a crise financeira mundial, aliada à sobreprodução naval gerou um estado de crise no 

sector, gerando nos estaleiros europeus uma séria pressão económica. Para que a indústria de 

construção naval europeia, e nomeadamente a portuguesa, consiga responder aos desafios que lhe 

estão apresentados é necessário desenvolver processos que permitam o aumento da eficiência da 

produtividade, tal como é referenciado em inúmeros programas de estudo levados a cabo pela união 

europeia, como o LeaderShip2015 (Mickeviciene, 2011). 

Ingressando agora no estado de arte das tecnologias e técnicas utilizadas em construção naval, é 

importante referir que, das muitíssimas fases do processo de construção, apenas irão ser tratadas com 

maior detalhe nesta dissertação os métodos e tecnologias de corte e soldadura, pois são as principais 

fases que constituem a construção do bloco. 

Relativamente ao corte mecânico, cujo principal tipo de corte empregado é o corte por arranque de 

apara, este é hoje pouco utilizado, devido à morosidade que o processo apresenta. Porém, neste 

instante é importante realçar a existência e utilização de uma máquina automática de corte mecânico 

por arranque de apara na linha de painéis dos estaleiros da WestSea (WS). Devido às suas 

características, este processo de corte mecânico está a ser sucessivamente substituído por processos 

térmicos, apesar da importância que este assume pontualmente em problemas de fluxo de produção 

(Storch, Hammon, Bunch, & Moore, 2007). Porém, apesar da morosidade deste processo, a 

deformação da chapa devido à zona termicamente afetada é inexistente neste processo. 

Na fase de corte de chapa de aço os processos térmicos são os mais usados. Presentemente o oxi-

corte é, sem dúvida, o processo mais utilizado na indústria naval. Foi um dos primeiros processos de 

corte térmicos a serem implementados, sendo ainda hoje bastante económico e bastante útil para o 

corte de chapas de grande espessura, até 250 mm. Este processo pode também ser utilizado em aços 

inoxidáveis caso se introduza no fluxo de corte um pó rico em ferro, apesar de apresentar qualidade de 

corte inferior, sendo por isso uma solução pouco usada (Storch, Hammon, Bunch, & Moore, 2007). O 

oxi-corte é um processo que limita o produto a cortar, tendo em conta, por exemplo, a tendência do 

crescente uso de alumínio em construção naval, pois limita-se apenas a materiais ferrosos (Paque, 

2003). Do ponto de vista ambiental é importante referir que este processo de corte apresenta alguns 

inconvenientes, devido sobretudo às emissões de material particulado e outros poluentes decorrentes 

do fumo provocado pelo oxi-corte, sendo significativamente nocivo para os operadores (Shipbuilding, 

2010). 
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O oxi-corte toma especial importância no corte manual, pois possui a vantagem de apresentar 

características que o permitem ser facilmente transportado, sendo também importante de referir que é 

um processo de corte facilmente aprendido e realizado pelo trabalhador. Contudo, para o corte de 

chanfro manual com qualidade suficiente para posterior soldadura, é necessário que o operador possua 

alguma experiência (Storch, Hammon, Bunch, & Moore, 2007). As características deste processo de 

corte permitem a instalação, no mesmo pórtico de corte, de múltiplas cabeças de corte, podendo assim 

cortar múltiplas peças semelhantes, bem como a existência de cabeças de corte com múltiplos bicos 

de corte, sendo esta capacidade muito utilizada pelos estaleiros navais que atualmente utilizam este 

processo (Cahill, et al., 2000). Entre o custo do oxi-corte manual e o oxi-corte automático foi realizado 

um estudo  que comprova, através da análise de velocidades, consumíveis e custos, a vantagem do 

segundo face ao primeiro devido principalmente à diminuição da mão de obra necessária (Carvalho, 

Gordo, Lima, & Guedes Soares, 2006). 

Como vários estudos o referem, a elevada quantidade de trabalho suplementar de correção devido às 

deformações térmicas geradas por este processo de corte podem chegar a 30% do custo, segundo 

Rolland et al. (2006), apresentando-se assim como um dos factores mais preponderantes dos custos 

anexados a este processo de corte, por isso importa também estudar o comportamento dos esforços 

que são gerados no material base. Este estudo foi realizado experimentalmente e numericamente por 

Bo et al (2009). 

Face ao surgimento de novas tecnologias de corte, os mais recentes estudos relativos ao processo de 

oxi-corte centram-se no estudo de parâmetros de corte, permitindo optimizar o processo, a sequência 

de trabalho e o modo de monotorização (ISSC, 2006). 

O elevado grau de deformações e imperfeições geradas pelo oxi-corte, bem como a morosidade do 

processo de oxi-corte obrigou os estaleiros de construção naval a procurar novas tecnologias de corte, 

como é o caso do corte por plasma. Hoje os principais estaleiros navais usam o corte por plasma para 

processar chapas entre os 8 e 20 mm de espessura, pois este processo, em média, permite velocidades 

de corte cinco vezes mais elevadas que as do oxi-corte e uma enformação devida à difusão térmica 

bastante menor, levando assim a uma diminuição do trabalho suplementar de correção e ajuste, bem 

como importante redução de resíduos e de consumo de chapa necessária, permitindo que o presente 

processo apresente um impacto ambiental reduzido quando comparado com o oxi-corte (GmbH, 2005) 

(Gordo, Carvalho, & Guedes Soares, 2006). 

O corte por plasma com oxigénio tem sido sucessivamente desenvolvido, pois apresenta resultados de 

qualidade, permitindo também produzir um chanfro de boa qualidade e a inexistência de escória. Hoje 

é possível realizar o corte por plasma com oxigénio com corrente de 400 [A] resultando num 

considerável aumento da velocidade de corte. Contudo uma maior corrente traduz uma maior difusão 

térmica e consequentemente diminuição da qualidade de corte, nomeadamente dos chanfros. Para 

contornar este problema existe hoje a solução de utilizar cabeças de corte inclinadas destinadas 

especificamente ao corte de chanfros em Y e V, enquanto que os chanfros em K são ainda 

aconselhados a realizar por oxi-corte, quando possível (GmbH, 2005). 
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Outros estudos, como os realizados por Ilii & Cateada (2009) ou o estudo desenvolvido por Berglund 

(2006), permitiram analisar os custos deste processo de corte. Apesar de não ser o factor mais 

preponderante, o custo dos consumíveis adquire uma grande importância, nomeadamente o uso das 

peças da cabeça de corte, e não deve ser descurado (Cahill, et al., 2000), (GmbH, 2005), (Carvalho, 

Gordo, Lima, & Guedes Soares, 2006). Este facto foi confirmado presencialmente nos estaleiros navais 

da WS, em Viana do Castelo, onde se observou que, de facto, o bocal da cabeça de corte tinha de ser 

substituído com alguma frequência. Por esta razão os ciclos de vida dos componentes das máquinas 

de corte por plasma têm sido um assunto de especial incidência nos estudos deste processo de corte. 

Em 2002 (Decker) um dos elementos do corte por plasma ainda a desenvolver consistia na 

monotorização dos consumíveis, isto é, gases e peças, daí que uma das tendências de investigação 

deste processo de corte seja o estudo da durabilidade dos componentes da máquina de corte, bem 

como a sua quantificação. Relativamente ao controlo de qualidade deste processo, em 2011 (Deli & 

Bo) foram propostas novas estratégias de controlo do processo, melhorando a qualidade de corte. 

A tecnologia Hi Focus é um dos exemplos dos mais recentes desenvolvimentos deste processo de 

corte, permitindo processar elevadas espessuras (ISSC, 2006). Tal como acontece para o processo de 

oxi-corte, os custos de uma má qualidade de corte, nomeadamente devido à aplicação de parâmetros 

de corte por plasma menos corretos são também bastante elevados, é, por isso, necessário entender 

os factores que afetam as várias características do corte, como foi realizado, por exemplo, por Gullu & 

Atici (2006) e por Salonitis & Vatousianos (2012), ou estudos relativos ao gás utilizado, como aqueles 

levados a cabo por Kavka et al, (2013), e por Bhalodiya, Pipalia & Pandey (2016). Porém, apesar das 

consequências dos casos de enformação da chapa devido à difusão térmica decorrente do processo 

de corte, Guluwita, Faizer e Dharmarathne (2014) concluíram que as deformações das chapas durante 

a fase de construção do casco se devem sobretudo às soldaduras realizadas. 

Boekholt realizou um interessante estudo (1996) que procurou analisar as políticas de produção em 

estaleiros de construção naval do Japão, Coreia do Sul e Europa (onde se incluiu os Estaleiros Navais 

de Viana do Castelo S.A.), onde se verificou uma diferença entre o uso de corte por plasma: na Europa 

em geral usa-se o corte por plasma submerso, o que não acontece no Japão, onde o corte por plasma 

é feito ao ar livre. Os estaleiros europeus valorizam o facto do método por eles usado respeitar regras 

ambientais e provocar menores deformações nas chapas e a implementação de oficinas especificas 

para o corte. Os estaleiros japoneses justificam o facto de não realizar o corte submerso devido à 

aceleração da corrosão, bem como pelo facto de não ser possível realizar o processo de marcação 

simultânea, tendo ainda em conta que são utilizados ventiladores que puxam o os fumos decorrentes 

do corte. Existe hoje uma tendência por parte dos estaleiros europeus em voltar ao corte por plasma a 

“seco”, por apresentar significativas vantagens na produtividade e qualidade, apesar dos problemas de 

ruído e gases (GmbH, 2005). Para contornar este problema começaram a ser utilizadas cabines de 

corte fechadas. 

Outro processo de corte que está em desenvolvimento e em início de implementação nos estaleiros de 

construção naval é o corte por feixe laser. O corte por feixe laser é um processo térmico, sendo o laser 

CO2 e o laser Nd:YAG aqueles que são mais utilizados na indústria, nomeadamente em construções 



5 
 

com chapa de aço de baixa espessura. Este processo permite realizar o corte entre 3 mm a 10 mm 

com uma grande precisão, com um bastante baixo índice de deposição térmica. Em média, 

relativamente ao processo de oxi-corte, o corte por feixe de laser é cinco vezes superior. Porém, 

algumas das desvantagens deste processo prendem-se com a criação de escória em alguns lasers 

convencionas, a limitada gama de espessura de corte e ainda algumas questões de segurança para os 

operadores, tal como foi referido num estudo por Gordo et al num estudo (2006) onde se incluía a 

análise dos custos referentes a este processo de corte, tendo sido também aí referidos alguns dos mais 

recentes desenvolvimentos relativos ao corte por feixe laser, nomeadamente o uso de oxigénio para 

auxiliar a ação de corte e o desenvolvimento de equipamentos móveis de corte por feixe laser. 

Cahill et al (2000) realizou um interessante estudo sobre a instalação de tecnologia de corte por feixe 

laser num estaleiro de construção e reparação naval; ainda no mesmo ano (O'Neill & Gabzdyl) foram 

investigados os mais recentes e importantes desenvolvimentos de soluções para o uso do corte por 

feixe laser para chapas de aço com elevadas espessura; e em 2001 o projecto DockLaser (Comission), 

na Alemanha, realizou importantes estudos e desenvolvimentos neste processo de corte, 

nomeadamente o estudo de equipamentos de corte por feixe laser mais flexíveis Recentemente Sichani 

et al (2010) realizou um estudo prático com vista à monotorização do processo deste processo de corte. 

A utilização deste processo nos estaleiros navais é principalmente centrada no feixe laser de CO2 com 

potências entre 4 – 6 kW, limitando a espessura de corte a cerca de 25 mm.  Porém, de modo a permitir 

o processamento de chapas até 50 mm de espessura tem sido adotado o processo LASOX, que é 

combinado com um jato de Oxigénio, realizando assim um processo similar ao oxi-corte, mas onde o 

pré-aquecimento é realizado pelo feixe laser, bastando por isso potências necessárias na ordem dos 2 

kW (Mandal, 2016). Tal como referido anteriormente, uma das grandes preocupações a ter com este 

processo de corte é a implementação de regras para preservar a segurança do operador, tendo sido 

editado volume por Blunt & Balchin (2002) que, entre outras tecnologias de corte, faz referência aos 

cuidados a ter a quando do processo de corte por feixe laser. Recentemente têm sido desenvolvidos 

esforços no sentido de investigar a possibilidade de corte híbrido plasma-laser, levados a cabo pelos 

estaleiros navais onde o processo de corte por feixe laser foi implantado, nomeadamente na Alemanha 

(Meyer Werft), na Grã-Bretanha (Vosper), Itália (Fincantieri) e Dinamarca (Odense) . Em 2000 

(Andritsos & Prat) foram apresentadas algumas vantagens e desvantagens relativas a este processo 

de corte na construção naval, onde se destacam como vantagens a possibilidade de, após realizar 

algumas alterações nos aparelhos, poder utilizar as mesmas máquinas para cortar ou soldar, baixas 

emissões de ruídos e fumos, e boa qualidade de corte, com uma zona termicamente afetada bastante 

reduzida. Entre as desvantagens pode-se identificar, por exemplo, o longo tempo de recuperação do 

investimento. 

Ainda nos processos de corte importa referir o corte por jato de água pressurizada. Este processo é o 

mais recente e, por isso, menos utilizado na construção naval. Em meados da década passada Gordo 

et al. (2006) investigaram os mais recentes desenvolvimentos desta tecnologia de corte, como a 

utilização de partículas abrasivas gelificadas e a utilização de fluidos criogénicos, bem como a 
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implementação deste processo de corte em equipamentos com múltiplas cabeças de corte e a 

otimização dos componentes dos equipamentos. 

No estudo realizado por Cahill et al. (2000) é inúmeras vezes referida que a principal razão deste 

processo de corte estar a ser tão lentamente implementado na indústria naval deve-se ao facto de, 

além do elevado custo de aquisição, as velocidades de corte serem bastante reduzidas, o que criaria 

sérios constrangimentos na produção. Porém é importante referir que a elevada qualidade de corte, 

decorrente do facto de ser um processo de corte a frio, ao invés das tecnologias anteriormente 

referidas, e por isso as deformações causadas por elevados gradientes térmicas são praticamente 

eliminadas, permitindo diminuir em muito o trabalho posterior de correção destas deformações. Um 

estudo experimental realizado por McClellan & Davis (1994) permitiu comprovar que, para chapas de 

aço de pequena espessura, o corte por jato de água, face aos restantes processos de corte térmico, 

era o processo que menos deformações originava na chapa, devido à praticamente inexistente zona 

termicamente afetada. 

Em 1987, apesar desta tecnologia estar ainda pouco desenvolvida, foi realizado um estudo por Ghosh, 

Beitialarrangoitia, & Vicuna (1987) sobre os efeitos dos parâmetros de corte por jato de água. Este 

estudo foi também aprofundado anteriormente por Hashish (1984) com posteriores atualizações em no 

início da década seguinte (1991) pelo mesmo autor. Posteriormente M. Hashish (2005) estudou 

também os efeitos da pressão do jato de água, bem como as consequências da presença de partículas 

abrasivas na velocidade de corte e, consequentemente, o custo do corte. Apesar do incontornável 

problema da limitada velocidade de corte, Krajcarz (2013) concluiu que, face aos restantes processos 

de corte, o corte por jato de água é bastante versátil e apresenta-se como o processo menos poluente, 

podendo ainda ser aplicado em chapas de grande espessura. 

Relativamente à sequência do processo, foram também realizados estudos, (Chen, Li, & Cox, 2008), 

(Rana, Kaushik, & Chaudhary, 2013), nomeadamente através da implementação do método de 

Taguchi, de modo a optimizar o processo de corte. 

Tal como se pode comprovar pelas referências anteriormente apresentadas, grande parte dos estudos 

relativos aos processos de corte centram-se nas análises comparativas entre os processos, onde se 

podem enquadrar também trabalhos onde se relata o comportamento relacionado com a fadigas do 

aço quando processado por diferentes processos de corte (Cicero, et al., 2016). Ainda enquadrado no 

âmbito do estudo comparativo entre os principais processos de corte, em 2003 (ISF - Welding and 

Joining Institute) foi realizada uma publicação onde se apresentavam os custos associados a cada uma 

das tecnologias de corte acima referidas. Em relação a estudos de comparação de processos de corte 

é ainda de salientar a análise efetuada em por Splcknall, Kumar, & Huang (2005) onde se estudaram 

as consequências na fase de montagem do bloco que sucede ao corte de chapas, em relação ao tipo 

de corte (standard plasma, plasma de alta precisão e laser), onde se conclui que o corte efetuado com 

processo de corte por feixe laser permite reduzir em cerca de 50% as variações de corte obtidas, face 

ao corte standard por plasma, fazendo com que o custo seja significativamente menor. 
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A par dos processos de corte, as tecnologias e técnicas de soldadura apresentam um papel 

fundamental na fase de construção dos blocos. É seguro referir-se que atualmente a indústria de 

construção naval utiliza como principais processos de soldadura os seguintes: soldadura por elétrodos 

revestidos (SMAW); soldadura MIG/MAG (GMAW); soldadura por arco submerso (SAW); e soldadura 

TIG. Relativamente à soldadura oxiacetilénica é transversalmente aceite que é um processo de 

soldadura que está a entrar em desuso e é hoje praticamente inexistente na indústria naval, 

nomeadamente devido à sua morosidade. Todos os processos de soldadura apresentam vantagens e 

desvantagens, tal como referido por Turan et al. (2011). O desenvolvimento das tecnologias de 

soldadura está também intimamente relacionado com o desenvolvimento de novas políticas de 

montagem das várias fases de construção do bloco. Maffioli, Daidola, & Olivier (2001) exemplificaram 

o caso do desenvolvimento da soldadura por laser, nomeadamente o desenvolvimento da capacidade 

desta tecnologia de soldadura em espaços confinados, para a reforma do modo de construção de 

blocos de duplo fundo, sendo uma tendência que tem sido presenciada em vários estaleiros. No mesmo 

âmbito de investigação de equipamentos de soldadura que permitam maior versatilidade, Lee, et al. 

(2011) estudaram. o desempenho deste tipo de robots, nomeadamente o caso do sistema de sensores, 

com muito bons resultados. 

Os desenvolvimentos dos processos de soldadura não se cingem apenas à implementação de novas 

tecnologias, incluem também a otimização e proposta de novos métodos às tecnologias já utilizadas. 

Relativamente à soldadura SAW, Okumoto & Osamu (2003) investigaram melhorias a implementar 

neste processo de soldadura de modo a minimizar problemas de fendas e deformações resultantes da 

soldadura, tendo sido propostas algumas correções, nomeadamente nas peças auxiliares do processo 

e nos parâmetros de soldadura, minimizando assim as consequências dos gradientes térmicos. No 

mesmo âmbito de otimização de processos de soldadura já existentes, em 2005 foi proposto e estudado 

um método de otimização do Tandem GMAW, que já por si consiste na otimização do processo de 

soldadura GMAW, de nome Rotating Lead Tandem GMAW (RLT_GMAW), bem como o estudo dos 

parâmetros de outros processos subgéneros do GMAW (Dierksheide, Harwig, Evans, & Kvidahl, 2005). 

De referir ainda os estudos de otimização do processo SAW realizador por Baughman et al. (2006), de 

nome “Tandem SAW”, de alta velocidade de soldadura em chapas finas. 

No que toca a automação de processos de soldadura, nomeadamente da soldadura MIG/MAG, Bolmsjo 

e Frdenfalk (2003) propuseram e estudaram um sensor implementado na máquina de soldadura de 

modo a diminuir ou eliminar a necessidade prévia de programação do trajeto de soldadura. 

Nas novas tecnologias de soldadura podem-se destacar: a soldadura por feixe laser, a soldadura por 

plasma, a soldadura híbrida laser-plasma, e ainda a soldadura por fricção, como destacado por Gordo 

et al. (2006), onde se referem vantagens notórias face a tecnologias de união e soldaduras mais 

antigas. 

A soldadura por feixe laser é um processo de união a quente que realiza a fusão do material base 

devido ao calor formado pela radiação laser muito intensa. A manipulação do feixe permite controlar a 

profundidade de penetração da soldadura. As suas características fazem com que esta tecnologia seja 
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bastante flexível, permitindo o aumento da velocidade de soldadura e a diminuição de enformações 

devido ao calor (Roland, Manzon, Kujala, Brede, & Weitzenbock, 2004), (ISSC, 2006), (Kristensen, 

2013). Relativamente ao uso da tecnologia de soldadura laser é importante salientar que esta 

tecnologia é relativamente recente, a título de exemplo, em 1992 apenas o estaleiro alemão Meyer 

Wreft usava esta técnica de soldadura, e apenas em elementos não estruturais (Gerritsen C. , 2005). 

Paralelamente existe a soldadura híbrida laser-plasma que permite reduzir a intensidade do feixe laser 

necessária para a profundidade de soldadura requerida, diminuindo assim a distorção térmica, e 

realizar o processo com velocidades superiores (Jasnau, Hoffmann, & Seyffarth, 2004), (Unt, 

Lappalainen, & Salminen, 2013). Um estudo realizado por Staufer, Kammerhuber, & Egerland (2011) 

comprovou a eficiência do processo híbrido Laser-GMA na soldadura de reforços a chapas, com 

penetração total. Outros estudos (Gerritsen & Allen, 2005), (Oller, Blomquist, & Ludwig, 2009) analisam 

a validação da aplicação deste processo em aço de construção naval DH36 e os benefícios económicos 

consequentes deste processo, respetivamente. Recentemente Unt, Poutiainen, & Salminen (2015) 

foram analisados os parâmetros de soldadura, otimizando-os para a soldadura em T. Com o 

desenvolvimento e implementação na indústria naval da tecnologia por soldadura laser e hibrida laser-

plasma são também importantes os estudos paralelos relativos ao controlo de qualidade deste tipo de 

soldadura, como o projecto europeu SHILWACQ1, iniciado em 1997 e terminado em 2000. 

Com a crescente tendência de construção de navios de chapa fina é bastante importante compreender 

os efeitos dos vários métodos de soldadura neste tipo de chapas, nomeadamente a enformação 

consequente. Assim, Kelly, et al. (2006) realizaram um estudo que comparava as deformações 

provocadas pelas soldaduras GMAW, HLAW e LBW, onde se concluiu que estas duas últimas 

reduziam, respetivamente 88% e 67% as deformações devido ao gradiente térmico, face ao GMAW. 

É hoje comummente aceite que certos processos de soldadura estão mais direcionados para certas 

fases da construção do bloco, tal como foi referido em 2011 por Mafiolli et al. e, de um modo mais geral 

no estaleiro, por Lang et al. (2001) a quando do estudo de aplicação das técnicas LEAN na construção 

naval. 

Tal como referido no início do estado de arte, são também fundamentais os avanços no âmbito da 

organização e planeamento da produção, de modo a que seja possível optimizar o processo de 

construção. No mesmo âmbito foram realizadas várias investigações relativas à aplicação das 

ferramentas LEAN, como o estudo realizado por Kolic et al. (2012) onde foi analisado um caso concreto 

da linha de painéis, provando as vantagens da aplicação de alteração das políticas de produção 

sugeridas pelas ferramentas LEAN. Com o mesmo objectivo de procurar compreender e melhorar o 

fluxo de produção em estaleiro de construção naval, uma grande parte dos estudos fazem uso da 

aplicação de análises de simulação, como o realizado por Ljubenkov, Dukié, & Kuzmanié (2008), que 

permitem a análise prévia para casos em que se pretende estudar as consequências da implementação 

de novos processos de fabrico. Através desta mesma ferramenta de modelação e simulação da 

                                                      
1 SHILWACQ – Shipbuilding Laser Welds: an integrated system for Assurance and Control of Quality 
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produção, Ozkok e Helvagioglu (2012) realizaram uma modelação e aplicaram soluções que permitiram 

diminuir em metade o tempo de produção do bloco estudado, nesse caso um bloco de duplo fundo. 

Tendo também a simulação do processo de construção como umas das ferramentas principais, é 

importante salientar os passos dados nos últimos anos no que respeita à organização da produção, 

como se exemplifica com um estudo de Caprace, Freire, Assis, & Rigo (2011) que permitiu, aplicando 

a ferramenta DES (Discrete Event Simulations) na organização da produção, optimizar o trabalho 

realizado nas oficinas dos estaleiros de construção naval. No mesmo campo Cho et al. (1999) 

propuseram um método baseado em elementos inteligentes (Smart Elements) para os planeamentos 

dos processos de soldadura de um bloco. Foi também estudada por Asok & Aoyama (2005) a 

implementação de um programa que permitisse prever a quantidade de trabalho de correção a realizar 

bem como os custos associados, em função da sequência de montagem e de outras opções de fabrico 

selecionadas, permitindo assim escolher o modo de construção de um dado bloco que diminuísse o 

mais possível os custos associados a correções, nomeadamente devido a enformações consequentes 

das soldaduras. Utilizando uma ferramenta similar de modelação tridimensional do processo de 

soldadura, em Sorenti (1997) estudou a implementação do sistema GRASP_VRI (software de 

simulação para a construção naval) num estaleiro alemão (Kvaerner Warnow Werft) e num estaleiro 

norte americano (Newport News Shipbuilding). 

Com o objectivo de diminuir a deformação das chapas e de outras estruturas, de forma a minimizar o 

trabalho de correção posterior, Conrardy, et al. (2006) propôs um conjunto de linhas orientadoras de 

implementações a realizar nos processos de montagem por forma a mitigar as deformações devido aos 

gradientes térmicos impostos aquando do processo de soldadura. Outros estudos centram-se mais em 

certas fases de construção, como se exemplifica com o estudo realizado por Draegbo & McConnell 

(1982) cuja parte da análise se debruça sobre o processo da linha de painéis, e onde se conclui que os 

ganhos de produção se devem principalmente às tecnologias aplicadas e à qualidade dos 

equipamentos, do que devido ao maior ou menor esforço dos trabalhadores. Ainda no que respeita à 

linha de painéis em concreto, também foram aplicadas as ferramentas LEAN num estudo de Kolich et 

al. (2016) onde se comprovou que, aplicando estas ferramentas, juntamente com o conceito de cadeia 

de valor (value stream), é possível optimizar, em termos de homens-hora, o processo de fabricação da 

linha de painéis. 

Quanto á automação dos processos de construção em estaleiros de construção naval, pode-se referir 

o estudo de Boeklot (1996), apesar de já ter sido aqui supracitado no âmbito dos processos de corte, 

abrange também a automação dos processos de soldadura, comparando a sua implementação entre 

os estaleiros europeus e asiáticos, fazendo uso de uma importante base de dados, bem como a 

investigação realizada por Andritsos e Perez-Prat (2000), e o estudo de Donghun Lee (2014) onde 

foram realizados levantamentos dos mais recentes desenvolvimentos da tecnologia de automação 

implementada nos estaleiros navais, europeus e asiáticos, respetivamente. 

Com base nas referências acima mencionadas pode-se concluir que, por forma a responder aos 

constrangimentos provocados pelas sucessivas crises económicas mundiais, a indústria naval está a 

procurar implementar novas tecnologias, tanto no corte como na soldadura, bem como a 
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implementação de estudos de otimização dos processos de construção, procurando tornar a produção 

mais eficiente e de maior qualidade, tendo como um dos principais objectivos a mitigação de trabalhos 

adicionais de correção, nomeadamente devido a enformações térmicas. 

1.3. Organização da dissertação 

A presente dissertação está organizada de modo a permitir uma análise estruturada e fluída do 

processo produtivo em estaleiro de construção naval, apresentando um caso concreto e posteriormente 

realizando uma análise de aplicação de alternativas de técnicas e tecnologias de fabrico do bloco. 

Uma primeira e rápida abordagem, relativa às várias fases de produção do bloco, é realizada no 

segundo capítulo, de modo a permitir uma introdução teórica aos conceitos de etapas produtivas 

atualmente adotadas pelos estaleiros de construção naval. 

No terceiro capítulo é realizada uma análise detalhada de um caso de estudo concreto em estaleiro de 

construção naval, relativo às várias fases de produção de um bloco, os equipamentos, técnicas e 

tecnologias utilizadas. O caso de estudo retratado é referente ao processo produtivo nos estaleiros 

navais da WS, em Viana do Castelo. 

Posteriormente ao estudo do caso concreto da produção em estaleiro de construção naval é realizado, 

no quarto capítulo, um levantamento de técnicas e tecnologias alternativas às estudadas no terceiro 

capítulo. A análise de processos alternativos é realizada através da construção e implementação de 

um programa de análise dos processos produtivos do bloco, permitindo conclusões quanto às 

vantagens e desvantagens das várias opções de tecnologias de fabrico, nomeadamente no âmbito de 

tempo e custos de produção. 
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2. Estrutura do processo de construção 

Os custos associados à construção do navio estão fortemente relacionados com a lógica de produção 

adotada, procurando-se otimizar o modo de produção atendendo ao objectivo de diminuir os custos, 

mantendo a qualidade de produção. Atualmente as fases de projecto e produção estão interligadas, 

onde algumas das especificações e constrangimentos do projecto naval estão associados às 

capacidades do estaleiro de construção naval e à sua política de construção. 

2.1. Construção por blocos 

A metodologia de construção do casco por blocos é hoje o método mais utilizado para construções de 

médias e grandes dimensões, pois a sua implementação tem sucessivamente comprovado as 

vantagens na qualidade de produção e nos custos associados. Esta metodologia de construção por 

blocos deve ser otimizada em função da sua localização, função estrutural e complexidade, bem como 

do planeamento da sequência de instalação e das capacidades do estaleiro (áreas de construção e 

capacidade de elevação). 

 

Figura 1 – Construção por blocos (Fonte: “Ship Production”, SNAME) 

A construção por blocos permite melhores condições de produção, nomeadamente a capacidade de 

efetuar grande parte da construção em recinto fechado, ou coberto, melhorando as condições de 

trabalho e a disponibilidade das ferramentas. A diminuição da dificuldade dos vários processos, bem 

como a otimização do aproveitamento dos espaços do estaleiro, permite melhorar significativamente o 

fluxo de produção. 

2.2. Fases de produção do bloco 

As fases de construção do bloco diferem na sua sequência e complexidade de acordo com o tipo de 

bloco em questão. Na metodologia de construção por blocos o processo completo da sua produção é 

dividido em vários níveis: fabricação das peças individuais; montagem das peças individuais; 

montagem de elementos bidimensionais; montagem dos sub-blocos; montagem dos blocos 
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tridimensionais; pré-aprestamento e instalação. É importante realçar que a sequência de montagem 

não é um processo rigoroso, podendo apresentar algumas alterações conforme as decisões de 

planeamento e políticas de construção do estaleiro. 

2.2.1. Fabricação de peças 

A primeira fase de fabrico consiste sobretudo no processamento de chapas de aço, por processos de 

corte, gerando peças mais pequenas destinadas a fases de montagem posteriores, bem como a 

realização de processos de enformação de chapas e peças de maior ou menor dimensão. O 

processamento de perfis também se enquadra na presente fase, onde se inclui o seu corte e, caso 

necessário, a sua enformação. A notação normalizada, apesar de tomar importância ao longo de todo 

o processo de construção do bloco, toma especial relevância nesta fase, devendo as peças geradas 

ser corretamente marcadas de acordo com a normalização do estaleiro, de modo a serem facilmente 

identificadas, para que a sua localização seja conhecida e se saiba qual a sua origem e destino, 

permitindo a sua rastreabilidade caso se evidencie algum prolema em processos a jusante do fluxo de 

produção. 

2.2.2. Montagem de peças individuais 

A fase de montagem de peças individuais consiste na combinação simples de peças geradas na fase 

anterior, de modo a originar, por exemplo, reforços em T, ou a integração, por exemplo, de esquadros 

em reforços. Esta fase de construção de elementos simples é geralmente realizada prévia e 

separadamente da fase seguinte, de modo a desviar trabalho da fase de montagem das estruturas 

bidimensionais, evitando sobrelotação de trabalho. Tal como referido anteriormente, a sequência de 

montagem não é um processo rígido, podendo ser adaptado às especificações dos blocos em 

construção. A quando de alterações na sequência do processo de montagem, esta fase é geralmente 

a mais alterada, podendo até ser eliminada, fundindo-se com as seguintes fases de construção dos 

elementos bidimensionais ou de construção dos subconjuntos. 

2.2.3. Montagem de elementos bidimensionais 

A terceira fase de montagem é referente à construção de elementos complexos, pela junção de 

elementos resistentes a um painel. O painel pode ser mais ou menos complexo, podendo ser composto 

de várias chapas, unidas por soldadura topo a topo, ou apenas um painel. Os reforços nele montados 

podem ser esquadros ou perfilados, ou ambos. Tal como cada uma das fases de construção do bloco, 

a presente etapa é realizada em espaços próprios nas oficinas. Um dos exemplos mais prementes 

desta fase é a linha de painéis, quando esta é limitada à criação da manta de painéis e montagem e 

soldadura de longarinas. 

2.2.4. Montagem de sub-blocos 

A montagem dos sub-blocos, ou elementos tridimensionais, precede imediatamente à montagem final 

dos blocos. Estas estruturas diferem na sua complexidade em função do tipo de bloco em questão. 
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Geralmente o produto de partida são os painéis reforçados nas fases anteriores, combinando-os com 

peças individuais ou criadas na segunda fase. 

 

Figura 2 – Painel plano e Sub-bloco (Fonte: Fonte: “Ship Production”, SNAME) 

Geralmente o bloco é composto por vários sub-blocos, contudo, dependendo do tipo de blocos, do 

planeamento escolhido e das capacidades do estaleiro, pode acontecer que a fase de montagem dos 

sub-blocos seja totalmente integrada na fase de construção final do bloco, a fase de construção do 

bloco. 

A definição dos sub-blocos, além de razões de condições e capacidades operacionais, tende a ser 

realizada de modo a evitar que surjam interrupções do fluxo de produção na etapa seguinte de 

montagem final do bloco, bem como diminuir ao máximo os casos de montagens e soldaduras difíceis 

de executar, como o caso de soldaduras ao teto. 

2.2.5. Montagem do bloco 

A fase de construção do bloco é responsável pela agregação dos sub-blocos e outros conjuntos 

realizados em etapas anteriores. Os blocos podem ser divididos em três principais tipos: blocos direitos; 

blocos curvos; blocos da superestrutura. Pelas diferentes características e requerimentos operacionais 

de cada um dos três tipos de blocos, estes são normalmente construídos em locais específicos na 

oficina de construção de blocos. 

Conforme a estratégia definida para a instalação dos blocos em doca seca pode acontecer que seja 

necessário construir um mega-bloco, criado geralmente pela montagem de dois ou três blocos, 

reduzindo o trabalho de união de blocos em doca seca, realizando este trabalho em espaços com mais 

condições e capacidades operacionais. 
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3. Caso de estudo 

Com o objectivo de estudar o processo produtivo em estaleiro de construção naval, foi realizado um 

acompanhamento do processo de construção de quatro diferentes projectos de construção nos 

estaleiros navais da WS., em Viana do Castelo durante um curto período de quatro semanas. 

3.1. Apresentação do caso de estudo 

No período total de um mês, decorrido entre o final do mês de outubro e início do mês de novembro de 

2016, bem como no final do mês de maio de 2017, o autor acompanhou várias fases da produção de 

blocos de dois navios patrulha militares, de uma comporta de doca seca e de uma draga, nos estaleiros 

de construção naval da empresa WestSea, S.A., em Viana do Castelo. 

Procurou-se que o acompanhamento do processo de produção se apresentasse o mais transversal 

possível, estendendo o estudo ao máximo de fases e tarefas: projecto; planeamento; acompanhamento 

e controlo dos trabalhos planeados; produção de peças; montagem de elementos bidimensionais; 

construção dos blocos tridimensionais. Algumas fases da produção do casco não foram possíveis de 

acompanhar, como é o caso da instalação de blocos em doca seca, devido à fase em que a construção 

se encontrava aquando dos momentos em que o autor esteve presente, e devido também ao reduzido 

tempo de acompanhamento dos trabalhos. 

Apesar do estudo realizado não ter sido baseado na produção completa de um dado bloco, isto é, 

desde o seu projecto e planeamento até à sua produção e instalação em doca seca, a finalidade do 

estudo foi alcançado, pois os trabalhos acompanhados tiveram como principal objectivo o estudo dos 

processos produtivos, a sua caracterização descritiva e a análise estatística dos processos. 

3.2. Descrição do estaleiro 

A estratégia de construção do navio está fortemente relacionada com as capacidades operacionais do 

estaleiro de construção naval, as oficinas existentes, as suas funções, áreas e ferramentas, os espaços 

de armazenamento de produtos primos e de produtos fabricados nos estaleiros, as docas secas, os 

espaços de transporte entre oficinas e a capacidade de elevação distribuído ao longo do estaleiro. 

Importa, pelas razões anteriormente referidas, descrever sumariamente as principais características do 

estaleiro, para que seja aceitável realizar uma análise de propostas de alteração e otimização de 

processos produtivos. 
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Figura 3 – Planta do estaleiro da WS (Fonte: West Sea Shipyards, S.A.) 

Apresentando uma área total de 250 000 m2, o estaleiro pode realizar a construção de navios até 190 

m de comprimento e 29 m de boca. Possui duas docas secas, uma com 127 m de comprimento por 

17.8 m de boca, e a segunda com 203 m de comprimento e 32 m de boca. Possui inúmeras oficinas, 

destacando-se a recentemente construída oficina de pré-montagem, que permitiu um aumento 

substancial das capacidades operacionais de produção dos blocos. Grande parte dos trabalhos 

acompanhados centraram-se na oficina de processamento de aço, na oficina de caldeiraria pesada e 

na oficina de pré-montagem. Apesar de não possuir qualquer pórtico de serviço às docas secas, o 

estaleiro detém um razoável número de guindastes de grandes dimensões com capacidade combinada 

de 442 toneladas, onde se incluem dois guindastes com capacidade de 100 toneladas cada (ver 8.1). 

3.3. Etapas acompanhadas 

Tal como referido anteriormente, o objectivo de estudo descritivo e estatístico dos processos de 

produção permitiu que diversas etapas da produção do bloco fossem acompanhadas sem ser 

necessário seguir uma linha sequencial definida. É importante realçar que as várias etapas de 

construção, e respetivas características, não seguem um percurso rígido, pois dependem do contexto, 

das especificações do armador e das linhas estratégicas traçadas pelo estaleiro de construção naval. 

O acompanhamento das fases de produção de valor acrescentado, isto é, os processos desde o corte 

até à soldadura do bloco, permitiu, não só caracterizar os vários processos, como também o tempo 

necessário de conclusão de cada fase. Ao longo das várias etapas acompanhadas verificou-se que a 

possibilidade de cálculo do tempo necessário para concluir as etapas dos processos produtivos 

depende do tipo de trabalho em causa, como ilustrado na Figura 4: 
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Figura 4 – Previsibilidade das várias fases de produção do bloco (Fonte: autor) 

3.3.1. Projecto 

Tal como foi referido anteriormente, cada etapa da produção no navio depende do contexto em que se 

insere a construção, onde a etapa de Projecto se destaca como um importante exemplo. A etapa de 

projeto pode ser repartida em cinco grandes fases: projecto conceptual, projecto preliminar, projecto 

contratual, desenvolvimento de projecto e projecto de produção (Lamb, 2003). Geralmente o estaleiro 

em estudo subcontrata a empresas externas o trabalho de projecto, podendo também acontecer que 

uma empresa de projecto externo seja um dos elementos do consórcio de produção definidos pelo 

cliente/armador. 

O departamento de projecto do estaleiro apresenta-se como elemento fundamental ao processo 

produtivo, possuindo, em média, quinze projetistas, dependendo do volume de trabalho exigido ao 

departamento. 

Apesar de geralmente o projecto ser realizado por uma entidade externa, a fase de projecto de 

produção é realizada pelo estaleiro, que possui o seu próprio departamento de projecto. Tal facto 

justifica-se por duas principais razões: em geral o gabinete de projecto externo não tem conhecimento 

das especificações e limites das capacidades operacionais de produção; outro facto deve-se à 

normalização da produção adotada pelo estaleiro da WS, isto é, as notações de identificação, de 

trabalhos e de organização e apresentação dos desenhos de produção; bem como o projecto de 

pequenos elementos, como pequenos fixes ou outros componentes estruturais não contratualizados 

com o gabinete de projecto externo. O trabalho de desenho dos aninhamentos para os processos de 

corte é um dos exemplos da fase de projecto de produção realizado pelo estaleiro. 

Outra tarefa deste departamento prende-se com a necessidade de validar todas as fases do projecto 

realizado externamente, assegurando que a etapa de produção não seja interrompida devido a erros 

de projecto. 

É importante referir que o departamento de projecto do estaleiro também está presente a quando do 

processo de sequencial em espiral e em todas as fases de projecto, apresentando-se como elemento 

consultivo essencial ao gabinete de projecto externo. Este acompanhamento realizado pelo estaleiro 
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ao gabinete de projecto externo é fundamental para que as especificações contractuais sejam 

cumpridas, bem como para que seja idealizado um plano de construção de acordo com as 

especificações operacionais do estaleiro, por exemplo, o projecto não deve incluir a especificação de 

blocos de pesos e dimensões superiores à capacidade de elevação do estaleiro. 

O departamento de projecto tem também um papel fundamental nos casos em que, por exemplo, os 

equipamentos a instalar no aprestamento não estejam em conformidade com as especificações, 

geralmente dimensionais, previamente recolhidas, sendo, por isso, necessário realizar pequenas 

adaptações ao projecto. 

Uma característica fundamental do departamento de projecto da WS reside na proximidade ao restante 

processo produtivo. Quando, em qualquer fase de construção, desde a produção de peças, até ao 

aprestamento e instalação, é identificado uma inconformidade de projecto, que obriga a suspender a 

produção, é prontamente preenchido um documento, designado por “Formulário de Não 

Conformidade”, que é enviado para o departamento de projecto de modo a que o problema seja 

resolvido o mais rapidamente possível. Existem colaboradores com tarefas especificas para esta causa, 

de ligação entre o departamento de projecto e o processo produtivo, de modo a tornar mais célere e 

eficaz a resolução de problemas. 

Relativamente aos casos em estudo, os projectos foram realizados por gabinetes de projecto externos. 

Assim, no caso de estudo acompanhado, as principais tarefas do departamento de projecto prendem-

se com a validação e realização de desenhos de produção. 

As principais ferramentas utilizadas pelo departamento de projecto são softwares como o NUPAS-

Cadmatic e o LANTEK. O principal elemento realizado pelo departamento de projecto é um conjunto 

de informações denominado por Ficha Gama, essencial para a definição do percurso de produção e 

caracterização das suas fases, numa linguagem que seja acessível à Produção, onde a normalização 

apresenta um papel fundamental. Cada bloco possui a sua própria Ficha Gama, onde está centralizada 

toda a informação necessária para o processo de produção. Os documentos obtidos da Ficha Gama 

dividem-se em: 

• Fichas de fabricação; 

• Lista de peças; 

• Fichas de acompanhamento e instruções de peças simples, de pequenos conjuntos e de 

subconjuntos; 

• Lista de parques das fichas de acompanhamento; 

• Lista de aninhamentos; 

• Folha de instruções; 

• Fichas de Instalação; 

• Lista de Normas. 

O trabalho de projecto desenvolvido nos estaleiros, apesar de estar sempre um passo à frente, é 

realizado paralelamente à produção, isto é, a produção pode ter sido iniciada com os primeiros blocos 
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enquanto se procede às últimas fases de projecto de produção dos últimos blocos a produzir. O 

momento de início da construção de um dado bloco é função do instante em que a informação 

produzida pelo departamento de projecto desse bloco em concreto é terminada. Existem dois 

momentos de envio de informação para produção do bloco: um primeiro, referente à informação para 

a produção dos elementos estruturais, e um segundo, relativo aos encanamentos. 

É importante ainda referir que o departamento de projecto é também responsável por algumas tarefas 

de índole comercial, como é o caso de orçamentação para possíveis clientes/armadores. 

3.3.2. Planeamento 

O planeamento é o elemento chave que permite que a produção seja realizada dentro do tempo e 

orçamento previsto e com a qualidade desejada. O estudo do processo produtivo a realizar e o seu 

planeamento é uma tarefa complexa que está dependente do tipo de navio e das condições 

operacionais disponíveis. Muitas vezes, vários projectos são realizados em simultâneo, embora 

geralmente em fases diferentes, originando complexas situações de produção, requerendo assim uma 

correta estratégia de produção. O objectivo final consiste em cumprir com os requisitos firmados com 

o armador/cliente, realizando o projecto de construção naval o mais correto possível, de modo a 

diminuir o tempo e os recursos necessários, mantendo a qualidade da construção. 

A ferramenta utilizada para o planeamento nos estaleiros da WS é o Microsoft Project, sendo a 

ferramenta que melhor oferece respostas às necessidades requeridas pela actividade de planeamento. 

O planeamento de produção faz uso do histórico de processos de construção anteriores, combinando-

o com os objectivos propostos para a construção em causa. Por exemplo, para os processos de corte 

de chapa, em função de parâmetros do bloco, como seja o seu peso, e em função do objectivo proposto 

de toneladas de aço processadas por dia, obtém-se o tempo planeado da actividade de corte de um 

dado bloco, como apresentado na seguinte equação (1): 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [ℎ] = 𝑎 ∙ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 [𝑡𝑜𝑛] + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (1) 

Através de dados recolhidos referentes a tempos de produção de blocos, é possível completar a 

equação acima apresentada, considerando as capacidades operacionais próprias do momento de 

produção em causa, isto é, considerando que o processamento é realizado pela máquina de corte por 

plasma, em dois turnos de oito horas: 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [ℎ] = 3.35 ∙ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 [𝑡𝑜𝑛] + 3.84 (2) 

Outras fases de produção, como por exemplo, o fabrico do bloco, deve ter outros parâmetros adicionais 

em consideração, nomeadamente a complexidade do bloco. 

Apesar dos planeamentos de diferentes construções, pois geralmente o estaleiro possui duas ou mais 

construções em simultâneo, serem realizados em separado, por questões práticas de trabalho com a 

ferramenta de Microsoft Project, estes são posteriormente integrados num único ficheiro de 

planeamento, de modo a permitir a correta análise e avaliação da disponibilidade carga dos recursos, 
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sejam eles recursos materiais (oficinas, guindastes, zorras, etc…) ou humanos (sub-empreiteiros ou 

trabalhadores da WS). 

 

Figura 5 – Exemplo de gráfico Gantt usado na fase de planeamento (Fonte: WS) 

Antes de ser executado o planeamento pormenorizado para cada bloco nas principais vertentes 

posteriormente referidas, é realizado um planeamento geral (ou “Planeamento Estratégico”), que efetua 

o estudo a um primeiro nível do projecto de produção global, isto é, menos aprofundado. Esta é uma 

ferramenta fundamental para identificar os momentos em que uma determinada fase global da 

construção seja iniciada de modo a cumprir com o prazo de finalização da construção e dos vários 

marcos físicos, estipulados contratualmente. 

 

Figura 6 – Exemplo de planeamento geral (Fonte: autor) 

 

Posteriormente à realização do Planeamento Estratégico é organizado o planeamento mais 

pormenorizado, que pode ser conotado como “Planeamento Táctico” e se identifica a um nível 

intermédio. O planeamento táctico está fortemente relacionado com o modo como a produção foi 

especificada, isto é, define, por exemplo, a sequência de instalação dos blocos em doca seca mais 

vantajosa. 

A fase mais pormenorizada e extensa do planeamento é denominada de “Planeamento Detalhado”. 

Esta fase do planeamento não se limita apenas à fase de construção propriamente dita, pois inclui 

também outras fazes anteriores e posteriores à produção dos blocos e à sua instalação, totalizando um 

total de seis principais áreas de planeamento: 
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3.3.2.1. Planeamento de Projecto/Engenharia 

Esta fase é referente ao trabalho a realizar pelo departamento de projecto da WS. Tal como foi referido 

no capítulo anterior, geralmente as fases de projecto básico e de desenvolvimento são subcontratadas 

a um gabinete externo, o departamento de projecto da WS fica responsável pela parte de projecto para 

produção e pela actividade de validação do projecto realizado externamente. 

O tempo esperado requerido para esta fase não é facilmente obtido, pois depende da estratégia de 

construção, e das características dos contratos firmados com o gabinete de projeto externo e com o 

cliente/armador. Porém são planeadas datas que servem como objectivo temporal para que a 

informação necessária para a fabricação dos blocos seja concluída, dividida geralmente em duas fases: 

Informação para produção de aço do bloco e informação para produção dos encanamentos do bloco. 

3.3.2.2. Planeamento de compras 

A área de planeamento de compras de equipamentos e materiais é em grande parte função do contrato 

concertado com o cliente. 

A forte dependência desta fase com o tipo de contrato pode ser exemplificada com o caso dos navios 

cruzeiro para o rio Douro, que estão a ser construídos simultaneamente com o caso de estudo desta 

dissertação. A construção dos navios de cruzeiro fluvial para o rio Douro é realizada por um consórcio 

de três partes, onde uma das quais é a WS. As duas outras entidades do consórcio são representadas 

por uma empresa responsável pelo projecto, e uma terceira entidade é responsável pela electricidade, 

ventilação e acabamentos, sendo desta a tarefa de planeamento de compras dos equipamentos da sua 

responsabilidade. 

O planeamento de compras não inclui as compras necessárias de ferramentas, meios de produção e 

consumíveis, por exemplo, gases de corte, consumíveis de soldadura, discos de rebarbação e de corte, 

entre outros. Estes exemplos são responsabilidade de outros departamentos do estaleiro. 

Relativamente à compra de equipamentos, o planeamento considera prazos de antecipação diferentes, 

consoante o tipo de equipamento em questão, isto é, por exemplo, o motor principal pode ser entregue 

cinco dias antes de ser instalado, mas outros equipamentos auxiliares, como bombas, devem ser 

entregues quinze dias antes da sua montagem. Conclui-se que a estratégia de aquisição de 

equipamentos é significativamente diferente, por exemplo, da indústria automóvel, onde os 

equipamentos são recebidos apenas quando são estritamente necessários. Tal prende-se com o facto 

de os equipamentos recebidos poderem não estar de acordo com o encomendado, ou as suas 

especificações serem diferentes das que foram consideradas na fase de projecto. Outra questão 

prende-se com situações de disponibilidade e produção não linear do mercado e dos fornecedores, 

sendo importante evitar situações onde o prazo de aquisição considerado seja mais curto do que aquele 

a que o fornecedor pode dar resposta. 

Na fase do planeamento de compras incluem-se também atividades de consulta, análise técnica do 

produto, e período de encomenda. 
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3.3.2.3. Planeamento de fabricação de blocos 

Nesta fase do planeamento incluem-se o corte de chapas, corte e enformação de perfis, enformação 

de chapas, fabrico de painéis e fabrico de sub-blocos e blocos. Pode ainda incluir a fase de produção 

de mega-blocos, onde se agregam dois ou três blocos, antes de serem instalados em doca seca. 

Inserem-se aqui também os trabalhos de pré-aprestamento do bloco. 

Tal como foi referido anteriormente, os tempos de cada fase são estimados em função de parâmetros 

como o peso ou a complexidade do bloco, fazendo uso da base de dados de tempos de produção de 

construções anteriores, e considerando um dado objectivo de velocidade de produção. 

Algumas tarefas de produção são bastante difíceis de planear, nomeadamente o tempo necessário a 

correções do fabrico, como sejam o caso do desempeno. Relativamente ao desempeno, o período 

desta actividade está associada ao tipo de navio, à espessura das chapas e à complexidade da 

estrutura do casco. Para o caso dos navios cruzeiro para o rio Douro não é vantajoso realizar os 

trabalhos de desempeno antes de finalizada a instalação do bloco, devido ao facto de possuir chapas 

de costado de reduzida espessura e à pouco complexa estrutura do casco; porém no caso de estudo, 

apesar das reduzidas espessuras das chapas de costado, a presença de mais elementos estruturais já 

permite que o desempeno possa ser realizado quando os blocos estão terminados, antes da sua 

instalação em doca seca. 

3.3.2.4. Planeamento do aprestamento 

O aprestamento é uma fase crucial da construção do navio, e a estratégia aplicada depende das 

características do projecto, da definição e divisão dos sistemas e das dimensões dos blocos. 

Face às conclusões tiradas de outros casos de construções, hoje o estaleiro tem como política alterar 

o mínimo possível o projecto realizado externamente, nomeadamente as quarteladas dos 

encanamentos do sistema, isto é, se o sistema estiver projetado para ser instalado em três blocos, é 

esse o modo de construção levada a cabo, mesmo que tal implique um maior trabalho de aprestamento 

a bordo. 

É importante referir que certas tarefas, como os testes hidráulicos às linhas e sistemas, são incluídas 

nesta fase do planeamento. 

3.3.2.5. Planeamento de provas à muralha e ao mar 

Na fase de provas à muralha realizam-se as provas de todos os equipamentos, primeiro para a WS e, 

depois, para as autoridades. É importante nesta fase ter em consideração os projectos de reparação 

de outros navios que o estaleiro possa estar a realizar em simultâneo, pois grande parte do período 

dos projectos de reparação naval faz uso da muralha. 

A última etapa corresponde às provas de mar, cujo planeamento, tal como o planeamento de provas à 

muralha, deve considerar que estas provas são primeiramente realizadas para o estaleiro e só depois 

repetidas para o cliente e para as autoridades. 
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É importante referir que o departamento de planeamento da WS não utiliza o modo de planeamento e 

codificação conhecido como Work Breakdown Structure (WBS), pois realiza uma identificação própria 

mais simples, normalizada do estaleiro, nos ficheiros de Microsoft Project de modo a identificar o 

trabalho em questão. 

Através da construção e análise de carga dos recursos materiais e humanos do planeamento, investiga-

se a necessidade de proceder, por exemplo, à contratação de sub-empreiteiros. É útil dar o exemplo 

do caso de estudo da presente dissertação, isto é, os navios patrulha, onde mais de 50% da fase se 

montagem de blocos é atribuída a sub-empreiteiros. 

De notar ainda que outros sub-planeamentos são inseridos em algumas das anteriores seis fases 

identificadas, como sejam os casos, por exemplo, do planeamento de pintura de tanques, ou o 

planeamento de produção dos encanamentos. 

3.3.3. Corte automático de chapa 

Das fases que constituem a construção do bloco, o corte da chapa é a primeira etapa, realizando a 

fabricação de peças de maior ou menor dimensão. Nesta fase o principal tipo de material processado 

consiste em chapas de aço de construção naval, de medidas normalizadas fornecidas ao estaleiro, com 

variadas dimensões. 

Atualmente o estaleiro possui dois locais principais, em oficinas diferentes, de processamento e corte 

de chapas, identificados na Figura 7. 

 

Figura 7 – Localização das oficinas onde decorre corte automático de chapa (Fonte: WS) 

Na oficina de processamento de aço, representada a azul na Figura 7, estão localizados três 

equipamentos: 

• Uma máquina de corte por plasma submerso, de duas mesas de corte, cada uma com a 

respetiva cabeça de corte. Este equipamento, apesar de possuir cerca de três décadas de uso, é 
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fundamental no fluxo de produção do estaleiro, face à quantidade e velocidade de processamento (ver 

capitulo 3.3.3.4).  

• Uma máquina de oxi-corte, com duas cabeças de corte. Esta máquina de oxi-corte é utilizada 

apenas em situações de estrangulamentos de produção devido a casos de sobrecarga dos restantes 

equipamentos de corte, ou quando as espessuras das chapas a processar assim o exigem (ver capítulo 

3.3.3.2). 

• Uma máquina de oxi-corte enquadrada na linha de painéis, responsável pelo corte de aberturas 

e do correto perímetro do painel, procedendo à etapa de junção de chapas constituintes do painel por 

soldadura de arco submerso. Apesar deste equipamento ser apenas composto pelo pórtico de corte e 

apresentar objectivos diferentes, o seu estudo quantitativo e qualitativo foi realizado, pois pode-se 

considerar que alguns aspetos, como a velocidade e sequência de trabalho, podem ser comparados 

com outros equipamentos de corte do estaleiro (ver capítulo 3.3.3.1). 

No local referenciado a vermelho na Figura 7 encontra-se a oficina onde foi instalado um novo 

equipamento de corte por plasma: 

• Esta máquina de corte, ao invés da máquina de corte da oficina de processamento de aço, 

possui apenas uma mesa, com a respetiva cabeça de corte, e o processo é realizado exposto á 

atmosfera, utilizando um sistema de extração de fumos localizado no interior da mesa (ver capítulo 

3.3.3.3). 

 

Figura 8 – Máquina de oxi-corte (à esquerda) e de corte por plasma (à direita) (Fonte: WS) 

O equipamento de corte por oxi-corte, presente na linha de painéis, o de corte por plasma emerso e o 

equipamento de corte por plasma submerso e emerso serão estudados nas seguintes linhas. 

3.3.3.1. Oxi-corte na linha de painéis 

Tal como foi referido anteriormente, apesar do equipamento de oxi-corte presente na linha de painéis 

direitos não realizar o mesmo tipo de produto, isto é, está alocada à fase de produção de elementos 

bidimensionais, ao invés dos equipamentos automáticos de corte que produzem peças básicas, é 

aceitável e útil realizar um estudo sobre este processo de corte, comparando posteriormente algumas 

características com as restantes máquinas de corte. 

O equipamento de corte (Modelo TX B1500, da marca ESAB) é composto por um pórtico que possui 

uma cabeça de corte que conta com uma tocha para cortes verticais, duas tochas para trabalhos de 
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chanfragem e uma tocha de marcação. A área possível de corte abrange um comprimento de 17.9 m 

e 13.6 m de largura, e a espessura mínima de corte, de modo a que seja realizado com qualidade, é 

de 5 mm. 

O processo de corte compreende cinco etapas principais: 

• Preparação do trabalho – Esta actividade é realizada por um único trabalhador, consistindo 

na inserção no computador da máquina de corte o ficheiro de aninhamento a realizar. Devido à 

avançada idade do equipamento de corte, esta etapa é bastante morosa, pois os ficheiros digitais com 

os aninhamentos são transportados em disquetes. Ainda no âmbito da preparação do trabalho, o 

operador do equipamento de corte é responsável por definir no computador da máquina de corte os 

pontos que permitem definir a posição do painel, bem como realizar uma verificação que consiste numa 

movimentação da cabeça de corte ao longo do perímetro para verificar que o computador possui a 

correta posição e dimensões do painel. Esta etapa não depende das dimensões do painel, demorando 

no total cerca de 30 minutos. 

• Marcação – A segunda etapa consiste na marcação do painel, utilizando Árgon como 

consumível principal. A marcação tem como objectivo localizar os vários reforços a soldar 

posteriormente ao painel, contudo a máquina não possui a capacidade de realizar marcação de letras 

e números, pelo que, após o corte, um funcionário terá de identificar as linhas de localização dos 

reforços. 

Os trabalhos acompanhados presencialmente permitiram realizar um levantamento de tempos do 

processo de marcação, em função do perímetro de marcação do painel, apresentada na seguinte figura. 

Outros dados retirados do processo, nomeadamente a velocidade efetiva da actividade de marcação, 

permitiram obter os resultados evidenciados na Figura 9: 

 

Figura 9 – Velocidades de marcação do 
equipamento de oxi-corte na linha de painéis 

 

 

Tabela 1 – Características da etapa de 
marcação do oxi-corte na linha de painéis 

Características da etapa de marcação do 
oxi-corte 

Velocidade do processo 
[mm/min] 

6006 

Velocidade efetiva da actividade 
de marcação [mm/min] 

6800 

Percentagem de tempo efetivo 
de marcação [%] 

88 

Percentagem de tempo de 
atividades auxiliares [%] 

12 

A disparidade apresentada em alguns valores reflete, por exemplo, casos onde foi forçado a repetir-se 

a marcação pois, antes de iniciar o corte, o aninhamento foi acidentalmente apagado do computador 

do equipamento, tendo de se repetir o processo de marcação novamente. 
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• Corte – Os painéis acompanhados na etapa de oxi-corte da linha de painéis possuíam 

espessuras reduzidas, entre 5 mm e 7 mm, não havendo disparidade de velocidades de corte nesta 

gama de espessuras. Uma análise semelhante à realizada para a etapa de marcação foi executada 

para o oxi-corte, onde a observação do processo também permitiu recolher dados adicionais, como 

seja a velocidade efetiva de corte. 

 

 

Figura 10 – Velocidade de oxi-corte para espessuras 
entre 5 mm e 7 mm 

 

 

 
Tabela 2 – Características da etapa de oxi-
corte na linha de painéis para espessuras 

entre 5 mm e 7 mm 

Características da etapa de oxi-corte 

Velocidade do processo 
[mm/min] 

311 

Velocidade efetiva da actividade 
de corte [mm/min] 

413 

Percentagem de tempo efetivo de 
marcação [%] 

75 

Percentagem de tempo de 
atividades auxiliares [%] 

25 

As atividades auxiliares, que abrangem 25% da etapa de corte, incluem ações como movimentação da 

cabeça de corte entre aberturas ou tempo de pré-aquecimento da chapa. O oxi-corte aqui estudado 

utiliza Oxigénio e Propano. 

• Marcação manual – Tal como foi referido anteriormente, o sistema de oxi-corte não efetua a 

marcação de letras ou números, pelo que é necessário que um operário realize, com o auxilio do 

desenho de produção, a marcação que identifica os reforços. Esta etapa é executa em cerca de cinco 

minutos. 

• Controlo dimensional – Uma das etapas mais importantes consiste no controlo dimensional 

do painel cortado, conferindo se as suas dimensões estão de acordo com o projetado. Esta etapa é 

obrigatoriamente realizada por dois trabalhadores, que medem as dimensões de largura e 

comprimento, bem como as distâncias obliquas. As dimensões medidas são posteriormente 

introduzidas na ficha de acompanhamento da produção do painel (“Registo de Autocontrolo”). Esta fase 

é geralmente realizada em dez minutos. 
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Figura 11 – Controlo dimensional do corte na linha de painéis e ficha de autocontrolo (Fonte: WS) 

A percentagem ocupada por cada uma das cinco etapas acima apresentadas dependerá das 

características do painel, porém é possível exemplificar a distribuição temporal para um dos painéis 

acompanhados, aplicando os tempos e velocidades acima apresentados. As características do painel 

em causa (Painel A) estão representadas na Tabela 3: 

 

Figura 12 – Painel A (Fonte: WS) 

A distribuição percentual de cada uma das cinco fases é então dada pela Figura 13: 

 

Figura 13 – Distribuição das etapas do processo de oxi-corte do Painel A 

As percentagens de cada uma das fases dependem diretamente do perímetro de marcação e do 

perímetro de corte. 

 

 

Características do Painel A 

Área [m2] 87 

Perímetro de marcação [m] 274 

Perímetro de corte [m] 78 

Espessura da chapa [mm] 5 

Tabela 3 – Características do Painel A 
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3.3.3.2. Oxi-corte de peças 

Apesar de não ter sido possível acompanhar o processo de oxi-corte neste equipamento, será útil 

realizar uma descrição do mesmo. A máquina automática de oxi-corte possui, de um modo idêntico aos 

restantes equipamentos de corte de chapas, mesas de corte longas o suficiente de modo a possibilitar 

o trabalho simultâneo de corte e de triagem em duas chapas diferentes. O equipamento em causa 

possuir duas mesas, cada uma com a sua cabeça de corte. 

Os aninhamentos a processar são introduzidos no computador da máquina de corte por meio do 

sistema informático interno do estaleiro, sendo ainda útil referir que as cabeças de corte permitem 

realizar chanfragem, possuindo para o efeito três bicos de corte. 

De modo a auxiliar os técnicos de corte, estão tabelados os valores de corte em função da espessura 

da chapa a processar. Apesar de poder haver alguma descalibração da máquina este erro não será 

significativo e a apresentação dos valores tabulados é interessante e útil para capítulos posteriores da 

presente dissertação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. Corte por plasma emerso 

O equipamento de corte por plasma emerso possui apenas uma mesa de corte e pode ser caracterizado 

por dois conjuntos de etapas distintas, cada uma realizada por um trabalhador diferente: 

Espessura 
[mm] 

Velocidade de 
corte [mm/min] 

Consumo 
O2 [m3/h] 

Consumo 
Propano [m3/h] 

3 580 0.53 0.15 

4 600 0.63 0.18 

5 630 0.63 0.18 

5 600 0.63 0.18 

6 630 0.63 0.18 

8 470 0.63 0.18 

10 520 0.70 0.20 

15 500 0.70 0.20 

20 450 0.77 0.22 

25 400 0.77 0.22 

30 350 0.77 0.22 

35 330 0.77 0.22 

40 320 1.05 0.30 

50 300 1.05 0.30 

60 270 1.05 0.30 

75 250 1.40 0.40 

100 220 1.40 0.40 

125 190 2.10 0.55 

150 180 2.10 0.55 

200 160 2.80 0.80 

250 130 2.80 0.80 

Tabela 4 – Valores de oxi-corte, em função da espessura da chapa (Fonte: WS) 
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• Corte – O conjunto de etapas alusivas à actividade de corte inclui: 

Preparação do corte – o operador do equipamento de corte define o ficheiro CNC que possui o 

aninhamento a processar. Esta tarefa é significativamente mais célere que o caso do oxi-corte da linha 

de painéis anteriormente estudado, pois o equipamento de corte é bastante recente, e o computador 

possui a capacidade de ligação à rede digital interna da WS, adquirindo por isso o ficheiro CNC de um 

modo mais eficiente e seguro. Ainda referente à etapa de preparação do corte, o operador necessita 

de identificar ao computador do equipamento de corte a posição e orientação da chapa de aço a cortar. 

A etapa de preparação do corte, é, geralmente, realizada em dez minutos. 

Marcação – A etapa de marcação das peças a produzir é precedente à fase de corte, e é realizada 

pela mesma tocha de corte, sendo significativamente mais rápida que o corte por plasma. É importante 

referir que, tal como a fase posterior de corte, o operador é responsável pela monitorização contínua 

da marcação. Tal como nos restantes equipamentos automáticos de corte, a marcação é realizada 

utilizando gás Árgon e ar comprimido. 

Corte – Finalizada a marcação dá-se inicio ao corte por plasma. De modo idêntico ao realizado durante 

o estudo do processo de oxi-corte, é possível estudar a velocidade do corte por plasma. Neste caso os 

dados levantados permitem realizar o estudo da velocidade de corte por plasma em função da 

espessura da chapa de aço processada: 

 

Figura 14 – Velocidade de corte por plasma emerso, em função da espessura da chapa 

A Figura 14 permite obter uma simples regressão linear que oferece a velocidade de corte em função 

da espessura da chapa processada, representada pela fórmula (3): 

 𝑉(𝑠) =  −118.8 × 𝑠[𝑚𝑚] + 3037     [𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛] (3) 

Os gases de corte utilizados são o Nitrogénio, como gás de plasma, e o Oxigénio, como gás auxiliar de 

corte. 
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É ainda importante referir que a sequência de corte tem sérias implicações na qualidade do corte e, 

consequentemente, no custo de produção devido à possível necessidade de correções, tal como pode 

ser exemplificado pelo seguinte caso, presenciado durante a observação do processo de corte: 

 

Figura 15 – Consequência da dilatação térmica no corte 
de chapa (Fonte: autor) 

A análise do caso acima apresentado concluiu que o desvio face ao corte pretendido era reduzido, não 

tendo implicações em fases posteriores de produção do bloco. Contudo outros exemplos similares ao 

acima apresentado podem originar folgas maiores que o aceitável, obrigando a refazer o trabalho de 

corte noutra chapa, originando aumento do tempo e custo de produção. A sequência de corte deve, por 

isso, ser cuidadosamente definida de modo a evitar situações semelhantes. Este cuidado é tarefa do 

departamento de projeto, responsável pela construção dos aninhamentos de corte. 

Controlo dimensional – A etapa de controlo dimensional é fundamental para garantir a qualidade das 

peças produzidas. Esta tarefa é realizada não só no fim da etapa de corte, entre cinco e dez minutos, 

mas também à medida que o corte é realizado. 

• Triagem – O segundo conjunto de atividades do processo de corte por plasma é realizado por 

outro operário. É aqui importante referir que o processamento de corte realizado pode ter como 

elemento primo uma chapa de aço inteira ou sobras de cortes anteriormente realizados. Após o corte, 

existem três tipos de produtos criados: as peças, as sobras e a sucata. O departamento de projecto, 

aquando da construção dos ficheiros de aninhamento, é responsável por indicar qual é a chapa ou 

1. O processamento de uma chapa de aço 

com objectivo de obter a alma de um 

reforço a montar posteriormente consiste 

no corte com iníco no ponto apresentado. 

2. Ocorre uma dilatação térmica na zona 

inferior. 

3. A dilatação térmica originada não é 

tida em conta pelo computador de 

corte, que realiza o corte inferior em 

linha recta, tal como predefinindo. 

4. Após o desvanecimento do gradiente 

térmico a chapa volta à configuração 

original e o corte que antes era recto 

passou agora a ter uma curvatura. 
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sobra que irá ser processada, bem como indicar o que, posteriormente, será sobra. A padronização 

própria do estaleiro, nomeadamente a nomenclatura, apresenta-se aqui como um elemento 

fundamental. A tarefa de triagem é constituída por três etapas principais: 

Transporte – Neste âmbito incluem-se todas as tarefas relativas ao transporte de chapas, de peças, 

sobras ou sucata, compreendendo também a sua correta organização. Esta tarefa é sobretudo 

realizada por auxílio de uma ponte rolante, das duas existentes na oficina de corte por plasma com 

capacidade de dez toneladas. O tempo de transporte de um ciclo de corte depende da quantidade e 

dimensão das peças, sobras e sucata, podendo demorar até trinta minutos. 

 

Marcação manual – Apesar da abrangência de capacidades de marcação que o equipamento de corte 

por plasma permite, algumas notações são ainda necessárias introduzir nas peças e nas sobras após 

o corte. Esta tarefa é relativamente rápida, sendo realizada em cerca de cinco minutos. 

Oxi-corte manual – Durante a etapa de corte por plasma, são deixadas algumas pontes por cortar 

entre as peças, para que a chapa mantenha a estrutura e evite que as peças se desloquem durante o 

corte. Estas pontes são posteriormente cortadas pelo trabalhador responsável pela triagem, antes de 

as transportar e organizar, por meio de um maçarico de oxi-corte. Também esta etapa depende do 

número de peças produzidas, podendo demorar até trinta minutos. É importante referir que todos os 

terminais onde podem ser conectados maçaricos de oxi-corte manual utilizam oxigénio e acetileno, ao 

invés de oxigénio e propano. 

É útil exemplificar a distribuição percentual de cada etapa do processo completo de corte por plasma. 

Pode-se ilustrar a distribuição percentual das etapas do processo de corte por plasma emerso com um 

dos casos acompanhados, que apresenta doze peças para cortar, num total de 69 m de corte, tal como 

se apresenta na Figura 18. Uma rápida observação ao gráfico gerado permite concluir que as tarefas 

de triagem assumem uma importante fatia do tempo do processo, não devendo ser desprezadas 

durante a realização de possíveis estudos de custos dos processos de corte. 

Figura 16 – Fase de triagem do processo de corte por 
plasma emerso (Fonte: WS) 

Figura 17 – Corte por plasma emerso (Fonte: WS) 
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Figura 18 – Distribuição das etapas do processo de corte por plasma emerso 

3.3.3.4. Corte por plasma submerso 

O processo de corte por plasma submerso possui algumas vantagens, nomeadamente a inexistência 

de gases ou ruido, bem como a menor formação de escória de corte e de enformação. O equipamento 

de corte por plasma submerso, localizado na oficina de processamento de aço, possui quatro mesas 

de corte, duas em cada bacia de corte, bem como duas cabeças de corte, de modo a permitir o corte 

de aninhamentos iguais ou simétricos, e permitindo também a possibilidade de corte e triagem de 

diferentes chapas simultaneamente. 

O processo de corte por plasma, tal como os restantes equipamentos automáticos de corte, divide-se 

em oito fases principais: transporte e posicionamento da chapa, preparação do corte, marcação, corte, 

controlo de qualidade de corte e dimensional, marcação manual, corte manual, transporte de peças, 

sobra e sucata. 

O transporte da chapa, ou sobra, para a mesa de corte é realizada por meio da ponte rolante aqui 

existente, com capacidade de dez toneladas. Em média o tempo de transporte da chapa para a mesa 

de corte ronda os dez minutos. Neste período inclui-se também o correto posicionamento da chapa, ou 

sobra, que deve ser o mais paralelo à mesa de corte quanto possível. A preparação do corte consiste 

na introdução do computador do equipamento de corte do ficheiro do aninhamento a executar, 

geralmente realizado num período entre cinco e dez minutos. 

A marcação é realizada utilizando gás Árgon, com a chapa ainda emersa, e o seu tempo depende das 

marcações a realizar, podendo ser mais ou menos extensas, e, por vezes, inexistentes, dependendo 

das especificações inseridas no aninhamento. As observações realizadas permitiram obter a 

velocidade de marcação, aproximadamente 13.2 m/min. 

Para iniciar a fase de corte do aninhamento, são acionadas as bombas de enchimento da bacia de 

corte, permitindo que a chapa fique submersa em poucos segundos. O corte é posteriormente iniciado, 

utilizando Nitrogénio como gás de plasma e Oxigénio como gás auxiliar ao corte. As observações ao 

processo de corte por plasma submerso permitiram obter velocidades de corte para várias espessuras 
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das chapas, que, quando comparadas com os valores normativos tabulados na máquina, permitem ser 

validados, observando-se apenas pequenas diferenças, que pode ser justificada com erros de análise 

e descalibração da máquina de corte, tal como ilustrado na Figura 19: 

 

Figura 19 – Velocidade de corte por plasma submerso, em função da espessura da chapa 

A actividade de controlo de qualidade de corte e dimensional das peças obtidas é realizado ao longo 

da actividade de corte. O operador interrompe várias vezes o corte, esvaziando a bacia, efetuando o 

controlo dimensional e de qualidade, e voltando a encher a bacia de corte. O tempo desta actividade 

depende do tipo de corte, isto é, com ou sem chanfragem, bem como da existência, ou não, de erros 

de corte recorrentes nos últimos aninhamentos processados. 

O tempo de marcação manual, onde se realiza a identificação das peças e possível sobra, é realizado 

a uma média de 15 segundos por peça. O tempo de corte manual, por meio de maçaricos manuais de 

oxi-corte, depende não só do número de meças, bem como da quantidade de pontes de corte, podendo 

ultrapassar uma hora nesta actividade. Em média, o tempo de corte manual pode ser obtido 

considerando 40 segundos de actividade de oxi-corte manual por cada peça do aninhamento. 

A última fase do processo de corte consiste no transporte com auxílio da ponte rolante. O tempo de 

transporte está fortemente relacionado com o número de peças do aninhamento, bem como das 

dimensões das mesmas. Em média, o tempo necessário para a fase de transporte após o corte pode 

ser obtido considerando 4 a 5 minutos por peça. Tal como nos restantes processos de corte, as peças 

e possíveis sobras são organizadas de acordo com as normas internas do estaleiro: produtos com mais 

de 3 metros de comprimento são encaminhados para cavaletes, para serem posteriormente 

transportados por zorras, e as restantes, menores de 3 metros, são posicionados em paletes, de modo 

a serem transportados por meio de empilhadoras. 

Concluindo, os tempos e fases do processo de corte por plasma submerso, de modo similar às 

restantes tecnologias de corte automáticos, estão relacionados com as características dos 

aninhamentos e com as condições do equipamento de corte. De seguida são exemplificados dois casos 

de distribuição temporal das fases do processo de corte por plasma submerso: 
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Figura 20 – Distribuição das etapas do processo de corte por plasma 
submerso – Aninhamento 1 

 

 

Figura 21 – Distribuição das etapas do processo de corte por plasma 
submerso – Aninhamento 2 

Tal como se evidencia nas recolhas ilustradas na Figura 20 e Figura 21, cada aninhamento apresenta 

as suas próprias características, influenciando fortemente a distribuição de tarefas realizadas no 

processo de corte da chapa. O exemplo da Figura 21, cujo aninhamento, além de não incluir marcação 

automática, apresenta um esquema nitidamente diferente do Aninhamento 1, fornecendo inúmeras 

peças de pequenas dimensões, demonstra que, neste caso, grande parte do tempo (30%) é referente 

a movimentações da cabeça de corte sem estar efetivamente a realizar o corte por plasma. Assim, 

demonstra-se outro cuidado a ter em futuros estudos, mais aprofundados, relativos a análises de 

consumos de gases de corte.  

Características do 
Aninhamento 1 

Peças a cortar 6 

Perímetro de 
corte [m] 

61.3 

Tempo total 
do processo 

(incluindo 
pausas) [hrs] 

2 

Tabela 5 – Características 
do Aninhamento 1 

Características do 
Aninhamento 2 

Peças a cortar 79 

Perímetro de 
corte [m] 

353.8 

Tempo total do 
processo 
(incluindo 

pausas) [hrs] 

6.75 

Tabela 6 – Características do 
Aninhamento 2 
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3.3.4. Corte semi-automático de chapa 

A juntar ao corte automático, realizado pelos equipamentos de corte através de pórticos de corte sobre 

mesas, e ao corte manual, realizado principalmente por meio de maçaricos de oxi-corte, existe também 

a vertente de corte semi-automático. Por corte semi-automático entende-se o processo de corte cujo 

operador responsável acompanha de perto o equipamento de corte, de modo mais próximo que o 

processo realizado pelos equipamentos automáticos. 

O corte semi-automático é principalmente associado ao corte por meio de carros de corte, que se 

movimentam sobre carris. Ao operador de corte compete instalar corretamente os carris, bem como 

definir o ângulo de corte e regular manualmente o fluxo de gases de corte. Apesar de existirem 

equipamentos semi-automáticos de várias tecnologias de corte, aquele que é mais utilizado no estaleiro 

em estudo é o oxi-corte. 

Este equipamento é utilizado principalmente para a realização de chanfros que os equipamentos 

automáticos de corte não tenham capacidade de produzir, como sejam, por exemplo, os chanfros em 

X ou K. Assim como o processo de oxi-corte manual, este processo utiliza Oxigénio e Acetileno. 

As observações realizadas permitiram obter as seguintes velocidades de corte em função da 

profundidade, apresentadas na Figura 22: 

 

Apesar da visível dispersão dos resultados, é aceitável criar uma regressão que permita obter a 

velocidade de corte em função da profundidade de corte. Estas variações dependem principalmente da 

experiência do operacional de corte, bem como da regulação do fluxo de gases de corte. 

As velocidades de corte observadas apresentam grandes diferenças daquelas apresentadas na Tabela 

4, justificando-se principalmente pelo tipo de acabamento requerido, onde se exige bastante maior 

qualidade de corte no processo de chanfragem, bem como devido aos diferentes gases de corte, onde 

presentemente se utiliza Oxigénio e Acetileno, face aos equipamentos automáticos, onde se utiliza 

Oxigénio e Propano. 

Figura 23 – Instalação de equipamento de 
chanfragem semi-automática (Fonte: WS) 

Figura 22 – Velocidades de chanfragem por oxi-corte, em 
função da profundidade de corte 
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As restantes etapas de preparação do oxi-corte de chanfros consistem na preparação do corte, a qual 

não apresenta uma relação significativa com o comprimento, podendo variar entre 20 minutos a 40 

minutos, dependendo das condições do equipamento de corte, bem como da experiência do operador. 

Importa aqui referir a razão dos trabalhos de chanfragem terem sido realizados por oxi-corte, ao invés 

de utilizar a chanfradeira mecânica presente na oficina de processamento de aço. Face à chanfragem 

por oxi-corte, a chanfradeira mecânica é bastante morosa na etapa de configuração do ângulo e 

posição do chanfro, apenas se justificando o seu uso em caso de necessidade de processamento de 

várias chapas com chanfro idêntico, o que não traduzia o caso em estudo durante o acompanhamento 

dos trabalhos realizados no estaleiro. Será necessário, porém, referir que a chanfradeira mecânica, 

apesar de se apresentar como um processo bastante mais demorado, possui a vantagem de ser um 

processo de corte a frio, tornando assim inexistentes as deformações devido às zonas termicamente 

afetadas. 

É ainda útil referir que para chanfros de menores dimensões, são utilizadas chanfradeira 

semiautomáticas elétricas, como ilustra a Figura 24: 

 

Figura 24 – Equipamento de chanfragem mecânica semi-automática (Fonte: WS) 

As observações realizadas durante a utilização deste equipamento permitem concluir que, apesar de 

depender da dimensão do chanfro, a velocidade de processamento ronda os 270 [mm/min], tendo sido 

ainda constatado que o tempo de chanfragem ocupa em média um terço do tempo total do processo, 

onde também se inclui transporte e posicionamento de peça, preparação do equipamento de corte e 

controlo de dimensional do chanfro obtido. 

 

3.3.5. Enformação de chapa 

A fase de enformação de chapa é realizada na oficina de caldeiraria pesada, consistindo na enformação 

ou quinagem de peças de grandes ou pequenas dimensões. As chapas e peças a processar são 

transportados para a oficina através de zorras ou empilhadoras, consoante a sua dimensão, de acordo 

com as normas padronizadas pelo estaleiro. A oficina possui uma calandra de grandes dimensões, com 

700 toneladas de capacidade, e cinco prensas, que apresentam capacidades desde as 300 toneladas 

até às 50 toneladas.  
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Os trabalhos desenvolvidos podem ser divididos em três tipos: 

• Enformação de grandes chapas – este trabalho é obrigatoriamente realizado na calandra de 

grande capacidade existente nesta oficina. Geralmente o trabalho de enformação de uma chapa de 

grandes dimensões necessita sempre de ser finalizado com enformação por calores. 

• Quinagem de grandes chapas – na quinagem de grandes chapas enquadram-se os trabalhos 

que, pela sua natureza, necessitam do auxílio da calandra com moldes de quinagem instalados. Pode-

se exemplificar neste âmbito os trabalhos de produção de chapas corrugadas. 

• Quinagem ou enformação de pequenas peças – estes trabalhos são realizados, consoante as 

dimensões e características do produto pretendido, numa das várias prensas existentes na oficina de 

caldeiraria pesada. 

3.3.5.1. Enformação de chapas por calandra 

O trabalho de enformação de chapas de grandes dimensões é iniciado com a chegada das chapas, por 

meio de zorras, e da informação de enformação. Para um dado trabalho está associado um conjunto 

de moldes que auxiliam o trabalho de enformação, estes moldes em madeira são atualmente realizados 

em empresas externas subcontratadas. Quando a enformação na calandra alcança a enformação 

pretendida, ou próxima do nível de enformação pretendido, a chapa é então passada para a fase de 

enformação por calores. Assim, a enformação de chapas pode ser assim dividida nas seguintes etapas: 

Transporte– Esta etapa é geralmente realizada por dois trabalhadores, com o auxilio dos braços 

elevatórios e pontes rolantes existentes próximas da calandra, de modo a realizar o correto 

posicionamento da chapa na calandra, tal como ilustrado na Figura 25. Esta fase demora entre cinco e 

dez minutos, em função das dimensões da chapa. 

 

Figura 25 – Transporte de chapa a enformar na calandra (Fonte: WS) 

Marcação – De modo a auxiliar o processo de enformação na calandra são realizadas na chapa 

algumas anotações, como os pontos médios ou os sentidos de Vante e Ré. Este é uma etapa rápida, 

concluída em cerca de cinco minutos. 

Enformação – O tempo necessário para concluir a etapa de enformação da chapa na calandra 

depende do nível de enformação requerida pelo projecto. O operador da calandra aciona os rolos, e 

posteriormente analisa a enformação criada, com auxilio dos moldes de madeira. Se a chapa ainda não 

apresentar a enformação desejada o operário regula os pontos de pressão da calandra e volta a acionar 
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os rolos da calandra sobre a chapa. Este ciclo é repetido até que a chapa apresente o nível de 

enformação desejado, tal como se ilustra na Figura 26: 

 

Figura 26 – Sequência de trabalhos de enformação de chapa na calandra 

Os dados adquiridos dos trabalhos de enformação acompanhados permitem construir a seguinte 

equação, da qual se obtém o tempo esperado da etapa de enformação, em função do comprimento e 

dos raios de curvatura da chapa enformada pretendida: 

 𝐸(𝑅1, 𝑅2, 𝑐𝑜𝑚𝑝) = 15 − 4.5×10−3. 𝑐𝑜𝑚𝑝 + 16.3 . 𝑚á𝑥(𝑅1
−1, 𝑅2

−1)      [𝑚𝑖𝑛] (4) 

, onde o valor de comprimento, 𝑐𝑜𝑚𝑝, é dado em milímetros, e o raio de curvatura, 𝑅, é dado por 

 
𝑅𝑖 =

𝑐𝑖
2 + 4𝑑𝑖

2

8𝑑𝑖

 (5) 

, com os valores da corda, 𝑐𝑖, e da defleção, 𝑑𝑖, dados em milímetros. 

A Figura 27 representa as dimensões referidas nas equações (4) e (5) acima apresentadas. É bastante 

importante referir que a equação (4) obtida e apresentada aplica-se apenas em situações de pequenas 

enformações. 

 

Figura 27 – Dimensões de chapa enformada 

Após obter o nível de enformação desejada com a calandra, a chapa é posteriormente encaminhada 

para a mesa de trabalho de enformação a calores.  

3.3.5.2. Enformação por calores 

A estação de trabalho de enformação de chapas por calores recebe chapas que tenham sido 

previamente processadas na calandra, bem como chapas para enformar diretamente por esta técnica, 

sem processo de enformação anterior. Este processo é bastante moroso e necessita de trabalhadores 

com elevada experiência. 
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A título de interesse é possível exemplificar com a chapa apresentada na Figura 28, que após ser 

processada pela calandra, será trabalhada durante cerca de 12 horas na etapa de enformação por 

calores. A Figura 29 apresenta a estrutura de um molde de uma enformação bastante complexa que, 

no caso apresentado, demorou cerca de uma semana e meia a completar. 

 

A enformação por calores é bastante difícil de quantificar, pois depende de factores como: 

• Complexidade da forma desejada 

• Dimensão da peça a enformar 

• Tipo de aço 

• Experiência do operador 

As formas mais simples podem ser concluídas entre 30 minutos e 2 horas, enquanto que as formas 

mais complexas podem demorar até mais de uma semana de trabalho. O trabalho de enformação de 

chapa por calores, dependendo do trabalho a realizar, pode fazer grande uso simultâneo da prensa, 

por forma a auxiliar o trabalho de enformação, tal como ilustra a Figura 30: 

 

Figura 28 – Chapa enformada, valores em mm 

 

Figura 29 – Molde de chapa a enformar 
(Fonte: WS) 

 

Figura 30 – Processo de enformação por calores (Fonte: WS) 

 

Figura 31 – Chapa enformada, com molde 
sobreposto (Fonte: WS) 
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Para efeito de ilustração, a chapa de que apresenta na Figura 31 possui sensivelmente as dimensões 

800 por 600 mm e a sua enformação por calores foi realizada em aproximadamente 32 horas de 

trabalho. 

 

3.3.5.3. Quinagem de grandes chapas 

A quinagem de grandes chapas é geralmente utilizada para realizar chapas corrugadas ou outras 

estruturas quinadas. Para tal são utilizados diferentes moldes que se encontram na oficina de 

caldeiraria pesada, tal como se apresenta na Figura 33, que são montados nos cilindros da calandra. 

 

Figura 32 – Chapas corrugadas por meio de 
quinação com auxilio da calandra (Fonte:WS) 

 

Figura 33 – Moldes para instalar nos cilindros da 
calandra, para formar chapas corrugadas (Fonte: WS) 

Também no processo de quinagem os meios de elevação, como sejam os braços de elevação e as 

pontes rolantes, apresentam um papel fundamental no auxílio à produção. Em média, cada quinação é 

realizada num período entre 10 e 15 minutos, onde se incluem as fases de posicionamento da chapa, 

quinação, controlo dimensional e transporte da peça enformada. 

3.3.5.4. Quinagem e enformação de pequenas peças 

No âmbito dos processos de enformação ou quinagem de pequenas peças enquadram-se chapas de 

dimensões suficientemente reduzidas de modo a que sejam possíveis de ser processadas pelas 

diversas prensas existentes na oficina de caldeiraria pesada. Os processos de quinagem observados 

permitiram concluir que a realização de quinagem em ângulos retos é realizada entre 5 a 10 minutos. 

Outro trabalho realizado nas prensas consiste na enformação curva de peças, por meio de pequenas 

quinagens sucessivas. Na Figura 34 e Figura 35 ilustram-se as peças, cujo trabalho de enformação por 

auxilio de prensa foi acompanhado, tendo sido processada uma peça do tipo 1 e cinco peças do tipo 2: 
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Figura 34 – Peça tipo 1, a enformar por prensa 

 

Tabela 7 – Características da peça 1, a enformar 

 

Características da peça tipo 1 

Comprimento [mm] 115 

Raio de curvatura [mm] 245 (x 2) 

Tempo de enformação [min] 30 

 

Esta é uma actividade significativamente mais difícil de quantificar, contudo para peças de pequenas 

dimensões, pode-se considerar que as enformações são realizadas numa média de 20 minutos, 

considerando as observações realizadas e apresentadas na Tabela 7 e Tabela 8. 

 

3.3.6. Corte e enformação de perfis 

O corte e enformação de perfis é uma das etapas que constituem a produção do bloco, sendo realizada 

paralelamente à fase de corte e enformação de chapa. Os processos de corte e de enformação são 

ambos realizados num espaço contíguo, na oficina de processamento de aço. 

3.3.6.1. Corte de perfis 

A etapa de corte de perfis é realizada por um só trabalhador, que recebe a informação dos perfis a 

processar, isto é, as fichas de acompanhamento, por indicação dos responsáveis de oficina, que por 

sua vez recebem a informação do departamento de projecto. O operador recebe também uma disquete 

com os ficheiros a introduzir no computador da máquina de corte, com as características do corte de 

cada perfil a processar. 

O processo de corte de perfis pode ser dividido em sete etapas: 

 

Figura 35 – Peça tipo 2, a enformar por prensa 

Características das peças tipo 2 

Comprimento [mm] 400 

Raio de curvatura [mm] 338 

Tempos de enformação [min] 

15 

18 

15 

16 

9 

 
Tabela 8 – Características da peça 2, a enformar 
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Seleção e localização do perfil a processar - A importância da padronização de notação dos produtos 

realizados no estaleiro pode ser exemplificada com os diferentes níveis de prioridade que os perfis 

processados na etapa de corte adquirem, isto é, as notações padronizadas permitem cumprir com a 

seguinte prioridade de corte de perfis: 

1.º - Perfis que alimentam a linha de painéis; 

2.º - Perfis que serão enformados; 

3.º - Restantes perfis. 

Em função das prioridades acima indicadas, o trabalhador processa o conjunto de perfis que lhe foram 

designados para o trabalho de turno. O perfil é localizado na oficina em função das características que 

estão designadas na ficha de acompanhamento do turno, como sejam as dimensões, o tipo de perfil, e 

a gama de aço. A etapa de seleção e localização do perfil demora entre cinco a dez minutos. 

Transporte e posicionamento do perfil – Após o perfil ser localizado, este é transportado por meio 

de pontes rolantes existentes na oficina, e corretamente posicionado para corte por meio do sistema 

de rolamentos e transportadores pertencentes à máquina de corte de perfis. A duração desta etapa 

varia entre dez a vinte minutos. 

Preparação do corte – Na etapa de preparação estão incluídas as atividades de seleção do ficheiro a 

introduzir no computador do equipamento de corte, bem como a indicação à máquina de corte da 

posição e orientação do perfil. Ainda referente à preparação do corte, e antes de prosseguir para as 

etapas seguintes, é realizada uma simulação do corte, para conferir os dados anteriormente inseridos. 

Devido à significativa idade do equipamento de corte, com mais de trinta anos, o processo de 

preparação do corte, nomeadamente a introdução dos dados, é bastante morosa, podendo demorar 

até 25 minutos. 

Marcação – A marcação realizada pelo equipamento máquina de oxi-corte é geralmente apenas 

restringida aos casos em que o perfil deverá ser enformado, onde a máquina grava no perfil linhas 

auxiliares ao processo de enformação. Nas situações em que esta etapa é realizada, ela é concluída 

aproximadamente em 10 minutos. 

Oxi-corte – Tal como a etapa de marcação, durante toda a atividade desenvolvida ao longo da fase de 

corte, apesar de ser automática, é fundamental a contínua monitorização do operador do equipamento. 

O equipamento de corte permite que sejam realizados cortes a um só perfil ou em dois perfis, de forma 

igual ou simétrica. A fase de oxi-corte automático é quase exclusivamente dedicada ao corte do perfil 

com o comprimento pretendido, dos seus castelos e boeiras. O tempo de corte depende da dimensão 

do perfil, da sua espessura e do número de castelos que é necessário cortar. Os gases de corte 

utilizados são o Oxigénio e o Propano. 

Oxi-corte manual – Nesta fase do processo de corte do perfil, em função das especificações definidas 

nas indicações de projecto, o trabalhador realiza cortes manuais de pormenor no perfil, utilizando um 

maçarico de oxi-corte, cuja realização a máquina de corte automática não possui capacidade de 
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executar. Estes cortes podem ser pormenores de produção, como a chanfragem à rebarba ou 

chanfragem ao traçado, como ilustram a Figura 36 e Figura 37. Em média, esta etapa é realizada entre 

10 e 15 minutos. 

 

Figura 36 – Corte de chanfro à rebarba 

 

Figura 37 – Corte de chanfro ao traçado 

Encaminhamento dos perfis processados – Depois das etapas de corte os perfis são marcados 

manualmente com identificações de acordo com a padronização interna de produtos do estaleiro e são 

transportados, com auxilio da ponte rolante, para um local apropriado na oficina, consoante o seu 

destino no fluxo de produção do bloco. 

3.3.6.2. Enformação de perfis 

A etapa de enformação de perfis é, tal como foi referido acima, um dos três possíveis destinos principais 

dos perfis previamente processados na máquina de corte. A enformação dos perfis está geralmente a 

cargo de um único trabalhador, auxiliado pela prensa de enformação de perfis e pela ponte rolante da 

zona de processamento de perfis. 

Depois de ter sido processado na máquina automática de corte por perfis, aqueles que são necessários 

enformar são transportados para uma zona contígua, onde os perfis são enformados. A primeira fase 

do processo consiste na remarcação manual das linhas auxiliares para controlar a enformação 

desejada. A linha marcada originalmente possui uma determinada curvatura, definida nos ficheiros 

inseridos no computador do equipamento de oxi-corte. 
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Figura 38 – Processo de controlo de 
enformação de perfis (Fonte: autor) 

 

Figura 39 – Controlo de enformação 
de perfil (Fonte: WS) 

Tal como mostra a Figura 38, o perfil será enformado até que a linha anteriormente curva se torne uma 

recta. Pode haver uma ou mais linhas, conforme o nível de enformação a realizar no perfil. 

Este processo de enformação pode ser realizado em dois perfis simultaneamente, se estes forem 

unidos por meio de pingos de soldadura. Esta capacidade de enformação simultânea e simétrica é 

geralmente usada em perfis simétricos do navio, isto é, um de bombordo e outro de estibordo. 

O tempo de enformação do perfil depende de vários factores, como sejam a complexidade da 

enformação desejada, bem como as condições do equipamento e a experiência do operador. Em 

situações cuja enformação é de baixo nível, o processo demora cerca de uma hora, este período pode 

aumentar até três ou quatro horas, em casos de maior complexidade da enformação desejada. 

A última fase consiste no oxi-corte manual de material suplementar ainda existente no perfil, como 

sejam as boeiras com prisões ou comprimento adicional, que auxiliam o processo de enformação. Esta 

fase é realizada num período entre 10 e 15 minutos. 

O perfil enformado é posteriormente encaminhado para cavaletes ou paletes, em função das suas 

dimensões. 

 

3.3.7. Fabrico de painéis direitos 

Durante o processo de construção foi acompanha a produção da linha de painéis direitos. Esta etapa 

da produção dos blocos é um ponto chave do fluxo produtivo, pois a ela estão associadas diversas 

fases, tanto a jusante do fluxo produtivo (corte de chapas e de perfis) como a montante (fabricação do 

bloco). A fabricação dos painéis direitos deve, por isso, ser realizada do modo mais eficiente, de 

maneira a responder às necessidades requeridas durante a construção do bloco, evitando situações 

prejudiciais, como engarrafamento do fluxo produtivo ou trabalhos com má qualidade. 

A linha de painéis direitos é composta por quatro estações de trabalho principais, fortemente 

relacionadas com a estratégia de construção dos painéis, tal como se ilustra na Figura 40: 
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Figura 40 – Sequência das fases de produção na linha de painéis (Fonte: autor) 

A primeira estação de trabalho consiste na união de várias chapas que constituem o painel, através de 

soldadura por arco submerso. Segue-se a etapa de oxi-corte, onde um pórtico de corte processa o 

painel, realizando marcações, cortando as furações definidas no aninhamento, e realizando o corte do 

perímetro final do painel. A terceira estação consiste na montagem dos perfis no painel, e a quarta 

consiste na sua soldadura. 

A linha de produção dos painéis direitos, apesar de não possuir pontes rolantes ao longo do seu 

comprimento, apresenta um sistema com rolamentos que permitem transportar os painéis 

horizontalmente. As quatro fases acima sumariamente descritas são pormenorizadas nas seguintes 

linhas, onde se incluem os estudos e parametrizações de tempos e velocidades dos processos para 

chapas finas, entre 5 mm e 7 mm. 

3.3.7.1. União de chapas 

A etapa de união das chapas pode ser dividida em quatro fases: Alinhamento das chapas e montagem; 

preparação da soldadura; soldadura por arco submerso; controlo de qualidade da soldadura. 

A fase de alinhamento das chapas consiste na união por meio de pingos de soldadura, realizados com 

equipamento manual semi-automático de soldadura ISO4063-136, e com o auxilio de ponte rolante 

localizada no início da linha de painéis. As observações realizadas ao longo de vários trabalhos de 

união de chapas permitiram obter uma equação que possibilitam a obtenção do tempo esperado para 

a fase de alinhamento e montagem de chapas, em função do seu comprimento: 

 𝑊𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚[𝑚𝑖𝑛] = 7. 10−4 . 𝑊𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ[𝑚𝑚] + 10.78 (6) 

A fase de alinhamento e montagem é geralmente levada a cabo por dois trabalhadores. 

A segunda actividade enquadrada na estação de trabalho da união de chapas compreende a 

preparação da soldadura por arco submerso, onde são realizados trabalhos como a preparação dos 

parâmetros de soldadura e a introdução do fluxo de soldadura. Importa referir aqui que a soldadura, 

realizada de um só lado, possui dois diferentes tipos de fluxo, um mais fino, para o colo inferior da 

soldadura, e outro de granulagem maior para o colo superior da soldadura. O trabalho de preparação 

da soldadura é realizado num período de tempo independente do comprimento de soldadura, durando 

cerca de vinte minutos. 
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Segue-se a soldadura por arco submerso, ISO 4063-121. Importa aqui referir algumas características 

do equipamento de soldadura. O pórtico de soldadura é de marca ESAB, modelo A6, que permite a 

soldadura topo a topo (PA), por um só lado. O comprimento máximo de soldadura está limitado aos 

13,370 mm. As espessuras de soldadura menores de 15 mm não necessitam de chanfro. Os 

parâmetros de soldadura estão previamente estudados e definidos, a Tabela 9 apresenta os 

parâmetros de soldadura para algumas espessuras de chapa: 

Espessura 

[mm] 

Intensidade 

[A] 

Voltagem 

[V] 

Fio, Ø 

[mm] 

Folga da junta 

[mm] 

N.º de 

passes 

5 540 – 570 30.5 – 31 3 0 1 

6 560 – 590 31 – 31.5 3 0 1 

7 580 – 620 31.5 – 32 3 0 1 

8 660 – 690 32.5 - 33 3 1 1 

Tabela 9 – Parâmetros de soldadura SAW topo a topo 

Os trabalhos acompanhados permitem, também para o processo de soldadura por arco submerso, criar 

uma regressão linear, a partir da qual é possível obter o tempo de soldadura em função do seu 

comprimento, 

 

Figura 41 – Velocidade de soldadura SAW topo a topo, na linha de painéis 

 𝑊𝑡𝑆𝐴𝑊[𝑚𝑖𝑛] = 3.1×10−3 . 𝑊𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ[𝑚𝑚] − 6.9 (7) 

A fórmula (7), acima apresentada, obtida para união de chapas de espessura entre os 5 mm e os 7 

mm, é apenas aplicável a grandes comprimentos de soldadura, e inclui todas as atividades que possam 

surgir durante o processo, como sejam os casos de possível paragem durante a soldadura ou a 

necessidade de refazer a soldadura em alguns espaços. De sublinhar que o trabalho de 

acompanhamento e monitorização da soldadura é realizada por um único operador de máquina. 

A última actividade da estação de união de chapas consiste no controlo de qualidade da soldadura, 

realizado geralmente por apenas um trabalhador, que analisa a soldadura superior e inferior. Esta fase 

demora em média dez minutos por soldadura. 
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Exemplificando com um comprimento de doze metros de soldadura, a distribuição temporal das várias 

fases do processo de união de chapas apresenta-se na Figura 42: 

 

Figura 42 – Distribuição de etapas do processo de soldadura SAW na linha de painéis 

3.3.7.2. Corte do Painel 

Após a união de todas as chapas que constituem o painel é realizado o oxi-corte do painel, isto é, as 

suas furações e corte do perímetro, bem como a marcação. No anterior capítulo 3.3.3.1 foram 

discutidas pormenorizadamente as características do oxi-corte presente na linha de painéis, pelo que 

se apresentam resumidas na Tabela 10: 

Fase Duração/Velocidade 
N.º de 

trabalhadores 

Preparação do trabalho 30 [min] 1 

Marcação 6006 [mm/min] 1 

Corte 311 [mm/min] 1 

Marcação manual 5 [min] 1 

Controlo dimensional 10 [min] 2 

Tabela 10 – Valores das etapas da fase de oxi-corte da linha de painéis 

3.3.7.3. Montagem de perfis 

A terceira estação de trabalho consiste na montagem dos perfis no painel. Esta montagem é auxiliada 

pela marcação realizada pelo pórtico de corte e pela marcação manual executada na estação anterior. 

A comunicação interna das várias etapas produtivas do estaleiro permite conhecer o momento em que 

os reforços são necessários no fluxo produtivo da linha de painéis, sendo entregues, através de zorras, 

na linha de painéis numa política de just-in-time. Após a entrega dos reforços, estes são individualmente 

distribuídos ao longo do painel, de acordo com a posição definida, como apresentado na Figura 43. 
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Figura 43 – Distribuição de reforços na linha de painéis (Fonte: WS) 

As observações realizadas permitem afirmar que, em média, cada reforço é distribuído e posicionado 

no local respetivo em meio minuto. 

A montagem dos perfis é iniciada com a fixação vertical do reforço, com o primeiro pingo a ser realizado 

numa das extremidades do perfil, utilizando para tal a soldadura ISO 4063-111. Geralmente, o primeiro 

pingo é realizado em vários reforços, e só depois é que estes são totalmente montados. O tempo 

necessário para efetuar o primeiro pingo é tanto maior quanto maior for o seu comprimento, tendo-se 

obtido, a segunde fórmula paramétrica: 

 𝑊𝑡𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑔𝑜[𝑚𝑖𝑛] = 2×10−4 . 𝐿𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑜[𝑚𝑚] + 2.4 (8) 

 

Figura 44 – Montagem dos reforços na linha de painéis (Fonte: WS) 

Após a realização do primeiro pingo, permitindo fixar o reforço, é possível prosseguir o processo e 

completar a montagem do perfil, também realizada com soldadura ISO 4063-111. Tal como na etapa 

anterior, o tempo necessário para concluir a tarefa depende diretamente do comprimento do perfil. As 

observações recolhidas permitiram construir fórmula (9): 

 𝑊𝑡𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎[𝑚𝑖𝑛] = 2×10−3. 𝐿𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑜[𝑚𝑚] + 1.98 (9) 

A última fase da montagem dos reforços consiste no controlo dimensional da tarefa realizada, 

nomeadamente a verificação da perpendicularidade dos reforços face ao painel. Ao invés das restantes 

fases da montagem dos perfis, esta actividade necessita apenas de um operário, auxiliado por um 

esquadro e um garfo-alavanca, como apresentado na Figura 45: 
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Figura 45 – Controlo dimensional angular da 
montagem dos perfis (Fonte: WS) 

 

Figura 46 – Equipamento de auxílio à montagem dos 
reforços (Fonte: Study of Fitting and Fairing Aids of U.S. 

Shipyards, 1984) 

Na Figura 47 está representado o exemplo da distribuição de tempos de cada uma das fases de um 

dos painéis acompanhados na produção da linha de painéis direitos: 

 

Figura 47 – Exemplo de distribuição de etapas no processo de montagem de perfis 

 

3.3.7.4. Soldadura dos reforços 

A última estação de trabalho da linha de painéis consiste na soldadura dos reforços previamente 

soldados. Este processo é realizado por meio de soldadura ISO 4063-136 mecanizada, utilizando para 

tal um carro de soldadura. O processo de soldadura do perfil pode ser dividido em cinco fases: 

Preparação da soldadura do lado sem pingos – O primeiro lado do perfil a soldar será o lado 

contrário aos pingos realizados na fase de montagem. É por isso necessário preparar a soldadura, 

nomeadamente soprar a zona a soldar, por meio de mangueira de ar pressurizado, para evitar a 

intrusão de impurezas no processo de soldadura. Esta etapa demora entre cinco e sete minutos. 
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Soldadura do lado sem pingos – A primeira soldadura a realizar será a do lado contrário dos pingos 

de soldadura da estação de trabalho anterior. A soldadura é realizada por meio de carros de soldadura 

mecanizada, como aquele ilustrado na Figura 48. 

 
Figura 48 – Equipamento de soldadura 

GMAW-MIG semi-automático de reforços 
(Fonte: WS) 

 
Figura 49 – Equipamento de controlo dimensional das 

soldaduras dos reforços (Fonte: WS) 

As características dos cordões de soldadura são especificadas pelo responsável de oficina ao soldador, 

de acordo com o caderno de soldadura produzido pelo departamento de projecto. As soldaduras 

observadas, todas realizadas em perfis entre chapas com 5 ou 6.5 mm de espessura e perfis boldo 

6x60, permitem obter uma regressão linear que oferece a estimativa do tempo de soldadura em função 

do comprimento do perfil: 

 𝑊𝑡𝑀𝐼𝐺[𝑚𝑖𝑛] = 1.4×10−3. 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙[𝑚𝑚] + 2.2 (10) 

Preparação da soldadura do lado dos pingos – Importa na terceira fase realizar a preparação da 

soldadura do lado do perfil em falta, onde se encontram os pingos de soldadura executadas na estação 

de trabalho anterior. Nesta fase incluem-se tarefa de rebarbar os pingos e soprar as impurezas. A 

duração desta etapa é função do comprimento do perfil, de acordo com a seguinte fórmula paramétrica: 

 𝑊𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜[𝑚𝑖𝑛] = 4.0×10−4 . 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙[𝑚𝑚] + 1.9 (11) 

Soldadura do lado dos pingos – A quarta fase consiste na soldadura em falta, que possui as mesmas 

características, incluído a fórmula paramétrica de tempo de soldadura, da segunda etapa. 

Controlo de qualidade e correções – A última fase consiste nas possíveis correções ao cordão de 

soldadura, pois a presença de impurezas pode criar zonas onde a soldadura não tenha sido 

corretamente executada. O soldador é então responsável por analisar visualmente a soldadura, e 

corrigir as zonas com defeitos, rebarbando e voltando a soldar. O colo de soldadura deve também ser 

monitorizado, de modo a verificar se as características da soldadura estão de acordo com o caderno 

de soldadura, usando para tal um medidor de colo de soldadura, apresentado na Figura 49. 

Apesar da presente etapa possuir uma duração variada, em função da preparação da soldadura, da 

experiencia do soldador e de outros factores, pode-se utilizar os dados recolhidos de modo a obter uma 

fórmula aproximada do tempo esperado desta fase: 
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 𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒çõ𝑒𝑠[𝑚𝑖𝑛] = 4×10−4. 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙[𝑚𝑚] + 7.5 (12) 

 

3.3.7.5. Tempos não produtivos 

Ainda no âmbito da produção da linha de painéis direitos, e fazendo uso das características e fórmulas 

paramétricas das várias fases da linha de produção anteriormente discutidos, foi realizado um estudo 

dos tempos não produtivos das quatro estações de trabalho da linha de painéis. 

Os valores apresentados na seguinte tabela representam os tempos onde não foi realizado valor 

acrescentado ao produto, neste caso o painel. 

Estações de trabalho Painel 1 Painel 2 Painel 3 Painel 4 Painel 5 

União das chapas - - 62 % 71 % - 

Corte do painel - 17 % 45 % 6 % 23 % 

Montagem dos perfis 59 % 32 % 33 % 34 % - 

Soldadura dos perfis 22 % 55 % 38 % - - 

Tabela 11 – Percentagens de tempos não produtivos nas etapas da linha de painéis 

Nos tempos não produtivos incluem-se factores como: problemas durante a produção, transporte de 

equipamentos, pausas para descanso, etc…. Os valores acima apresentados permitem concluir 

claramente que a estação de trabalho com maior tempo de valor não acrescentado ao produto é a fase 

de união das chapas que constituem o painel. Contudo é importante realçar que os valores 

apresentados na tabela acima foram recolhidos quando o fluxo de produção de blocos estava bastante 

folgado. Alguns dos painéis estudados não foram diretamente para a fase de produção que os sucedia, 

pelo que se pode afirmar que alguns dos valores apresentados na tabela acima, em condições normais, 

seriam menores. 

 

3.3.8. Fabrico do bloco 

O fabrico do bloco, tal como é referido no segundo capítulo, divide-se geralmente em fabrico de 

pequenos componentes, fabrico de elementos bidimensionais, seguido da produção dos subconjuntos 

e culminando na fabricação do bloco. A sequência do processo produtivo depende da complexidade 

do bloco, bem como da estratégia adotada pelo estaleiro e pelo departamento de projecto. 

O acompanhamento dos trabalhos realizados no estaleiro em estudo não possibilitou o 

acompanhamento da fabricação sequencial das fases de montagem acima referidas, sendo justificado 

pelo escasso tempo no estaleiro, totalizado em um mês, tendo-se priorizado a análise de outras fases 

de fabrico, como o corte, enformação e produção de painéis planos. 

No âmbito da produção de elementos bidimensionais e de subconjuntos foi acompanhada a montagem 

de alguns elementos referentes à produção de um bloco de fundo de uma comporta de doca seca, 

tendo sido iniciada a sua produção no final do mês de maio. 
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Transversalmente às três fases de produção do bloco, isto é, fabrico de pequenos conjuntos, de sub-

blocos e de blocos, evidenciam-se três principais etapas do fabrico: 

• Preparação das peças a montar 

• Montagem 

• Soldadura 

3.3.8.1. Preparação das peças 

A fase de preparação das peças a montar consiste principalmente na criação de condições nas peças 

para que estas permitam uma soldadura facilitada e de qualidade, consistindo principalmente na 

preparação superficial do perímetro das peças, geralmente por meio de rebarbação. 

A preparação das peças é uma etapa bastante morosa, e o tempo necessário para a conclusão da 

tarefa está principalmente associada à tecnologia de corte utilizada na fabricação da peça. Por consulta 

dos engenheiros responsáveis pela oficina de processamento de aço, será aceitável considerar, pelo 

menos, a escala de 1 para 2 relativamente ao tempo necessário à preparação da peça quando esta é 

fabrica por tecnologia de corte por plasma, face ao caso em que a peça é obtida por oxi-corte. 

No caso em estudo foram acompanhados os trabalhos de preparação de peças para posterior 

montagem e soldadura, sendo que todas as peças em causa tinham sido cortadas em equipamento de 

corte por plasma. Os trabalhos de preparação de peças acompanhados centraram-se em três tipos de 

peças: 18 anteparas de bloco de fundo, com dimensões de 970x1520 mm, 9 perfis com dimensões até 

aos 4000x130 mm, e 141 esquadros e outros pequenos elementos estruturais com dimensões menores 

de 500x500 mm. 

Apresentando na Figura 50 a dispersão dos valores de tempos de processamento observados, em 

função do perímetro das peças processadas, é possível distinguir os valores das velocidades de 

processamentos em peças de médias dimensões, isto é, anteparas e perfis, que apresentam uma 

velocidade de preparação média de 1150 mm/min, e as peças de pequenas dimensões, isto é, 

esquadros e outras peças de pequena dimensão, com velocidades de processamento de 250 mm/min. 

 

Figura 50 – Tempo de preparação de peças para soldadura 
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Fazendo uso da consideração de que é necessário, pelo menos, o dobro do tempo caso a peça seja 

cortada por oxi-corte, obtemos as seguintes taxas de preparação da peça para sucessiva montagem e 

soldadura: 

Velocidade de 

processamento [mm/min] 

Peça previamente 

processada por corte por 

plasma 

Peça previamente 

processada por oxi-corte 

Peças de pequena dimensão 250 [mm/min] 125 [mm/min] 

Peças de média dimensão 1150 [mm/min] 575 [mm/min] 

Tabela 12 – Velocidade de preparação de peças de pequena e grande dimensão, em função do tipo de corte 

 

3.3.8.2. Montagem 

A fase de montagem consiste na união, por meio de pingos de soldadura, das peças, geralmente 

utilizando a soldadura ISO – 4063-111, de modo a fixá-las e possibilitar o posterior trabalho de 

soldadura. A montagem de peças realiza-se na fase de fabricação de pequenos componentes, na fase 

de subconjuntos e na fase de fabricação final do bloco. Durante os trabalhos observados verificou-se a 

constante preocupação pelas normas de segurança e saúde no trabalho, exemplificando-se os casos 

onde se evitava transportar e posicionar peças de média dimensão sem ajuda de meios de transporte, 

como as pontes rolantes. 

O tempo necessário à montagem de uma peça depende principalmente dos seguintes factores: 

• Experiência do montador; 

• Número de montadores; 

• Condições de montagem; 

• Dimensões e complexidade da peça a montar. 

Existem inúmeras situações de montagem de peças, desde casos bastante simples a casos de maior 

complexidade, necessitando de mais tempo para concluir a tarefa. Os processos de montagem 

observados no estaleiro dividiram-se em dois casos: 

• Montagem de balizas e outros reforços sobre painel direito; 

• Montagem de subconjuntos, nomeadamente a união de pequenos reforços sobre pequenas 

anteparas transversais. 

A montagem de balizas, vaus e sicórdias sobre o painel plano, tal como ilustrado na Figura 51, é 

realizado na oficina de blocos. 
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Figura 51 – Montagem de balizas, vaus e sicórdias 

A montagem dos elementos acompanhados encontra-se apresentada na Tabela 13: 

Tipo de elemento Comprimento [mm] Tempo de montagem [hrs] 

Baliza 

10779 

3 1279 

8450 

Vau / Sicórdia 

4919 

5 

2994 

1695 

4958 

1552 

2459 

5 

816 

4013 

2429 

2429 

10300 

3 1695 

3506 

3539 

4 
1221 

1319 

2250 

Tabela 13 – Tempos de montagem de balizas, vaus e sicórdias 

Os valores recolhidos e acima apresentados permitem concluir que, para montagem de balizas, vaus 

e sicórdias, pode-se considerar uma média de taxa de montagem de 3.9 m/hr, bem como a estimativa 

de uma peça por hora. Tendo em conta que os processos de montagem foram realizados por dois 

operários, obtém-se o valor de taxa de montagem de 1.95 m/Hh. 
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Ainda na etapa referente à montagem, foi acompanhada a montagem de elementos bidimensionais 

pertencentes a um bloco de fundo de uma comporta de doca seca. Os conjuntos estudados são 

anteparas transversais, compostos pela antepara e um reforço transversal, como apresentado na 

Figura 52: 

 

Figura 52 – Montagem de reforços acompanhada 

Executando uma análise idêntica à realizada para o caso de montagem de reforços estruturais em 

oficina de blocos, obtém-se uma média de 5.7 m/Hh de taxa de montagem de peças na oficina de 

subconjuntos. 

É importante referir que, em ambas as situações estudadas, observou-se que o consumo de elétrodos 

revestidos se fixa em 1.5 elétrodos, de dimensões padrão, por metro. Considerando o padrão comum 

de caixa de elétrodos, isto é, 50 unidades, perfazendo 1.7 kg, o consumo de elétrodos revestidos fixa-

se em 0.051 kg/m. Os dados de consumos, tal como o presentemente abordado, serão especialmente 

úteis em capítulos posteriores da presente dissertação. 

Apesar de ser comumente aceite que um maior universo de observações tornaria os valores de 

velocidade de montagem mais confiáveis, as observações realizadas permitem concluir as seguintes 

velocidades: 

Oficina Oficina de subconjuntos 
Oficina de montagem de 

blocos 

Fases da produção 
Fabricação de pequenos 

componentes e subconjuntos. 
Fabricação do bloco 

Velocidade de montagem 

[m/Hh] 
5.73 1.95 

Consumo elétrodos 

revestidos [kg/m] 
0.051 0.051 

Tabela 14 – Velocidades e consumos do processo de montagem 

É bastante importante referir ainda que os valores acima referidos, tanto de velocidade de montagem 

como de consumo, consideram que a unidade de distância já considera ambos os lados da peça a 

montar. 
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3.3.8.3. Soldadura 

A fase de soldadura é, efetivamente, a etapa mais importante da fabricação de pequeno componentes, 

subconjuntos e fabricação final do bloco. Tal como foi referido no início do capítulo, não foi possível 

realizar a observação desta etapa no estaleiro, devido à diminuta produção de blocos em oficina 

durante o segundo estudo de campo ao estaleiro, em maio. 

De modo a colmatar o facto de não ter sido possível observar o processo de soldadura, realizou-se um 

rápido inquérito aos trabalhadores com tarefas relacionadas com esta actividade. O inquérito construído 

incluiu quatro situações diferentes de soldadura, ilustradas na Tabela 15: 

Soldadura Tipo de soldadura 
Oficina de 

soldadura 

Comprimento total de 

soldadura [mm] 

1 PB (contínua) 
Oficina de 

subconjuntos 
1040 (1 cordão) 

2 PB (intercalada) Oficina de blocos 3997 (11 cordões) 

3 PG (contínua) Oficina de blocos 1350 (1 cordão) 

4 PD (intercalada) Oficina de blocos 1515 (3 cordões) 

Tabela 15 – Situações de soldadura consideradas no inquérito de soldadura 

 

 

Figura 53 – Situação de soldadura 1 

 

Figura 54 – Situação de soldadura 2 

 

 

Figura 55 – Situação de soldadura 3 

 

Figura 56 – Situação de soldadura 4 

Importante ainda referir que as soldaduras exemplificadas no inquérito foram definidas como 

relativamente simples, considerando nos quatro casos as especificações de soldadura apresentadas 

na Figura 57: 
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Figura 57 – Características da soldadura considerada no inquérito (Fonte: autor) 

Foram questionadas quatro pessoas, com diferentes tarefas e responsabilidades nos processos de 

soldadura: Responsável geral dos processos de soldadura; responsável pelo controlo de qualidade das 

soldaduras; e dois soldadores. A seguinte tabela indica as respostas dadas relativamente ao tempo 

necessário para concluir os quatro casos de soldadura, onde se incluem as várias etapas do processo 

de soldadura: 

• Preparação do equipamento de soldadura; 

• Preparação da soldadura, isto é, rebarbar pingos de montagem; 

• Soldadura; 

• Limpeza da soldadura, isto é, retirar escória e rebarbar grainhas; 

• Controlo dimensional do cordão de soldadura; 

• Possíveis correções às imperfeições da soldadura, isto é, rebarbar e voltar a soldar alguns 

segmentos. 

Tempos de soldadura 

[min] 
Soldadura 1 Soldadura 2 Soldadura 3 Soldadura 4 

Engenheiro responsável 

pela qualidade das 

soldaduras 

10 45 5 20 

Responsável geral dos 

processos de soldadura 
15 90 30 120 

Soldador 1 13 150 30 120 

Soldador 2 15 120 45 90 

Tabela 16 – Respostas de tempos esperados para as soldaduras 

Será ainda útil referir que um dos soldadores exemplificou, para efeitos do presente estudo, a soldadura 

de 1 metro de canto contínua. Os tempos das etapas observadas dividiram-se do seguinte modo: 

• Preparação dos equipamentos de soldadura: 5 minutos; 

• Rebarbar pingos de montagem: 2 minutos (resultando numa velocidade de preparação de 

500 mm/min ); 

• Soldadura: 3 minutos (resultando numa velocidade de 333 mm/min); 
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• Controlo dimensional à soldadura: 1 minuto; 

• Correções do cordão de soldadura: 2 minutos (resultando numa velocidade de correções de 

imperfeições de 500 mm/min) 

Apesar dos resultados da tabela acima apresentada não possuírem um grau de confiança similar ao 

caso de se ter realizado um levantamento presencial dos tempos de soldaduras, considera-se que os 

valores obtidos são aceitáveis no âmbito do presente estudo. Assim, analisando os valores obtidos no 

inquérito e aplicando a seguinte fórmula (Lopes, 2016) de tempo previsto para a tarefa de soldadura: 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡á𝑣𝑒𝑙 = (𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 + 4×𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 + 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜)/6 (13) 

, podem-se considerar os seguintes valores de velocidade do processo de soldadura, de acordo com 

as posições de soldadura estudadas, usando a nomenclatura da ISO 6947 que define as posições de 

soldadura: 

Soldadura 
Velocidade do processo de soldadura 

[mm/min] 

PB (contínua) 80 

PB (intercalada) 40 

PG (contínua) 51 

PD (intercalada) 19 

Tabela 17 – Velocidades dos processos de soldadura 

Os valores obtidos e indicados na Tabela 17 apresentada estão de acordo com o esperado, em função 

das complexidades das quatro situações de soldadura estudadas. É ainda fundamental referir que as 

velocidades são alusivas ao processo completo da soldadura, onde se incluem as várias etapas do 

processo, desde a preparação do equipamento até à possível necessidade de correção de imperfeições 

da soldadura. De acordo com os soldadores questionados, a diferença de tempo necessário para 

concluir as várias situações é principalmente justificada nas fases de preparação da soldadura, limpeza 

da soldadura e correção da mesma, uma vez que a velocidade da soldura é aproximadamente igual 

em todas as posições. 

Durante as observações realizadas a alguns casos de soldadura ISO4063-136 manual no estaleiro, 

verificou-se que a velocidade de alimentação do fio de soldadura se fixava nos 6.6 m/min. As 

especificações do fio de soldadura mais usado no estaleiro, de acordo com as normas do fornecedor, 

referem que, com a velocidade de soldadura acima referida, a taxa de deposição da soldadura é, em 

média, de 2.4 kg/h. 

É fundamental referir que a velocidade de soldadura depende principalmente dos seguintes factores: 

• Características da soldadura, de acordo com o caderno de soldadura da construção em causa; 

• Experiência do soldador; 

• Condições do equipamento de soldadura, bem como do local e posição da soldadura. 
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Por estas razões, é imperativo ter em consideração que os valores de velocidade de soldadura e de 

consumíveis obtidos são apenas indicadores médios para o processo de soldadura. É ainda útil referir 

que os valores apresentados para os processos de soldadura consideram que a unidade de 

comprimento é apenas referente a um lado de soldadura. 

 

3.4. Considerações finais sobre o caso de estudo 

Findo o relato sobre as principais fases produtivas que compõe a produção do bloco, é importante aqui 

expor algumas considerações adicionais que se evidenciaram durante as observações dos processos 

produtivos acompanhados. 

A importância da ligação entre o departamento de projecto do estaleiro, onde se produz o projecto de 

detalhe e de produção, e os processos produtivos nas oficinas adquire grande relevância. Um sistema 

de comunicação imperfeitamente implementado pode acarretar vários custos adicionais ao processo 

de produção. Algumas situações observadas comprovam a existência de custos adicionais na fase de 

produção, resultantes de falhas pontuais de ligação entre o departamento de projecto e as oficinas de 

produção: 

Consideração das zonas termicamente afetadas durante o trajeto do corte automático das chapas, tal 

como referido no capitulo 3.3.3.3, que podem inviabilizar a utilização da peça cortada, obrigando a um 

novo corte de peça, bem como custos adicionais de matéria prima e de trabalho. 

A definição do ponto de início do corte de peças, muitas vezes associado à definição da posição das 

prisões entre peças, não deve ser descurada. A Figura 58 representa o trabalho adicional que foi 

necessário realizar devido aos cortes criados nos esquadros durante o arranque do corte por plasma. 

O trabalho de correção implicou encher as falhas com soldadura, e voltar a rebarbar os cerca de 90 

esquadros, obrigando a um trabalho adicional durante cerca de 5 horas de um trabalhador. 

 

Figura 58 – Considerações sobre a sequência definida no aninhamento de corte 
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A importância de conhecimento por parte do departamento de projecto de limitação das máquinas 

utilizadas nas oficinas assume também grande relevância. Pode-se exemplificar o caso acompanhado 

da quinagem de chapas para produção de defensas, ilustradas na Figura 59. 

 

 

Figura 59 – Considerações sobre quinagem de peças 

As características da peça pretendida estão no limite da sua produção na quinadeira da oficina de 

caldeiraria pesada. Caso o ângulo pretendido ou as dimensões da secção transversal da peça fossem 

ligeiramente maiores, o trabalho de quinagem da peça teria de ser levado a cabo por um subempreiteiro 

com condições para realizar o trabalho pretendido, aumentado significativamente o custo associado à 

produção da peça em causa. 

Aos três casos acima referidos podem-se juntar muito outros que não foram observados, mas que 

acontecem periodicamente em casos isolados. A sua extrapolação para a construção completa de um 

bloco pode originar grandes custos adicionais que seriam facilmente evitáveis. 

Para efeitos de utilização posterior das velocidades dos processos de fabrico do bloco abordados no 

presenta capítulo, é fundamental ter em conta que o trabalho efetivo afeto às várias tarefas dos 

processos de corte, enformação, montagem e soldadura não ocupam 100% do turno de trabalho. As 

observações realizadas verificaram que o tempo efetivo de realização das várias tarefas do processo 

distam, de modo significativo, do total de tempo de turno, usualmente 8 horas. Os valores médios 

percentuais de trabalho efetivo durante o turno, obtidos durante o acompanhamento dos vários 

trabalhos, estão apresentados na seguinte tabela: 

Actividade Tempo inativo [%] 

Corte de chapa 10 

Enformação de chapa 10 

Corte de perfis 10 

Enformação de perfis 10 

Montagem e soldadura 20 

Tabela 18 – Tempos inativos dos trabalhos de construção do bloco 

De recordar que o tempo inativo nas várias etapas da linha de painéis está apresentado na Tabela 11.  
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4. Implementação de programa de previsão de tempos e 

custos de construção do bloco 

Realizado o levantamento dos processos produtivos atualmente utilizados nos estaleiros da WestSea, 

importa agora estudar soluções alternativas nos métodos produtivos que permitam melhores resultados 

de produção. As alternativas produtivas podem-se referir a novas tecnologias de produção, como sejam 

as tecnologias de soldadura ou corte mais recentes, bem como a organização e sequência da 

produção. 

4.1. Objectivo do programa 

O programa desenvolvido em MATLAB tem como objectivo analisar a construção de um dado bloco, 

em função das especificações das várias fases de produção, permitindo analisar vários tipos de blocos 

e as consequências de várias opções de produção ao longo do processo. 

4.2. Implementação do programa 

4.2.1. Identificação do bloco a analisar 

O utilizador define o bloco a analisar, utilizando o programa de modelação RHINOCEROS, onde cada 

peça do bloco deve ser corretamente identificada de acordo com uma norma específica, como 

exemplificado na Figura 60: 

 

Figura 60 – Caracterização da peça pertencente ao bloco a estudar (Fonte: autor) 

A norma a utilizar para a identificação da peça pertencente ao bloco deve cumprir as seguintes 

especificações: 

𝑎_𝑏_𝑐_𝑑_𝑒_𝑓_𝑔_ℎ_𝑖_𝑗_𝑙_𝑚 

A cada índice é designado um valor, de acordo com a tabela em anexo no capítulo 8.4. 

 



61 
 

4.2.2. Especificação dos processos produtivos 

A especificação, pelo utilizador, das características dos processos produtivos é realizada através de 

interfaces gráficas (ver anexo 8.2.1), de acordo com as cinco fases de produção do bloco, descritas no 

capítulo 2, tal como se representa na Figura 61. 

 

 

Figura 61 – Menu de caracterização do processo produtivo 

 

Figura 62 – Menu principal do programa 

A introdução, por parte do utilizador, das informações de caracterização da produção do bloco é dividida 

nas seguintes etapas: 

• Fabricação de peças – distinguidas entre reforços e peças provenientes de chapa, bem como 

diferenciadas em corte e enformação; 

• Fabricação de pequenos componentes; 

• Fabricação de pequenos conjuntos; 

• Fabricação de painéis direitos; 

• Fabricação de sub-blocos; 

• Fabricação de blocos. 

As principais especificações a inserir relativamente às várias fases do processo de produção do bloco 

dividem-se em: 

• Velocidades e consumos; 

• Constantes de tempo; 

• Tecnologia do processo; 

• Trabalhadores alocados; 

• Estações de trabalho existentes. 

4.2.3. Especificação de sequências produtivas 

Outro factor, essencial à análise do processo de produção do bloco e paralelo às especificações das 

tecnologias utilizadas, consiste na definição da estratégia e sequência de montagem do bloco. Tal como 

a aplicação de diversas tecnologias de soldadura ou corte, as decisões relativas à sequência de 
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montagem apresentam consequências bastante importantes, tanto na qualidade do produto como no 

tempo da fabricação do mesmo. 

Os níveis estruturais a que cada componente do bloco pertence são inicialmente definidos na fase da 

especificação das características de cada peça do bloco na ferramenta CAD RHINOCEROS. Após 

definidas as estruturas que compõem o bloco, a sequência da sua montagem é especificada pelo 

utilizador do programa através de um dos submenus da interface gráfica desenvolvida, como 

apresentado na Figura 63: 

 

Figura 63 – Menu de definição da 
sequência de montagem 

 

Figura 64 – Menu de introdução de valores de custo dos 
processos de corte 

4.2.4. Especificação dos custos 

De modo a permitir uma posterior análise dos custos de produção de um dado bloco, é fundamental a 

definição dos valores dos custos associados aos vários trabalhos realizados. A definição por parte do 

utilizador dos valores dos custos, alguns deles obtidos a partir de funções paramétricas, é dividida pelas 

principais atividades realizadas durante a produção do bloco (corte, transporte, enformação, montagem 

e soldadura), que, por sua vez, serão divididos pelas tecnologias selecionadas a estudar ou pelos vários 

tipos de equipamentos. A Figura 64 representa a interface gráfica de definição dos custos, neste caso 

dos processos de corte. 

4.2.5. Algoritmo de cálculos 

O processo de cálculo inicia-se numa primeira etapa com a identificação das características de cada 

uma das peças que compõe o bloco, definidas segundo as regras especificadas na Tabela 41, no anexo 

8.4. 

A segunda etapa do processo de cálculo consiste na obtenção dos tempos, nomeadamente horas e 

homens-hora, da fase de fabricação de peças, bem como os custos associados. Esta fase, onde se 

inclui o corte e enformação, aplica-se a todas as peças, independentemente do seu tipo (peças 

originadas de placas ou perfis) e do seu grau de enformação (existente ou nulo). Relativamente às 

velocidades de corte, é realizada, na primeira etapa de cálculos, uma média ponderada das espessuras 

das peças do bloco tendo em conta o comprimento de corte de cada peça, sendo posteriormente a 

espessura obtida aplicada nas fórmulas que definem as velocidades de corte das várias tecnologias 

possíveis de estudar, bem como os seus consumos. No âmbito desta etapa do processo produtivo, é 

importante realçar que o algoritmo permite, em casos de existência de vários equipamentos de corte 
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para o mesmo fim, que o utilizador escolha as percentagens de corte e efetuar por cada máquina, ou 

se a distribuição do trabalho de corte é realizada de modo que o tempo desta fase seja o menor 

possível. 

Antes de proceder ao cálculo de tempos das etapas de produção seguintes, identifica-se os vários 

níveis de estruturas, definidas durante a especificação das características de cada peça no software 

CAD RHINOCEROS (capítulo 4.2.1), bem como a sua sequência de montagem, também definida pelo 

utilizador (capítulo 4.2.3). Esta será a terceira etapa de cálculos. 

A quarta etapa de cálculos consiste na obtenção dos tempos e custos da produção dos painéis direitos, 

que, pelas suas características, não está dependente de nenhuma fase de montagem a montante do 

processo de produção, isto é, pode ser iniciada assim que as peças individuais que a compõem estejam 

processadas. 

Painel plano 1 Painel plano 2 

 

 

 

Sub-bloco 1 Sub-bloco 2 Bloco 

  
 

Figura 65 – Exemplo de fases da sequência de produção do bloco 

Posteriormente, na primeira fase da quinta etapa de cálculos, são obtidos os tempos e custos referentes 

aos processos de produção das várias estruturas individuais que compõem o bloco. As etapas 

apresentadas na Figura 65 evidenciam as peças que são montadas diretamente na fase de montagem 

(a vermelho), as quais são tratadas nesta fase da quinta etapa de cálculos, e as peças pertencentes a 

estruturas montadas numa fase a montante do processo de produção (a cinzento), tal como 

exemplificado pelas Figura 66 e Figura 67. 

É importante referir que na primeira fase desta etapa apenas são estudadas as peças que vão 

diretamente para a estrutura em causa, isto é, por exemplo no Sub-bloco 1 apenas se contabilizam as 

peças que são efetivamente adicionadas na fase de produção do sub-bloco, não sendo contabilizados 

as chapas e reforços que formam o painel plano a partir do qual se constrói o sub-bloco. 

 



64 
 

 
Figura 66 – Exemplo: fase de produção de sub-bloco. Peças 

diretas para sub-bloco (primeira fase da quinta etapa de 
cálculos) 

 
Figura 67 – Exemplo: fase de produção de 
sub-bloco. Pequenos conjuntos a montar 

no sub-bloco (segunda fase da quinta 
etapa de cálculos) 

A segunda fase da quinta etapa consiste no cálculo dos tempos alusivos aos trabalhos de montagem 

e soldadura entre estruturas, irá depender diretamente da sequência de montagem definida pelo 

utilizador e também fará uso do valor de soldadura de segunda etapa, representada pelo índice m 

aquando da definição dos valores característicos de cada peça. 

A última etapa do algoritmo reside na construção automática de um Gantt Chart no software Microsoft 

Project, de modo a estudar a dinâmica da produção, permitindo a visualização da sequência dos 

processos de produção do bloco e possibilitando uma análise crítica ao processo produtivo. No anexo 

8.3 representa-se o fluxograma sumário do programa desenvolvido. 

 

4.3. Validação do programa 

Implementado o programa, e antes de proceder ao estudo das consequências da aplicação das várias 

tecnologias e corte e soldadura, importa validar o programa construído. Os dados recolhidos e 

apresentados no terceiro capítulo da presente dissertação, juntamente com a definição dos valores em 

falta através de investigação bibliográfica, permitem comparar os resultados obtidos pelo programa 

com os valores reais de tempo de produção de alguns blocos de um navio construído no mesmo 

estaleiro: 

Bloco Peso [ton] Tempo de produção [dias] 

Bloco de fundo, a meio navio. 19.3 70 

Bloco na parte superior das obras 
vivas, a meio navio 

19.3 44 

Bloco da parte inferior das obras 
mortas, a meio navio 

14.1 23 

Bloco da parte superior das obras 
mortas, a meio navio 

17.8 113 

Tabela 19 – Valores de tempo de produção de blocos nos estaleiros da WS 

Não foi possível obter as características tridimensionais dos blocos acima descritos, pois o navio em 

questão é do tipo militar, acarretando importantes questões de sigilo contratual. Contudo, considera-se 
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aceitável realizar um estudo que inclua dois outros blocos de outras estruturas marítimas, e, 

conhecendo os seus pesos, interpretar o resultado, analisando-se os tempos obtidos e verificando se 

estes se encontram de acordo com os tempos reais de produção, tal como os apresentados na Tabela 

19. Os dois blocos a analisar serão doravante designados por Bloco A e Bloco B. 

O Bloco A é um de dois blocos que constituem um pontão, que tem como objectivo servir de base a um 

restaurante flutuante. O bloco, bastante simples, apresenta as dimensões de 20.78 m de comprimento, 

por 9.86 m de boca, e 1.42 m de pontal. A estratégia de construção do bloco está caracterizada pelos 

desenhos técnicos em anexo. Este bloco foi escolhido por apresentar semelhança com um navio militar 

relativamente à densidade estrutural, pois os dados obtidos dos blocos referidos na tabela anterior 

referem-se a um navio deste tipo. 

 

Figura 68 – Bloco A 

O Bloco B é referente a um bloco de duplo fundo, a meio navio, de bombordo, de um navio químico. O 

bloco apresenta 10 m de comprimento, 13 m de boca e 1.5 m de pontal. A estratégia de construção 

está também apresentada em anexo. Uma das razões da escolha deste bloco para estudo residiu na 

presença de chapas de costado da zona de encolamento, permitindo assim estudar os resultados dos 

processos de enformação de chapa. 

 

Figura 69 – Bloco B 

Através das interfaces gráficas do programa desenvolvido definiram-se métodos e tecnologias de 

produção de blocos o mais similar possível aos observados nos estaleiros da WS, cujas principais 

características se encontram especificadas em anexo, no capítulo 8.6. 

Entre bastantes outros valores que o programa permite adquirir, obtiveram-se os valores de tempos de 

produção das várias fases de produção dos dois blocos, A e B, referidos. Enquadrados com os tempos 

de produção dos blocos referenciados na Tabela 19 é possível validar os valores de tempos de 

produção, obtidos pelo algoritmo de cálculos utilizado no programa. 
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4.3.1. Corte de perfis 

Bloco 𝑹á𝒄𝒊𝒐: 
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒔 [𝒕𝒐𝒏]

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 [𝒅𝒊𝒂𝒔]
 

Bloco 5.3. (WestSea) 4.92 8.0⁄ = 0.62 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.4. (WestSea) 4.47 7.0⁄ = 0.64 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco A (Programa) 7.51 13 = 0.58 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎]⁄  

Bloco B (Programa) 4.67 1.2 = 3.89 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎]⁄  

Tabela 20 – Valores para validação dos tempos de corte de perfis 

A discrepância apresentada para o Bloco B é explicada pela diferença da natureza estrutural entre este 

e os restantes blocos. No bloco A existem 182 perfis, que totalizam 7.51 ton e requerem de 90.3 m de 

corte, perfazendo uma média de 12 m de corte por ton de perfis. Fazendo a mesma análise para o 

bloco B, este possui apenas 19 perfis que perfazem 4.7 ton, requerendo no total 9.3 m de corte, 

obtendo-se assim 2 m de corte por cada ton de perfil. Estes valores justificam-se com a diferença da 

natureza da estrutura do bloco em estudo, sendo, por essa razão, também aceitáveis os valores obtidos 

para o Bloco B. 

Relembrando que se considerou o valor de 10% de tempo inativo no trabalho de corte de perfis, os 

rácios acima representados permitem validar com segurança os cálculos de tempos do processo de 

corte de perfis. 

4.3.2. Corte de chapa 

De modo similar à análise realizada para o anterior estudo referente ao corte de perfis, foi realizado um 

estudo de modo a verificar os cálculos relativos ao processo de corte de chapa, tal como se evidencia 

na Tabela 21: 

Bloco 𝑹á𝒄𝒊𝒐: 
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒑𝒂 [𝒕𝒐𝒏]

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 [𝒅𝒊𝒂𝒔]
 

Bloco 5.1. (WestSea) 16.92 2.0⁄ = 8.46 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.2. (WestSea) 1 4.28 6.0⁄ = 2.38 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.3. (WestSea) 9.15 3.0⁄ = 3.05 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.4. (WestSea) 13.34 2.0⁄ = 6.67 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco A (Programa) 33.41 7.8 = 4.31 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎]⁄  

Bloco B (Programa) 43.14 5.2 = 8.3 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎]⁄  

Tabela 21 – Valores para validação dos tempos de corte de chapa 

Relembrando que se considerou o valor de 10% de tempo inativo no trabalho de corte de chapa, os 

rácios acima representados permitem validar com segurança os cálculos de tempos do processo de 

corte de chapa. 
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4.3.3. Enformação de chapas 

É possível ainda verificar, pelos resultados obtidos no Bloco B, a validação do algoritmo de cálculo dos 

tempos de enformação de chapas. O tempo de enformação das chapas do encolamento do Bloco B 

divide-se em trabalhos na calandra, 70 min, trabalhos na prensa, 40 min, e trabalhos de enformação 

por calores, 1920 min, perfazendo aproximadamente 4.2 dias. É agora possível comparar o valor obtido 

para o Bloco B com os blocos 5.1. e 5.2., em função do peso do bloco. 

Bloco 𝑹á𝒄𝒊𝒐: 
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒐 𝒃𝒍𝒐𝒄𝒐 [𝒕𝒐𝒏]

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒑𝒂𝒔[𝒅𝒊𝒂𝒔]
 

Bloco 5.1. 19.3 3⁄ = 6.4 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.2. 19.3 3⁄ = 6.4 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco B (Programa) 47.81 4⁄ = 11.9 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Tabela 22 – Valores para validação dos tempos de enformação de chapa 

A gama de valores obtidos para o Bloco B enquadra-se nos valores observados para os blocos 5.1. e 

5.2., considerando que os blocos da WS abrangem a totalidade da boca do navio, isto é, é necessário 

realizar o encolamento das chapas de ambos os bordos para o mesmo bloco, sendo ainda necessário 

considerar o factor de imprevisibilidade de trabalhos de enformação de chapa, tal como apresentado 

na Figura 4. 

4.3.4. Painéis direitos 

No processo de validação do tempo de fabrico dos painéis planos é necessário ter em conta que o seu 

período de produção deve ser analisado considerando que a linha de painéis planos permite que vários 

painéis estejam a ser construídos, desde que em estações de trabalho diferentes. Os valores de tempo 

de produção a analisar devem ser os obtidos através do gráfico de Gantt gerado pelo programa 

desenvolvido, e não os tempos individuais de produção de cada painel. 

A seguinte tabela detalha os tempos de produção dos painéis pertencentes aos blocos 5.2., 5.3 e 5.4. 

produzidos nos estaleiros da WS e o tempo obtido para a produção dos painéis dos bloco A e B. É 

importante aqui referir que o bloco 5.1, por ser um bloco de fundo, cujo número, e dimensão, dos seus 

painéis planos é expectável que seja bastante diferente dos restantes blocos estudados, não sendo 

aceitável realizar comparações entre os dois blocos relativamente aos seus painéis planos. 

Bloco 𝑹á𝒄𝒊𝒐: 
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒐 𝒃𝒍𝒐𝒄𝒐 [𝒕𝒐𝒏]

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖çã𝒐 𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒊𝒏é𝒊𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒐𝒔[𝒅𝒊𝒂𝒔]
 

Bloco 5.2. (WestSea) 1 9.3 11.0⁄ = 1.75 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.3. (WestSea) 14.07 6.0⁄ = 2.35 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.4. (WestSea) 17.81 6.0⁄ = 2.97 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco A (Programa) 40.92 18 = 2.27 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎]⁄  

Bloco B (Programa) 30.91 6 = 7.97 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎]⁄  

Tabela 23 – Valores para validação dos tempos de produção dos painéis direitos 
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Pela mesma razão de diferença estrutural entre os blocos A e B a diferença entre os rácios acima 

apresentados pode ser justificada: Enquanto o Bloco A apresenta aproximadamente 1050 m de 

soldadura de perfis, com um peso combinado de painéis planos de 40.9 ton, perfazendo 26 m de 

soldadura por ton de painel; o Bloco B apresenta 380 m de soldadura de perfis e 30.9 ton, perfazendo 

12 m de soldadura por tonelada. Justifica-se assim que também sejam aceites os valores relativos ao 

tempo de produção dos painéis planos do Bloco B. Assim, os valores obtidos permitem assim validar o 

algoritmo de cálculo do tempo de produção dos painéis planos. 

Considerando que os valores obtidos na Tabela 11 foram recolhidos numa situação em que a produção 

dos painéis não apresentava um cariz de urgência, consideraram-se metade dos valores percentuais 

aí produzidos, isto é, 30%, 20%, 30% e 30%, para as estações de trabalho da linha de painéis, 

respetivamente. 

Outro modo de validar os tempos de produção obtidos pelo algoritmo desenvolvido consiste em 

comparar o tempo de produção dos quatro painéis acompanhados com o tempo de produção dos 

painéis do bloco A, em função dos seus pesos. 

Os painéis planos acompanhados na linha de painéis, que totalizavam aproximadamente 17 ton, foram 

produzidos em cerca de 13 dias, obtendo-se assim um valor de 1.3 ton de painéis por dia. Os painéis 

do bloco A, que pesam 29 ton, são fabricados, segundo os valores gerados pelo programa, em 18 dias, 

obtendo-se um rácio de 1.6 ton por dia. A pequena diferença pode ser justificada pela diferença de 

percentagens de tempo inativo, validando-se assim também deste modo o algoritmo de cálculo do 

período de fabrico dos painéis. 

Os dois exemplos de validação acima referidos são diferentes pois não foi possível recolher informação 

suficientemente detalhada sobre os blocos 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, devido à natureza militar do navio em 

construção. 

 

4.3.5. Sub-blocos e blocos 

Realizando uma análise semelhante às acima apresentadas, é possível também validar os valores 

obtidos relativamente à produção dos sub-blocos e bloco. Os valores recolhidos nos estaleiros da WS 

relativamente aos períodos de produção de blocos são referentes ao período que dista desde o inicio 

de produção dos pequenos conjuntos, até finalizar o bloco, passando pelos sub-blocos, se for caso 

disso. Assim, realizando também uma análise relativa aos pesos dos blocos, podem ser comparados 

os tempos de produção recolhidos dos blocos da WS com o tempo de produção dos bloco A e B, gerado 

pelo programa desenvolvido. Tal como foi explicado antes, este valor temporal apenas pode ser 

recolhido do programa após a implementação do ficheiro em Microsoft Project. 
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Bloco 𝑹á𝒄𝒊𝒐: 
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒐 𝒃𝒍𝒐𝒄𝒐 [𝒕𝒐𝒏]

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖çã𝒐 𝒅𝒐 𝒃𝒍𝒐𝒄𝒐[𝒅𝒊𝒂𝒔]
 

Bloco 5.1. (WestSea) 19.3 60⁄ = 0.28 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.2. (WestSea) 19.3 38⁄ = 0.44 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.3. (WestSea) 14.07 20⁄ = 0.61 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco 5.4. (WestSea) 17.81 97⁄ = 0.16 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎] 

Bloco A (Programa) 40.92 100 = 0.41 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎]⁄  

Bloco B (Programa) 47.81 71 = 0.67 [𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎]⁄  

Tabela 24 – Valores para validação dos tempos de produção dos sub-blocos e blocos 

É importante referir que os valores de tempos de produção dos blocos estão intimamente relacionados 

com as necessidades e objectivos da gestão do projecto de produção do navio, sendo aí justificado, 

juntamente com a complexidade de cada bloco, as diferenças entre os rácios dos blocos da WestSea, 

acima apresentados na Tabela 24. 

Pelos resultados apresentados na tabela acima apresentada pode-se considerar que o valor de tempo 

de produção dos bloco A e B, em função do seu peso, enquadrando-se bem nos restantes valores 

recolhidos, sendo assim possível validar o algoritmo de cálculos dos tempos de produção de blocos. 

Para o efeito será bastante útil ainda referir que, entre outras, consideraram-se as seguintes 

características do processo produção para o bloco, definidas para se aproximarem o mais possível da 

situação de produção observada nos estaleiros da WestSea: 

• 2 estações de construção de sub-blocos; 

• 4 estações de construção de pequenos conjuntos; 

• Na fase de produção de sub-blocos e blocos, considera-se que os trabalhos de preparação das 

peças para futura montagem e soldadura é realizada em simultâneo com os trabalhos de montagem e 

soldadura; 

• Na fase de produção de sub-blocos e blocos, apresentam-se na Tabela 25 os fatores de 

dificuldade das soldaduras, com a nomenclatura de acordo com a norma ISO 6947, aplicados às fases 

de montagem e correção das soldaduras: 

 

 

Posição PA PB PG PD 

Dificuldade relativa 1 1.1 1.8 4.4 

Tabela 25 – Considerações na dificuldade relativa da montagem e soldadura, em função da posição 

• Percentagem de tempo inativo: 10% . 

O algoritmo de cálculo dos valores de custo de montagem e soldadura dos vários níveis de produção 

do bloco é assim validado com relativa confiança. 
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4.3.6. Custos 

Relativamente aos valores de custos dos processos de produção, apesar de não ter sido possível 

recolher valores de custos dos processos produtivos dos blocos dos estaleiros da WestSea estudados, 

é possível realizar uma comparação com os resultados obtidos aplicando o método de cálculo de Miguel 

Cunha (2012). Em anexo, no capítulo 8.5, estão apresentados os valores principais que se definiram 

no algoritmo de cálculo do estudo realizado em 2012 relativamente às características dos blocos A e 

B. Os valores de custos obtidos podem ser comparados nas seguintes tabelas: 

Bloco A 

Valores obtidos pelo programa desenvolvido Valores obtidos pelo algoritmo de M. Leal 

Montagem e Soldadura 

Pequenos conjuntos 1481 [€] Montagem 5743 [€] 

Sub-blocos 6185 [€] Soldadura 4206 [€] 

Bloco 1229 [€]  

Painéis planos 1881 [€]  

   

Total 10776 [€] Total 9949 [€] 

Corte de chapas e perfis 

Corte de chapas 1548 [€]  

Corte de perfis 839 [€]  

   

Total 2387 [€] Total 2820 [€] 

Tabela 26 – Valores de custos de produção do Bloco A, para efeitos de validação dos cálculos 

Bloco B 

Valores obtidos pelo programa desenvolvido Valores obtidos pelo algoritmo de Miguel Cunha 

Montagem e Soldadura 

Pequenos conjuntos 378 [€] Montagem 6702 [€] 

Sub-blocos 2571 [€] Soldadura 4847 [€] 

Bloco 1427 [€]  

Painéis planos 690 [€]  

   

Total 5066 [€] Total 11549 [€] 

Corte de chapas e perfis 

Corte de chapas 1152 [€]  

Corte de perfis 113 [€]  

   

Total 1265 [€] Total 3388 [€] 

Enformação 

Enformação de chapas 570 [€] Enformação total 1214 [€] 

Tabela 27 – Valores de custos de produção do Bloco B, para efeitos de validação de cálculos 
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Os resultados apresentados na Tabela 26 apresentam resultados bastante próximos daqueles que se 

obtêm pelo algoritmo de cálculos da referência estudada. Por outro lado, os resultados da Tabela 27, 

relativos ao bloco B, são significativamente mais baixos. Em parte, a disparidade dos resultados para 

o bloco B pode ser justificada, como já foi dito anteriormente, com a reduzida complexidade estrutural 

que o bloco efetivamente apresenta. Assim, considera-se que o algoritmo desenvolvido para o cálculo 

dos custos se verifica válido. 

É ainda importante referir que os custos operacionais, isto é, custos de consumos e depreciação, dos 

processos de corte estão de acordo com o esperado tendo em conta que o principal processo de corte 

utilizado é o corte por plasma, pois elementos da bibliografia (ESAB, 2013) reiteram que os custos 

operacionais devem rondar os 10 $/h (9 €/h), estando bastante próximo dos resultados obtidos: 

 Bloco A Bloco B 

𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐢𝐬 [€]

𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐞 [𝐡𝐫𝐬]
 11 [€/h] 12 [€/h] 

Tabela 28 – Custos operacionais do processo de corte, resultante da aplicação do 
algoritmo desenvolvido aplicado nos Blocos A e B 

 

4.4. Estudo de aplicação de tecnologias de corte e soldadura 

alternativas 

O principal objectivo do programa desenvolvido consiste em estudar as consequências de tempos e 

custos na produção face à implementação de novas tecnologias de corte e soldadura, bem como 

pequenas alterações na logística da sequencia de produção. 

O estudo do processo de produção do bloco que se pretende realizar consiste na análise das 

consequências da implementação de diferentes tecnologias e conceitos de produção da sequência da 

construção. Para tal foi realizado um levantamento de tecnologias, especificamente de corte e 

soldadura, alternativo ás apresentadas no capítulo 3, assim como o aprofundamento da recolha de 

valores sobre as tecnologias já previamente estudadas no anterior capítulo, como os parâmetros de 

custos, ou a relação das velocidades de corte com a espessura do material base, por exemplo. 

Apesar do programa desenvolvido não ser sensível aos procedimentos de soldadura, isto é, dimensões 

de colo de soldadura, numero de passagens e outras características, é interessante que a investigação 

relativa a processos de corte e soldadura inclua a relação com os valores da espessura processada. 

Relativamente à soldadura, no momento da definição dos parâmetros de velocidade e consumos, serão 

inseridos valores de acordo com as espessuras médias esperadas durante a produção do bloco. 

Antes de apresentar as consequências de aplicação de processos de corte e soldadura alternativos, é 

importante realizar uma breve apresentação das características dos processos alternativos que serão 

estudados nas situações de estudo. Os processos de corte e soldadura observados durante o caso de 

estudo, isto é, corte por oxi-corte e plasma, soldadura por arco submerso, GMAW-MIG e Elétrodos, já 
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foram apresentados ao longo do terceiro capítulo. Apesar da análise realizada nos capítulos seguintes 

face à hipótese de implementação de tecnologias de soldadura alternativas ser meramente qualitativa, 

e apenas se realizar uma análise quantitativa a situações de métodos alternativos de soldadura GMAW 

e SAW, importa expor as características sumárias das tecnologias de soldadura alternativas. 

4.4.1. Tecnologias de corte e soldadura alternativos 

Corte por feixe laser - Tal como para as restantes tecnologias de corte, o corte por feixe laser 

apresenta também várias modalidades, nomeadamente no seu principio de ação, podendo ser um 

método de fusão e consequente remoção do metal fundido, ou um processo híbrido, onde o laser funde 

o metal base e, ao invés de se escolher um gás inerte (como o nitrogénio) para soprar o metal fundido, 

usa-se um gás quimicamente ativo, como o oxigénio, ajudando a acelerar o processo. Apesar da 

qualidade de corte que esta tecnologia permite, uma das suas desvantagens reside na baixa gama de 

espessuras que permite processar, estando limitada a um máximo de 25 – 30 mm de corte de aço. 

Para a análise das consequências da aplicação deste tipo de tecnologia de corte, considerou-se que o 

corte seria realizado por laser auxiliado com reação química do oxigénio. Tal como abordado no estado 

de arte da presente dissertação, existem hoje aplicações desta tecnologia em equipamentos manuais 

que permitem maior flexibilidade de trabalho. 

Corte por jato de água com abrasivo - Ao invés das tecnologias anteriormente apresentadas, este é 

um método de corte mecânico, pois faz uso da energia cinética do jato de água, no qual estão presentes 

partículas abrasivas de modo a tornar o corte mais eficiente. Tal como as restantes, o desempenho 

desta tecnologia de corte está intimamente associado aos parâmetros de corte, que no presenta caso 

podem-se exemplificar a pressão do fluido, a concentração de partículas abrasivas, o tipo de partículas 

abrasivas ou o diâmetro do bico de corte. 

Os valores considerados de velocidade em função da espessura do material processado consideram 

alguns parâmetros fixos, como seja o valor da pressão da água de 2750 bar, a cabeça orifício de corte 

com 0.35 mm de diâmetro e um fluxo de partículas abrasivas situado em 0.25 kg/min. 

 

Figura 70 – Esquematização do corte por feixe laser 
(Fonte: Gordo et al (2006) ) 

 

Figura 71 – Esquematização do corte por jato de 
água com partículas abrasivas (Fonte: M. Hashish 

(1991) ) 
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Soldadura híbrida laser-arco elétrico - A soldadura HLAW (Hybrid Laser Arc Welding) combina o 

laser com o arco elétrico típico de uma soldadura GMAW. A parte do arco protegido por gás pode ser 

MIG ou MAG, consoante o gás de proteção escolhido, enquanto que os elementos do laser são, 

geralmente, o CO2 ou o Nd:YAG. A coalescência do material base é, em grande parte, realizada pelo 

feixe laser, e a parte referente à soldadura GMAW solda o material de adição. 

Soldadura por plasma - A soldadura por plasma permite a soldadura dos materiais base através da 

fusão e coalescência dos metais base, devido à transmissão térmica gerada pelo arco estabelecido 

entre o elétrodo e o material base. Juntamente com o gás que será ionizado e forma o arco plasma, é 

também usado gás de proteção da soldadura. 

 

Figura 72 – Esquematização da soldadura 
HLAW (Fonte: ESAB) 

 

Figura 73 – Esquematização da soldadura por 

plasma (Fonte: TWI) 

  

4.4.2. Apresentação e discussão dos resultados obtidos 

O programa desenvolvido permite realizar várias alterações ao processo produtivo, desde tecnologias 

a utilizar, bem como a logística da linha de produção. O estudo de alterações ao processo produtivo 

apresenta-se bastante breve na presente dissertação, embora o programa permita um estudo bastante 

mais aprofundado. 

4.4.2.1. Tecnologias de corte alternativas 

A primeira análise que será realizada consiste no estudo das consequências de implementação de 

tecnologias de corte alternativas, consistindo em quatro casos diferentes, tal como se apresenta na 

Tabela 29: 

 

 

 

 

 



74 
 

Situação Descrição 

Situação 1 

Oxicorte - Todos os trabalhos de corte (corte de chapa, corte de perfis e fase de corte 

na linha de painéis) são realizados por oxi-corte. De acordo com as referências 

consultadas, considerou-se que o tempo de preparação das superfícies das peças 

para posterior soldadura é o dobro do caso em que o corte é realizado por plasma. 

Situação 2 

Corte por plasma - Esta situação pretende descrever o processo de produção nos 

estaleiros da WS, onde o corte de chapa é realizado por plasma, enquanto o corte de 

perfis e da fase de corte da linha de painéis é realizada por oxi-corte. 

Situação 3 

Corte por feixe laser - Todos os trabalhos de corte são realizados por meio de 

tecnologia laser. A velocidade de preparação das superfícies das peças é metade do 

caso onde o corte é realizado por plasma. 

Situação 4 

Corte por jato de água com abrasivo - Todos os trabalhos de corte são realizados por 

meio de tecnologia de jato de água com abrasivo. A velocidade de preparação das 

superfícies das peças é metade do caso onde o corte é realizado por laser. 

Tabela 29 – Situações de implementação de diferentes tecnologias de corte 

Tal como foi anteriormente referido na presente dissertação, a importância do desenvolvimento de 

novas tecnologias de corte não se centra apenas nas vantagens de velocidade de corte, mas também, 

por exemplo, na qualidade de corte, permitindo a diminuição de tempos e custos de trabalhos de 

correções, por meio de ferramentas de desgaste mecânico, das peças cortadas. A Tabela 30 

representa os valores de tempos e custos de produção dos blocos A e B nas quatro situações de 

tecnologias de corte instaladas. 

  Corte Montagem e Soldadura 

Bloco Situação Tempo [dias] Custo [€] Tempo [dias] Custo [€] 

A 

1 (Oxi-corte) 24.5 3017 109 9310 

2 (Plasma) 21.0 2656 108 9079 

3 (Laser) 19.9 4469 107 8964 

4 (Jato Água) 29.0 8371 107 8906 

B 

1 (Oxi-corte) 11.4 1836 81 5414 

2 (Plasma) 7.3 1428 81 5268 

3 (Laser) 7.1 1965 81 5181 

4 (Jato Água) 16.9 6917 78 5142 

Tabela 30 – Valores de tempos e custos para as quatro situações de implementação das tecnologias de corte 
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Figura 74 – Distribuição dos custos das quatro situações de implementação das tecnologias de corte no Bloco A 

 

Figura 75 – Distribuição dos custos das quatro situações de implementação das tecnologias de corte no Bloco B 

As diferenças nos valores da fase de montagem e construção justificam-se unicamente pelo tempo 

necessário ao trabalho de preparação das superfícies das peças a soldar, que está diretamente 

relacionado com a qualidade de corte que a tecnologia de corte permite obter. Contudo é possível 

verificar que, quando comparado com o corte por plasma, as tecnologias de corte por laser e por jato 

de água com abrasivo, apesar de apresentarem melhores qualidades de corte, os seus custos atuais 

não justificam a poupança de custos associados à redução da correção dos cortes. De facto, a 

tecnologia de corte por jato de água abrasiva é a menos atrativa, os seus resultados devem-se 

principalmente à reduzida velocidade de corte, acarretando um aumento significativo dos custos 

laborais, bem como um elevado valor de depreciação e manutenção. 

A tecnologia de oxi-corte, apesar de apresentar valores de custos operacionais bastante mais baixos 

que as restantes tecnologias, apresenta velocidades de corte bastante reduzidas, originado elevados 

custos laborais. 

Os valores obtidos vão de encontro à situação atualmente vigente na indústria de construção naval, 

onde o corte por plasma se apresenta como a tecnologia de corte mais económica, considerando os 

resultados combinados da sua velocidade de corte, qualidade de corte e custos operacionais. 

Contudo é importante realçar que as diferenças dos custos na fase de montagem e soldadura apenas 

consideram os trabalhos de preparação das peças, não incluindo possíveis necessidades de trabalhos 

de desencolamento devido à enformação térmica das peças geradas no processo de corte. Este factor 

não é aqui contabilizado pois é bastante complexo, dependendo, entre outros factores, do controlo de 
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qualidade exigido no estaleiro. Se o assunto de trabalhos de desencolamento fosse inserido no estudo, 

as tecnologias de corte que mais beneficiariam seriam o corte por feixe laser e o corte por jato de água 

com abrasivo. 

4.4.2.2. Tecnologias de soldadura alternativas 

O estudo das consequências de implementação de métodos e tecnologias de soldadura alternativos é 

bastante complexo, devido à enorme quantidade de especificações que o caderno de soldaduras 

impõe, as diferenças de metodologia de trabalho de soldador para soldador, ou a imprevisibilidade dos 

trabalhos posteriores de correção da soldadura ou da peça. Por estas razões as situações aqui 

estudadas, relativamente à implementação de tecnologias de soldadura alternativas, cingir-se-ão à fase 

de soldadura de perfiz, na etapa de construção de painéis planos, no âmbito do tempo de produção e 

dos custos diretos da soldadura. 

As situações que aqui serão estudas cingir-se-ão a sete casos de soldadura de perfis, identificadas 

com a seguinte numeração: 

1. GMAW manual; 

2. GMAW semi-automatizado, para soldadura de um lado do perfil em cada passagem. Este é o 

caso existente nos estaleiros da WS; 

3. GMAW semi-automatizado paralelo, isto é, para soldadura de ambos os lados do perfil em cada 

passagem, tal como representado na Figura 76; 

4. GMAW automatizado, para soldadura paralela de dois perfis simultaneamente. A montagem é 

também automatizada; 

5. GMAW automatizado, para soldadura paralela de três perfis simultaneamente A montagem é 

também automatizada; 

6. GMAW automatizado, para soldadura paralela de quatro perfis simultaneamente A montagem 

é também automatizada; 

7. SAW semi-automatizado, para soldadura de um lado do perfil em cada passagem. 

 

Figura 76 – Soldadura paralela semi-
automática de reforços (Fonte: M. Leal 

(2012) ) 

 

Figura 77 – Soldadura paralela automática de múltiplos reforços 
(Fonte: HanJoong, SHIP Machinery Co. LTD.) 

A Tabela 31 apresenta os resultados de custos das fases de montagem e soldadura de perfis na linha 

de painéis do Bloco A, associados a cada um dos seis casos acima descritos: 
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Caso de estudo 

Custos de 

montagem de 

perfis [€] 

Custos de 

soldadura de 

perfis [€] 

1 (GMAW manual) 565 1059 

2 (GMAW semi-automatizado, um lado do perfil) 565 970 

3 (GMAW semi-automatizado paralelo) 565 808 

4 (GMAW automatizado, para soldadura de 2 perfis) 135 858 

5 (GMAW automatizado, para soldadura de 3 perfis) 112 819 

6 (GMAW automatizado, para soldadura de 4 perfis) 101 810 

7 (SAW semi-automatizado, um lado do perfil) 565 956 

Tabela 31 – Custos de montagem e soldadura, para as sete situações de implementação de 
tecnologias de soldadura. 

 

Figura 78 – Distribuição dos custos de montagem e soldadura, para as sete situações de implementação de 
tecnologias de soldadura 

Os resultados acima apresentados demonstram os ganhos significativos que a automação da linha de 

montagem de perfis na linha de painéis permite, resultado da diminuição de custos laborais, 

nomeadamente na fase de montagem de perfis. Apesar da diminuição dos custos laborais na fase de 

soldadura, o aumento dos custos operacionais associados a factores de depreciação do equipamento 

de soldadura automatizada quase que cancela a diminuição dos custos laborais. 

Porém é importante realçar estes resultados e respetivas conclusões devem ser analisados com 

alguma reserva, pois alguns valores introduzidos no programa desenvolvido, como sejam custos de 

depreciação, por exemplo, podem não ser os mais corretos, acarretando possíveis alterações nos 

custos de montagem e soldadura. 

Apesar dos valores de custos de produção obtidos usando equipamentos de soldadura automatizados 

de múltiplas cabeças de corte serem bastante atrativos, a sua implementação nos estaleiros de 
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construção naval é rara, devido ao facto de ser um investimento bastante avultado e necessitar de 

instalações que permitam a receção e correta instalação dos equipamentos. 

Apesar de serem conhecidos outros métodos de soldadura, que foram previamente referidos e 

dissertados, os estudos publicados até hoje não permitem obter valores constantes e fiáveis 

relativamente aos seus consumíveis, sendo, por isso, pouco aconselhável realizar simulações de 

implementação destas tecnologias sem termos completa confiança nos valores de custos de produção. 

Contudo, é interessante expor algumas vantagens, e desvantagem, que a implementação de outras 

tecnologias de soldadura, nomeadamente HLAW e SAW, pudessem acarretar: 

• HLAW – Esta soldadura permitiria velocidades de soldadura significativamente maiores, 

permitindo menores custos laborais. Quando comparada com as soldaduras GMAW e SAW, os 

menores valores de entrega térmica do processo de HLAW reduzem trabalhos de correções posteriores 

que se devem a peças enformadas pelos processos de soldadura, em valores de 20% a 30%. Porém 

os custos de investimento nesta tecnologia de soldadura são ainda muito elevados, juntando a algumas 

questões por resolver relativamente às características mecânicas das soldaduras (Olsen, 2009); 

• PAW – Tal como o HLAW, a soldadura por arco de plasma permite maiores velocidades e 

menor enformação das peças soldadas, diminuindo assim custos laborais devido ao tempo necessário 

para a soldadura e à diminuição de trabalhos de correção suplementares. Porém o elevado custo de 

investimento necessário para a sua implementação, bem como elevados custos operacionais ainda 

não tornam esta tecnologia atrativa o suficiente à industria de construção naval (McCaw, 1979). 

4.4.2.3. Alteração do número de estações de trabalho 

Estudadas e discutidas as consequências de implementação de diferentes técnicas e tecnologias de 

corte e soldadura, será também interessante analisar as consequências de alteração da logística da 

estratégia de produção. Assim, será realizada uma simples análise das consequências de tempo de 

produção devido à alteração do número de estações de trabalho de montagem e soldadura de 

pequenos conjuntos. 

Tal como nos dois estudos anteriormente realizados, a presente análise será também realizada para o 

Bloco A, partindo da situação de produção semelhante à observada nos estaleiros da WS mas criando 

4 diferentes situações adicionais através da alteração do numero de estações de trabalho da fase de 

pequenos conjuntos. A variação do número de estações de trabalhos não trará alterações ao tempo 

que cada pequeno conjunto demora a produzir, mas origina uma alteração do período necessário para 

concluir todos os pequenos conjuntos do Bloco A, por esta razão, a presente análise fará uso do ficheiro 

Microsoft Project que o algoritmo desenvolvido gera, tal como os dados apresentados em anexo no 

capítulo 8.7. 

Analisando os ficheiros Project gerados, obtiveram-se os valores de tempos de produção dos pequenos 

conjuntos e tempos totais das fases de montagem e soldadura do bloco que se apresentam na Tabela 

32. É aqui importante realçar que o algoritmo desenvolvido assume que as várias fases de montagem 

e soldadura apenas podem ter início quando a fase que a precede estiver completamente concluída, 
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isto é, a fase de produção do sub-bloco que recebe, neste caso 10 pequenos conjuntos e um painel 

plano, estiverem concluídos. 

N.º de estações de trabalho 

de montagem e soldadura 

de pequenos conjuntos 

Tempo de montagem e 

soldadura total dos 

pequenos conjuntos 

[dias] 

Tempo de montagem e 

soldadura total das fases de 

montagem e soldadura do 

bloco [dias] 

1 18 114 

2 9 108 

3 7 108 

4 4 108 

5 3 108 

Tabela 32 – Valores de tempos de montagem e soldadura dos pequenos conjuntos e dos blocos, 
em função do número de estações de produção de pequenos conjuntos. 

Os valores obtidos mostram que a partir de duas estações de trabalho de pequenos conjuntos deixa 

de haver ganhos no tempo de produção do bloco, e, analisando os gráficos de Gantt em anexo, no 

capítulo 8.7, é possível concluir que, a partir da situação com duas estações de trabalho de pequenos 

conjuntos, a produção dos painéis planos toma um maior valor temporal de produção, impedindo que 

a fase de produção do sub-bloco se inicie. 

Ao contrário do que se poderia esperar, o aumento sucessivo do número de estações de trabalho de 

pequenos conjuntos não promove obrigatoriamente uma diminuição do tempo total da produção do 

bloco. Tal deve-se à existência de fases de produção paralelas, neste caso a produção de painéis 

planos, com períodos de produção maiores, que impedem que a fase que o início da fase seguinte. 

O resultado de tempos de produção do bloco em função do número de estações de trabalho de uma 

dada fase de produção varia com: 

• As características do bloco e da estratégia de produção; 

• As velocidades de montagem e soldadura em cada uma das fases de produção. 

Assim se conclui que a estratégia de montagem e a definição do número de estações de trabalho 

devem ser corretamente analisadas antes do início da produção do bloco. 
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5. Conclusões finais 

A presente dissertação aprofundou o processo produtivo de bloco em estaleiro de construção naval, 

tendo para o efeito sido acompanhadas várias fases da sequência de produção num contexto prático 

de estaleiro naval, e posteriormente desenvolvido um modelo de análise de produção de bloco. 

Os dados qualitativos recolhidos e apresentados no início do capítulo 3 permitem concluir que, o 

processo de produção do bloco, excluindo o pré-aprestamento, deve considerar além das etapas de 

construção em oficina, as etapas de planeamento e projecto, pois estas etapas apresentam também 

importantes repercussões no âmbito de tempos e custos. 

Os dados recolhidos ao longo do caso de estudo no estaleiro de construção naval, apesar da sua 

importância como base para o posterior desenvolvimento do programa de análise do processo de 

construção, apresenta notórias limitações. É fundamental voltar a sublinhar que os valores 

apresentados ao longo da presente dissertação se baseiam num universo de observações que, apesar 

de ser o bastante para o exercício académico aqui realizado, deve ser significativamente melhorado de 

modo a obter fórmulas e valores finais mais fiáveis. É também imprescindível voltar a referir que os 

dados recolhidos e apresentados não atentam em alguns processos da cadeia de produção que, para 

estudos mais aprofundados, devem ser considerados, como sejam, por exemplo, trabalhos de 

desempeno de chapas, trabalhos de chanfragem em processos de corte não automáticos, ou as 

consequências da actividade de pré-aprestamento na análise de tempos e custos do processo de 

construção do bloco. 

Relativamente aos dados quantitativos e qualitativos referentes às várias etapas do processo de 

construção do bloco comprovam-se as considerações assumidas no início do terceiro capítulo 

relativamente aos graus de imprevisibilidade de custos e tempos das etapas de produção, tal como se 

mostra na Figura 4. Uma das mais relevantes conclusões das observações realizadas consiste na 

importância da caracterização aprofundada dos processos de corte, enformação, montagem e 

soldadura, pois assim foi possível reconhecer a importância de todas as fases de trabalhos que os 

constituem. Exemplificando com o processo de corte, não se deve descurar todas as fases de 

preparação do trabalho, a marcação ou a triagem, pois representam uma importante fatia do trabalho 

realizado com consequências na análise de tempos e custos. 

O desenvolvimento e implementação do modelo de análise de produção do bloco permitiu validar a 

abordagem de estudo da produção considerando para o efeito todas as peças que compõem o bloco, 

ao invés de considerar apenas a totalidade do seu peso e o seu factor de complexidade, tornando 

assim os valores de tempos e custos mais fiáveis e detalhados. Esta abordagem permite assim realizar 

uma análise mais concreta em função das características efetivas do bloco, tornando possível a 

individualização do estudo do processo de construção de cada bloco. 

Os resultados gerados pelo programa desenvolvido estão em linha com os esperados, tendo sido 

validados por meio de valores obtidos nos estaleiros da WestSea e por estudos similares de simulação 

de produção de blocos. 
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Ao longo da implementação do programa de análise do processo produtivo constatou-se a importância 

da existência de previsibilidade de tempos e custos dos processos produtivos, pois a sua ausência 

aumenta o grau de incerteza dos resultados obtidos, tornando assim mais difícil a análise do processo 

produtivo e das alterações que sejam propostas e estudadas. Assim se conclui que a previsibilidade 

dos processos, com especial incidência nas etapas de enformação, montagem e soldadura, assume 

importantes repercussões no planeamento e na produção. Os mais recentes métodos de melhoria dos 

processos produtivos, como sejam as ferramentas LEAN (Lamb, 2001), reiteram a importância da 

previsibilidade dos processos, de modo a permitir uma correta caracterização dos trabalhos produtivos, 

sendo este um factor basilar para a melhoria dos processos de construção do bloco. 

Os estudos realizados através do programa desenvolvido permitiram comprovar que, entre as 

tecnologias de corte hoje disponíveis para a indústria de construção naval, a tecnologia de corte por 

plasma é a que se apresenta mais atrativa, enquanto as restantes tecnologias de corte mais recentes 

apresentam ainda custos operacionais bastante elevados. Comprovou-se também que as análises da 

implementação dos processos de corte mais recentes não se devem cingir às consequências de custos 

e tempos nas etapas do processo de corte, pois devem também ser consideradas as vantagens que 

as tecnologias de corte mais avançadas permitem nas etapas de montagem e soldadura devido à 

qualidade do corte produzido. Não obstante as vantagens do aumento de qualidade de corte, constatou-

se, através das observações no estaleiro da WS e da implementação do programa desenvolvido, que 

as vantagens alusivas à diminuição de tempo na etapa de preparação das superfícies de soldadura 

não são significativas, sendo assim possível concluir que as vantagens da qualidade de corte se 

centram principalmente no controlo dimensional e diminuição de efeitos de enformação térmica das 

peças produzidas, diminuindo assim tarefas de retrabalho e correção. 

No que toca às tecnologias de soldadura implementadas em estaleiro destacam-se as vantagens 

económicas da implementação de sistemas de soldadura automática paralelas, nomeadamente da 

soldadura de perfis em painéis planos, comprovados pelos resultados obtidos durante as simulações 

realizadas no programa desenvolvido, porém o custo de investimento neste tipo de soluções justifica o 

facto de não ser amplamente utilizado nos estaleiros de construção naval. Os estudos realizados 

relativamente às opções de logística de estações de trabalho de produção de estruturas pertencentes 

ao bloco provam a importância da realização de um estudo prévio do fluxo de produção, de modo a 

evitar gastos desnecessários. 

Do mesmo modo como são imperativas condições de previsibilidade de todas as etapas do processo 

produtivo, é também essencial a disponibilidade de dados fiáveis relativamente a valores de 

velocidades e consumos das tecnologias de processamento de aço, como sejam o corte ou união de 

chapas, pois só assim é possível obter resultados de tempos e custos que sejam fiáveis. Por esta razão 

não foi possível realizar um estudo mais aprofundado sobre as tecnologias de soldadura alternativas, 

sendo ainda importante não descurar o facto dos processos de soldadura apresentarem parâmetros 

significativamente mais numerosos e complexos que os processos de corte de aço. 

A necessidade de alternativas que permitam melhorar o processo de produção é hoje essencial à 

indústria de construção naval portuguesa, sendo para tal imprescindível primeiramente conhecer com 
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exatidão os processos em uso atualmente e, posteriormente, estudar a implementação de novos 

métodos e tecnologias de produção, de modo viável e em função dos objectivos traçados. A abordagem 

ao estudo destas duas fases de análise da produção em estaleiro de construção naval foi assim 

desenvolvida ao longo da presente dissertação, considerando-se que, apesar da necessidade de 

trabalhos futuros de aprofundamento deste tema, os objectivos foram alcançados. 
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6. Trabalhos futuros 

Não obstante de se considerar que o trabalho desenvolvido alcançou os objectivos propostos, há que 

salientar que é possível apontar alguns assuntos que seriam úteis completar em trabalhos futuros. Os 

estudos que seriam interessantes desenvolver e aprofundar podem-se dividir em três categorias: 

Caracterização dos processos de produção atualmente em uso; caracterização das tecnologias de 

produção alternativas; e desenvolvimento de aplicações que permitam um estudo mais aprofundado e 

das etapas do processo de fabrico em construção naval. 

De modo a diminuir a imprevisibilidade dos trabalhos mais complexos, como sejam a enformação, 

montagem e soldadura, seria proveitoso aprofundar o estudo de fórmulas que permitam traduzir de 

forma mais viável os tempos e custos destes processos hoje em uso, em função dos diversos 

parâmetros que os caracterizam. Estes estudos implicam um trabalho prolongado de acompanhamento 

dos processos nos estaleiros de construção naval, de modo a permitir adquirir uma vasta base de dados 

que possa ser tratada e processada. 

Para o estudo da implementação de novas tecnologias de construção naval, nomeadamente 

tecnologias alternativas de soldadura, será importante construir uma base de dados mais extensa, que 

traduza os tempos e consumos em função dos vários parâmetros do processo, de modo a permitir uma 

análise viável dos tempos e custos da sua implementação em estaleiro de construção naval. 

Respeitante à simulação dos processos de construção naval será bastante interessante integrar 

processos bastante importantes e que não foram tão aprofundados na presente tese, devido à 

complexidade que apresentam, como sejam os trabalhos de transporte no estaleiro. Em etapas 

posteriores será também útil integrar a etapa de pré-aprestamento do bloco e a fase da sua instalação 

em doca seca. 
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Figura 79 – Planta dos estaleiros da WestSea Shipyards S.A (Fonte: WS) 

8. Anexos 

8.1. Planta estaleiros West Sea Shipyards, S.A. 
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8.2. Características do programa de análise do processo 

produtivo 

8.2.1. Interfaces gráficas de introdução de dados 

O programa implementado em MATLAB foi desenvolvido de modo a permitir que o utilizador realizasse 

de forma simples a definição das características do bloco e do estaleiro. Enquanto as normas relativas 

à caracterização das peças que formam o bloco se encontram expostas no capítulo 8.4, será útil aqui 

expor as interfaces gráficas do programa de análise do processo produtivo, ilustradas na Tabela 33: 

Menu Principal 

 

Seleção do bloco a analisar 

 

Caracterização da sequência de 

construção 

 

Menu de características do estaleiro 

 

Menu de fabricação de peças 

 

Caracterização da fabricação de perfis 
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Caracterização de atributos adicionais 

do corte de perfis 

 

Caracterização da fabricação de peças 

 

Caracterização de atributos adicionais 

do corte de chapa 

 

Caracterização de peças simples e de pequenos 

conjuntos 

 

Caracterização do processo de 

produção dos sub-blocos e blocos 

 

Caracterização do processo de produção dos painéis 

direitos 
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Caracterização dos tempos inativos 

das etapas do processo produtivo 

 

Caracterização das fórmulas paramétricas de 

velocidades e consumos dos processos de corte 

 

Caracterização dos custos dos processos de corte 

 

(tal como para os processos de corte, existem também interfaces para caracterização dos custos 

dos processos de transporte, enformação, montagem e soldadura) 

Tabela 33 – Interfaces gráficas de introdução de dados pelo utilizador 

 

8.2.2. Ficheiros produzidos pelo programa de análise de produção 

De modo a permitir uma fácil leitura e interpretação dos resultados dos cálculos efetuados pelo 

algoritmo desenvolvido, o programa gera os seguintes ficheiros: 

Documento Nome do 

ficheiro 

Formato Valores apresentados 

Processo de 

corte de 

chapa 

“Plate_cutting” PDF Lista de especificações de peças a cortar 

Espessura média ponderada 

Características dos aninhamentos 

Características dos equipamentos de corte 

Distribuição temporal das etapas do processo de corte 

Custos das várias etapas do processo de corte 
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Processo de 

corte de 

perfis 

“Profile_cutting” PDF Lista de especificações de perfis a cortar 

Espessura média ponderada 

Características dos equipamentos de corte 

Distribuição temporal das etapas do processo de corte 

Custos das várias etapas do processo de corte 

Processo de 

enformação 

de chapa 

“Plate_forming” PDF Lista de especificações de peças a enformar 

Características dos equipamentos de enformação de 

chapa 

Distribuição temporal dos processos de enformação de 

chapa 

Custos dos processos de enformação de chapa 

 

Processo de 

enformação 

de perfis 

Profile_bending PDF Lista de especificações de perfis a enformar 

Características dos equipamentos de enformação de 

perfis 

Distribuição temporal dos processos de enformação de 

perfis 

Custos dos processos de enformação de perfis 

 

Processo de 

produção 

dos painéis 

direitos 

“Flat_panels” PDF Lista de principais características dos painéis planos 

Características das etapas da linha de painéis 

Distribuição temporal das fases de cada etapa da linha 

de painéis 

Custos das fases de cada etapa da linha de painéis 

Processos 

de 

montagem e 

soldadura 

“Structures_ 

_assembly_ 

_and_welding” 

PDF Características das estações de trabalho de produção 

de peças simples, pequenos conjuntos, sub-blocos e 

blocos 

Tempos das fases de cada nível estrutural de produção 

Custos das fases de cada nível estrutural de produção 

Sequência 

de produção 

“Production_ 

_sequence” 

PDF Caracterização da sequência de fabrico do bloco 

Gráfico 

Gantt do 

processo de 

produção 

(a especificar 

pelo utilizador) 

Microsoft 

Project 

Gráfico Gantt do processo produtivo, onde se inserem 

as principais etapas da construção do bloco (ver 

exemplos em anexo 8.7) 

Tabela 34 – Ficheiros gerados pelo programa de análise de produção 
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8.3. Algoritmo de cálculos 

De modo a permitir uma melhor compreensão do algoritmo utilizado pelo programa durante o processo 

de cálculos dos resultados da análise de tempos e custos do processo produtivo, é importante aqui 

expor, por meio de fluxogramas e fórmulas de cálculo, as principais etapas de método de cálculos 

implementado. Assim, de modo a ilustrar as principais etapas de cálculo, são apresentadas neste 

capítulo da presente dissertação as seguintes descrições: 

• Fluxograma geral do programa de análise de produção; 

• Fluxograma de actualização de valores de velocidade de corte; 

• Fluxograma do cálculo dos tempos do processo de corte; 

• Fórmulas de cálculo dos custos dos processos de corte; 

• Fluxograma do cálculo dos tempos dos processos de montagem e soldadura; 

• Fórmulas de cálculo dos custos dos processos de montagem e soldadura. 

O fluxograma apresentado para o cálculo de corte automático, e respetivas fórmulas de cálculos de 

custos, é aplicado de modo semelhante, com pequenas e pontuais diferenças, para o processo e corte 

de perfis. 

No que respeita ao fluxograma de análise de tempos do processo de montagem e soldadura de 

estruturas, e respetivas fórmulas de cálculo de custos, estas são aplicadas de modo semelhante a 

todos os níveis de estruturas a produzir, desde o nível de pequenos conjuntos até ao nível de 

construção do bloco. Ainda no âmbito da análise do processo de montagem e soldadura, o fluxograma 

e fórmulas para o cálculo dos tempos e custos, respetivamente, aplicam-se de igual modo às peças 

que são montadas de forma individual e às peças que são montadas e soldadas sendo que 

simultaneamente já pertencem a estruturas construídas a montante do processo produtivo. 

  



95 
 

8.3.1. Fluxograma geral do programa de análise de produção 

  

Figura 80 – Fluxograma do programa de análise de produção 

Identificação das peças do bloco 

Identificação da sequência de produção 

Obtenção da espessura média ponderada das 
espessuras de peças 

Obtenção da espessura media ponderada das 
espessuras de perfis 

Obtenção dos valores de velocidades de corte, em 
função da espessura anteriormente obtida 

Identificação das características dos processos 
produtivos 

Cálculo dos tempos e custos das etapas do processo 
de produção 

Produção de gráfico Gantt do processo de construção 
do bloco 

Produção dos relatórios de tempos e custos de cada 
etapa de produção do bloco 
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8.3.2. Fluxograma de actualização dos valores de velocidade de corte 

 

 

 

  

Importar da matriz das características 
dos equipamentos de corte 

atualizados, ൣ𝐶𝑛𝑢𝑚_𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝×7൧. 

Definir do número de equipamentos 
automáticos de corte, num_equip. 

Importar das fórmulas de velocidades 
de corte em função da espessura, de 

cada tipo de tecnologia de corte: 
[𝑉]𝑛𝑢𝑚_𝑡𝑒𝑐×1(𝑡). 

Definir do equipamento em estudo: 
𝑒 = 1. 

Identificar tipo de tecnologia de corte, 𝑖, 
do equipamento 𝑒. 

Obter espessura média ponderada das peças a processar: 
 

𝑡ҧ =
σ (𝑡𝑛×𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛)𝑛=𝑛𝑢𝑚_𝑝𝑒ç𝑎𝑠

𝑛=1

σ (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛)𝑛=𝑛𝑢𝑚_𝑝𝑒ç𝑎𝑠
𝑛=1

 

Obter velocidade de corte para 
equipamento 𝑒, e defini-la na coluna 
correspondente às velocidades de 

corte da matriz das características dos 
equipamentos de corte: 

 
𝐶𝑒,3 = 𝑉𝑖,1(𝑡ҧ). 

Verificar se é o 
último equipamento: 

𝑒 = 𝑛𝑢𝑚_𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 ? 

Fim. 

Actualizar do 
equipamento em 

estudo: 
 

𝑒 = 𝑒 + 1. 

Sim 

Não 

Figura 81 – Fluxograma de actualização dos valores da velocidade de corte 
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8.3.3. Fluxograma do cálculo dos tempos do processo de corte 

 

 

  

Importar das peças do 
bloco. 

Filtrar peças realizadas a 
partir de chapas. 

Obter número total de 
peças, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑝𝑒ç𝑎𝑠. 

Importar distribuição do 
trabalho de corte de 

chapa pelos 
equipamentos, 
[𝐷]𝑛𝑢𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝×1. 

Importar características 
dos equipamentos, 

[𝐶]𝑛𝑢𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝×7. 

Importar características 
auxiliares dos processos 

de corte. 

Obter número total dos 
equipamentos de corte: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝. 

Criar variável de peça a 
estudar: 𝑚 = 1. 

Criar variável de 
equipamento a estudar 

𝑒 = 1. 

Anular total perímetro 
cortado. 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0. 

Criar matriz de tempos de 
processo de corte para 

esse equipamento: 
[𝑀_𝑒]1×7 

Criar variável do 
aninhamento, 𝑎 = 1. 

Anular valor de área 
acumulada: 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0. 

Fim. 

Não 

Sim 

Sim 

Actualizar valor de área 
acumulada: 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 =
𝑎𝑟𝑒𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 + 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑚. 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 > 𝑎𝑟𝑒𝑎ú𝑡𝑖𝑙 

? 

Incrementar valor 
aninhamento: 

𝑎 = 𝑎 + 1. 

Adicionar linha à 
matriz de tempos: 

[𝑀_𝑒] = 
𝑀_𝑒

𝑀_𝑒1×7
൨ 

Obter tempo da etapa de preparação do corte: 
𝑀_𝑒𝑎,1 = 𝐶𝑎,1 

Actualizar tempo da etapa de marcação automática: 

𝑀_𝑒𝑎,2 = 𝑀_𝑒𝑎,2

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚×𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎çã𝑜[𝑚]

𝐶𝑎,2 [𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Actualizar tempo da etapa de corte automático: 

𝑀_𝑒𝑎,3 = 𝑀_𝑒𝑎,3

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚[𝑚]

𝐶𝑎,3 [𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Actualizar tempo da etapa de corte automático: 

𝑀_𝑒𝑎,3 = 𝑀_𝑒𝑎,3

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚[𝑚]

𝐶𝑎,3 [𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Actualizar tempo da etapa de controlo dimensional: 
𝑀_𝑒𝑎,4 = 𝐶𝑎,4 

Actualizar tempo da etapa de marcação manual: 
𝑀_𝑒𝑎,5 = 𝑀_𝑒𝑎,5 + 𝐶𝑎,5 

Actualizar tempo da etapa de corte manual: 

𝑀_𝑒𝑎,6 = 𝑀_𝑒𝑎,6 + 𝐶𝑎,6 

Actualizar tempo da etapa de transporte da peça: 
𝑀_𝑒𝑎,7 = 𝑀_𝑒𝑎,7 + 𝐶𝑎,7 

𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑝𝑒ç𝑎𝑠 ? 

Incrementar peça: 
𝑚 = 𝑚 + 1. 

Actualizar perímetro cortado pelo equipamento: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚−1. 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 > 𝐷𝑒,1 ? 

Incrementar equipamento: 

𝑒 = 𝑒 + 1. 
 

Sim 

Não 

Não 

Figura 82 – Fluxograma do cálculo dos tempos do processo de corte 
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8.3.4. Fórmulas de cálculo dos custos dos processos de corte 

O cálculo dos custos do processo de corte faz uso diretamente dos valores obtidos na análise de 

tempos do processo de corte, por esta razão a estrutura da divisão de peças e aninhamentos pelos 

equipamentos está já realizada. Assim, basta na etapa de análise dos custos do processo de corte 

aplicar os valores de tempos obtidos bem como a estrutura de divisão anteriormente obtida. 

Apresentam-se na seguinte tabela as principais fórmulas aplicadas para obter os valores de custo: 

 Fórmula de cálculo de custo 

Electricidade 

𝑬𝒊[€] = 𝐸𝑃𝐶,𝑖,𝑗 + 𝐸𝑀𝐴,𝑖,𝑗 + 𝐸𝐶𝐴,𝑖,𝑗 + 𝐸𝐶𝐷,𝑖,𝑗 + 𝐸𝐶𝑀,𝑖,𝑗 + 𝐸𝑇,𝑖,𝑗 

, onde 

𝑬𝑷𝑪,𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝑃𝐶,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×(𝑃𝑀𝐴[𝑘𝑊]×𝑇𝑢𝑟𝑛𝑂𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑴𝑨,𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝑀𝐴,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑃𝑀𝐴[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑪𝑨,𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝐴,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑃𝐶𝐴,𝑗[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑪𝑫,𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝐷,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×(𝑃𝑀𝐴[𝑘𝑊]×𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟_𝑠𝑡𝑏)×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑪𝑴,𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝑀,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑃𝐶𝑀,𝑗[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑻,𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝑇,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑃𝑇,𝑗[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

Árgon 𝑨𝒓𝒊[€] = (𝑇𝑀𝐴,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝑅[𝑚3 ℎ⁄ ]×𝐶𝐴𝑟[€ 𝑚3]⁄  

Consumível 1 

(corte 

automático) 

𝑪𝑨𝟏𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝐴,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝐴𝑢𝑡𝑜1,𝑗[𝑚3 ℎ⁄ ]×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝐴𝑢𝑡𝑜1,𝑗[€ 𝑚3]⁄  

Consumível 2 

(corte 

automático) 

𝑪𝑨𝟐𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝐴,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝐴𝑢𝑡𝑜2,𝑗[𝑚3 ℎ⁄ ]×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝐴𝑢𝑡𝑜2,𝑗[€ 𝑚3]⁄  

Consumível 3 

(corte 

automático) 

𝑨𝑪𝟑𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝐴,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝐴𝑢𝑡𝑜3,𝑗[𝑚3 ℎ⁄ ]×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝐴𝑢𝑡𝑜3,𝑗[€ 𝑚3]⁄  

Depreciação do 

equipamento de 

corte automático 

𝑫𝒆𝒑𝑪𝑨𝒊,𝒋[€] = [(𝑇𝑃𝐶,𝑖 + 𝑇𝑀𝐴,𝑖 + 𝑇𝐶𝐴,𝑖 + 𝑇𝐶𝐷,𝑖)/60]×𝑇𝐷𝑒𝑝𝐶𝐴,𝑗[€ ℎ]⁄  

Consumível 1 

(corte manual) 
𝑪𝑴𝟏𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝑀,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑎𝑛1,𝑗[𝑚3 ℎ⁄ ]×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑎𝑛1,𝑗[€ 𝑚3]⁄  

Consumível 2 

(corte manual) 
𝑪𝑴𝟐𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝑀,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑎𝑛2,𝑗[𝑚3 ℎ⁄ ]×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑎𝑛2,𝑗[€ 𝑚3]⁄  

Consumível 3 

(corte manual) 
𝑪𝑴𝟑𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝑀,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑎𝑛3,𝑗[𝑚3 ℎ⁄ ]×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑎𝑛3,𝑗[€ 𝑚3]⁄  
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Depreciação do 

equipamento de 

corte manual 

𝑫𝒆𝒑𝑪𝑴𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝐶𝑀,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑇𝐷𝑒𝑝𝐶𝑀,𝑗[€ ℎ]⁄  

Depreciação do 

equipamento de 

transporte 

𝑫𝒆𝒑𝑻𝒊,𝒋[€] = (𝑇𝑇,𝑖[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑇𝐷𝑒𝑝𝑇,𝑗[€ ℎ]⁄  

Custos laborais 

𝑳𝒂𝒃𝒊[€] = ൣ(𝑇𝑃𝐶,𝑖[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝑀𝐴,𝑖[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝐶𝐴,𝑖[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝐶𝐷,𝑖[𝑚𝑖𝑛])/60×𝑁𝑇𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑗

×𝑆𝑇𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [€/ℎ]൧

+ ൣ(𝑇𝑀𝑀,𝑖[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝐶𝑀,𝑖[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝑇,𝑖[𝑚𝑖𝑛])/60×𝑁𝑊𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚,𝑗

×𝑆𝑇𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚[€/ℎ]൧ 

Tabela 35 – Fórmulas de cálculos dos custos dos processos de corte 

 

 

, considerando a seguinte notação: 

Notação Descrição 

𝒊 Aninhamento 𝑖 

𝒋 Equipamento de corte 𝑗 

𝑪𝑬[€ 𝒌𝑾. 𝒉]⁄  Custo elétrico 

𝑷𝑴𝑨[𝒌𝑾] Consumo de energia na etapa de marcação automática 

𝑷𝑪𝑨[𝒌𝑾] Consumo de energia na etapa de corte automático 

𝑷𝑪𝑴[𝒌𝑾] Consumo de energia na etapa de corte manual 

𝑷𝑻[𝒌𝑾] Consumo de energia na etapa de transporte 

𝑷𝑴𝑨[𝒌𝑾]×𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓_𝒔𝒕𝒃 Consumo de energia do equipamento de corte automático em 
momentos que não está a realizar corte ou marcação. 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝑨𝑹[𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Consumo de Árgon, na etapa de marcação automática. 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖.𝑨𝒖𝒕𝒐𝟏,𝒋[𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Taxa de consumo do consumível de corte 1 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖.𝑨𝒖𝒕𝒐𝟐,𝒋[𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Taxa de consumo do consumível de corte 2 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖.𝑨𝒖𝒕𝒐𝟑,𝒋[𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Taxa de consumo do consumível de corte 3 

𝑫𝒆𝒑𝑪𝑨𝒊,𝒋[€] Depreciação do equipamento de corte automático 

𝑻𝑫𝒆𝒑𝑪𝑨,𝒋[€ 𝒉]⁄  Taxa de custo de depreciação do equipamento de transporte 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖.𝑴𝒂𝒏𝟏,𝒋 [𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Taxa de consumo do consumível 1 do corte manual 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖.𝑴𝒂𝒏𝟐,𝒋 [𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Taxa de consumo do consumível 2 do corte manual 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖.𝑴𝒂𝒏𝟑,𝒋 [𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Taxa de consumo do consumível 3 do corte manual 

𝑻𝑫𝒆𝒑𝑪𝑴,𝒋[€ 𝒉]⁄  Taxa de depreciação do equipamento de corte manual 

𝑻𝑫𝒆𝒑𝑻,𝒋[€ 𝒉]⁄  Taxa de depreciação do equipamento de transporte 

𝑵𝑻𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆,𝒋[€/𝒉] Número de trabalhadores das tarefas de corte 

𝑵𝑻𝒕𝒓𝒊𝒂𝒈𝒆𝒎,𝒋[€/𝒉] Número de trabalhadores das tarefas de triagem 
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𝑺𝑻𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆[€/𝒉] Salário de trabalhadores das tarefas de corte 

𝑺𝑻𝒕𝒓𝒊𝒂𝒈𝒆𝒎[€/𝒉] Salário de trabalhadores das tarefas de triagem 

Tabela 36 – Notações das fórmulas de cálculos dos custos dos processos de corte 

 

Tabela 37 – Consumíveis das tecnologias de corte automático 

 

Consumíveis das tecnologias de corte manual 

Tecnologia de corte 

manual 
Consumível 1 Consumível 2 Consumível 3 

Oxi-corte Oxigénio Acetileno - 

Plasma Gás de plasma Gás de proteção - 

Laser 
Definido pelo 

utilizador 

Definido pelo 

utilizador 

Definido pelo 

utilizador 

Tabela 38 – Consumíveis das tecnologias de corte manual 

  

Consumíveis das tecnologias de corte automático 

Tecnologia de corte 

automático 
Consumível 1 Consumível 2 Consumível 3 

Oxi-corte Oxigénio Propano - 

Plasma (emerso) Gás de plasma Gás de proteção - 

Plasma (submerso) Gás de plasma Gás de proteção - 

Laser 
Definido pelo 

utilizador 

Definido pelo 

utilizador 

Definido pelo 

utilizador 

Jato de água com abrasivo Água Partículas abrasivas - 
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8.3.5. Fluxograma do cálculo dos tempos dos processos de montagem e 

soldadura 

 

 

  

Fim. 

Incrementar estrutura em estudo: 
𝑒 = 𝑒 + 1. 

Adicionar nova linha à matriz de 
tempos: 

[𝑀_𝑠] = 
𝑀_𝑠

𝑀_𝑠1×10
൨ 

Identificar das peças para montar 
em estruturas de nível s. 

Identificar das peças para montar e 
soldar de modo individual (não 
pertencentes a uma estrutura a 
montante do processo produtivo) 

Identificar número de peças, 
𝑛𝑢𝑚_𝑝𝑒ç𝑎𝑠 

Organizar e ordenar as peças pelas 
estruturas de nível s. 

Importar características das 
estações de trabalho de construção 
de estruturas de nível s: 

[𝐶]1×10 

Criar a variável da peça em 
estudo: 𝑚 = 1. 

Criar matriz de tempos das fases 
dos processos de montagem e 
soldadura: 

[𝑀_𝑠]1×10 

Criar a variável da estrutura em 
estudo: 𝑒 = 1. 

Actualizar tempo de preparação da peça: 

𝑀_𝑠𝑒,1 = 𝑀_𝑠𝑒,1 +
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_ 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑚[𝑚] 

𝐶1,1[𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Actualizar tempo de preparação da montagem da peça: 

𝑀_𝑠𝑒,2 = 𝑀_𝑠𝑒,2 +
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑚[𝑚] 

𝐶1,2[𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Actualizar tempo de montagem da peça: 

𝑀_𝑠𝑒,3 = 𝑀_𝑠𝑒,3 +
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑚[𝑚] 

𝐶1,3[𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Actualizar tempo de controlo dimensional da peça montada: 
𝑀_𝑠𝑒,4 = 𝑀_𝑠𝑒,4 + 𝐶1,4 

Actualizar tempo de preparação da soldadura: 
𝑀_𝑠𝑒,5 = 𝑀_𝑠𝑒,5 + 𝐶1,5 

Actualizar tempo de soldadura (1.º lado): 

𝑀_𝑠𝑒,6 = 𝑀_𝑠𝑒,6 +
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑚[𝑚] 

𝐶1,6[𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Actualizar tempo de preparação soldadura (2.º lado): 

𝑀_𝑠𝑒,7 = 𝑀_𝑠𝑒,7 +
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑚[𝑚] 

𝐶1,7[𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Actualizar tempo de soldadura (2.º lado): 

𝑀_𝑠𝑒,8 = 𝑀_𝑠𝑒,8 +
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑚[𝑚] 

𝐶1,8[𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Actualizar tempo de controlo dimensional: 
𝑀_𝑠𝑒,9 = 𝑀_𝑠𝑒,9 + 𝐶1,9 

Actualizar tempo de correções dos cordões de soldadura: 

𝑀_𝑠𝑒,10 = 𝑀_𝑠𝑒,10 +
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑚[𝑚] 

𝐶1,10[𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

Verificar se é a última peça: 

𝑚 = 𝑛𝑢𝑚_𝑝𝑒ç𝑎𝑠 

Incrementar peça em estudo: 

𝑚 = 𝑚 + 1. 

Verificar se é a peça pertence à estrutura: 
𝑚 ∈ 𝑒 ? 

Sim 

Não 

Não Sim 

Figura 83 – Fluxograma do cálculo dos tempos dos processos de montagem e soldadura 
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8.3.6. Fórmulas de cálculo dos custos dos processos de montagem e 

soldadura 

O cálculo dos custos do processo de montagem e soldadura faz uso diretamente dos valores obtidos 

na análise de tempos do processo, por esta razão a estrutura da divisão de peças pelas várias 

estruturas, de nível s, está já realizada. Assim, basta na etapa de análise dos custos do processo de 

montagem e soldadura aplicar os valores de tempos obtidos bem como a estrutura de divisão 

anteriormente obtida. 

Apresentam-se na seguinte tabela as principais fórmulas aplicadas para obter os valores de custo: 

 Fórmula de cálculo de custo 

Electricidade 

𝑬[€] = 𝐸𝑃𝑃 + 𝐸𝑇 + 𝐸𝑀 + 𝐸𝑆_1 + 𝐸𝑃_2 + 𝐸𝑆_2 + 𝐸𝐶𝑆 

, onde 

𝑬𝑷𝑷[€] = (𝑇𝑃𝑃[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑃𝑅[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑻[€] = (𝑇𝑃𝑀[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑃𝑇[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑴[€] = (𝑇𝑀[𝑚𝑖𝑛]×𝑇𝑇𝐸𝑀/60)×𝑃𝑀[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑺_𝟏[€] = (𝑇𝑆_1[𝑚𝑖𝑛]×𝑇𝑇𝐸𝑆/60)×𝑃𝑆[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑷_𝟐[€] = (𝑇𝑃_2[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑃𝑅[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑺_𝟐[€] = (𝑇𝑆_2[𝑚𝑖𝑛]×𝑇𝑇𝐸𝑆/60)×𝑃𝑇[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

𝑬𝑪𝑺[€] = (𝑇𝐶𝑆[𝑚𝑖𝑛]×𝑇𝑇𝐸𝐶𝑆/60)×𝑃𝑆[𝑘𝑊]×𝐶𝐸[€ 𝑘𝑊. ℎ]⁄  

Consumível 1 

(soldadura) 

𝑪𝑺𝟏[€] = ((𝑇𝑆_1 + 𝑇𝑆_2 + 𝑇𝐶𝑆)[𝑚𝑖𝑛]×𝑇𝑇𝐸𝑆/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑆𝑜𝑙𝑑1[𝑢𝑛 ℎ⁄ ]

×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑆𝑜𝑙𝑑1[€ 𝑢𝑛]⁄  

Consumível 2 

(soldadura) 

𝑪𝑺𝟐[€] = ((𝑇𝑆_1 + 𝑇𝑆_2 + 𝑇𝐶𝑆)[𝑚𝑖𝑛]×𝑇𝑇𝐸𝑆/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑆𝑜𝑙𝑑2[𝑢𝑛 ℎ⁄ ]

×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑆𝑜𝑙𝑑2[€ 𝑢𝑛]⁄  

Consumível 3 

(soldadura) 

𝑪𝑺𝟑[€] = ((𝑇𝑆_1 + 𝑇𝑆_2 + 𝑇𝐶𝑆)[𝑚𝑖𝑛]×𝑇𝑇𝐸𝑆/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑆𝑜𝑙𝑑3[𝑢𝑛 ℎ⁄ ]

×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑆𝑜𝑙𝑑3[€ 𝑢𝑛]⁄  

Depreciação do 

equipamento de 

soldadura 

𝑫𝒆𝒑𝑺[€] = [(𝑇𝑆_1 + 𝑇𝑆_2 + 𝑇𝐶𝑆 )[𝑚𝑖𝑛]/60]×𝑇𝐷𝑒𝑝𝑆[€ ℎ]⁄  

Consumível 1 

(montagem) 
𝑪𝑴𝟏[€] = (𝑇𝑀[𝑚𝑖𝑛]×𝑇𝑇𝐸𝑀/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑜𝑛𝑡1[𝑢𝑛 ℎ⁄ ]×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑜𝑛𝑡1[€ 𝑢𝑛]⁄  

Consumível 2 

(montagem) 
𝑪𝑴𝟐[€] = (𝑇𝑀[𝑚𝑖𝑛]×𝑇𝑇𝐸𝑀/60)×𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑜𝑛𝑡2[𝑢𝑛 ℎ⁄ ]×𝐶𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢.𝑀𝑜𝑛𝑡2[€ 𝑢𝑛]⁄  

Depreciação do 

equipamento de 

montagem 

𝑫𝒆𝒑𝑴[€] = [𝑇𝑀[𝑚𝑖𝑛]/60]×𝑇𝐷𝑒𝑝𝑀[€ ℎ]⁄  
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Depreciação do 

equipamento de 

rebarbação 

𝑫𝒆𝒑𝑹[€] = (𝑇𝑃𝑃[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑇𝐷𝑒𝑝𝑅[€ ℎ]⁄  

Depreciação do 

equipamento de 

transporte 

𝑫𝒆𝒑𝑻[€] = (𝑇𝑇[𝑚𝑖𝑛]/60)×𝑇𝐷𝑒𝑝𝑇[€ ℎ]⁄  

Custos laborais 

𝑳𝒂𝒃[€] = [(𝑇𝑃𝑃[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝑃𝑀[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝑀[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝐶𝐷𝑀[𝑚𝑖𝑛])/60×𝑁𝑇𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

×𝑆𝑇𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 [€/ℎ]]

+ ൣ(𝑇𝑃_1[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝑆_1[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝑃_2[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝑆_2[𝑚𝑖𝑛] + 𝑇𝐶𝐷𝑆[𝑚𝑖𝑛]

+ 𝑇𝐶𝑆[𝑚𝑖𝑛])/60×𝑆𝑇𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟[€/ℎ]൧ 

Tabela 39 - Fórmulas de cálculos dos custos dos processos de montagem e soldadura 

, considerando a seguinte notação: 

Notação Descrição 

𝑪𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖.𝑺𝒐𝒍𝒅 𝒊[€ 𝒖𝒏]⁄  Custo do consumível 𝑖 de soldadura 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖.𝑺𝒐𝒍𝒅 𝒊[𝒖𝒏 𝒉⁄ ] Taxa de consumo do consumível 𝑖 de soldadura 

𝑷𝑹[𝒌𝑾] Consumo de energia na etapa de preparação da peça 

𝑻𝑪𝑫𝑴[𝒎𝒊𝒏] Tempo da etapa de controlo dimensional da montagem 

𝑻𝑪𝑫𝑺[𝒎𝒊𝒏] Tempo da etapa de controlo dimensional da soldadura 

𝑻𝑪𝑺[𝒎𝒊𝒏] Tempo da etapa de correção da soldadura 

𝑻𝑫𝒆𝒑𝑴[€ 𝒉]⁄  Taxa de depreciação do equipamento de montagem 

𝑻𝑫𝒆𝒑𝑹[€ 𝒉]⁄  Taxa de depreciação do equipamento de preparação da peça 
(rebarbadora) 

𝑻𝑫𝒆𝒑𝑺[€ 𝒉]⁄  Taxa de depreciação do equipamento de soldadura 

𝑻𝑴[𝒎𝒊𝒏] Tempo da etapa de montagem 

𝑻𝑷𝑴[𝒎𝒊𝒏] Tempo da etapa de preparação da montagem 

𝑻𝑷𝑷[𝒎𝒊𝒏] Tempo da etapa de preparação da peça 

𝑻𝑺_𝟏[𝒎𝒊𝒏] Tempo da etapa da soldadura do primeiro lado 

𝑻𝑺_𝟐[𝒎𝒊𝒏] Tempo da etapa da soldadura do segundo lado 

𝑻𝑻𝑬𝑴 Taxa de tempo efetivo de montagem 

𝑻𝑻𝑬𝑺 Taxa de tempo efetivo de soldadura 

𝑪𝑬[€ 𝒌𝑾. 𝒉]⁄  Custo elétrico 

𝑷𝑴[𝒌𝑾] Consumo de energia na etapa de montagem 

𝑷𝑻[𝒌𝑾] Consumo de energia na etapa de transporte 

𝑵𝑻 Número de trabalhadores 

𝑺𝑻[€/𝒉] Salário de trabalhadores 

Tabela 40 - Notações das fórmulas de cálculos dos custos dos processos de montagem e soldadura 
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8.4. Normas de especificação das peças do bloco pelo 

utilizador 

O estudo desenvolvido na presente dissertação procura realizar a análise do processo de produção do 

bloco através das características de cada elemento que o constitui, daí a correta caracterização das 

várias peças do bloco é essencial. 

O bloco construído em software de modelação RHINOCEROS não deve conter, ativas, outras layers 

que não as que se referem às peças do bloco. As características de cada peça são inseridas no campo 

do nome da peça, tal como se exemplifica na Figura 60, com doze números, separados por espaços 

sublinhados (underscores), de acordo com o seguinte formato: 

𝑎_𝑏_𝑐_𝑑_𝑒_𝑓_𝑔_ℎ_𝑖_𝑗_𝑙_𝑚 

, cujos índices devem ser preenchidos de acordo com as normas que se apresentam na seguinte tabela: 

Índice Norma Notas adicionais 

a 
𝑎 = 1, se chapa; 

𝑎 = 21, se perfil bolbo; 

𝑎 = 22, se perfil barra; 

𝑎 = 23, se cantoneira. 

 

b Espessura [mm]  

c 
Comprimento [mm] 

Se uma chapa pertencer a um painel, é o 

comprimento referente ao comprimento de 

soldadura topo a topo. 

d 
Largura [mm] 

 

e 
Profundidade [mm] Apenas aplicável ao caso de 𝑎 = 23, 

representando assim a segunda dimensão 

do perfil da cantoneira. 

Caso 𝑎 ≠ 23, então 𝑒 = 0. 

f 
𝑓 = 1, se montagem de peças individuais 

(exemplo: reforços em T’) 

𝑓 = 2, se montagem de pequenos 

conjuntos; 

𝑓 = 3, se painel direito; 

𝑓 = 4, se painel curvo; 

𝑓 = 5, se sub-bloco; 

𝑓 = 6, se bloco. 

Exemplos: 

𝑓 = 1 : 

 

𝑓 = 5 :  
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Índice Norma Notas adicionais 

g Identificação do destino provável Exemplos: 

𝑓 = 1; 𝑔 = 1, se peça para o painel direito n.º 

1. 

𝑓 = 1; 𝑔 = 2, se peça para o painel direito n.º 

2. 

h Tipo de chapa ou perfil: 

ℎ = 11, se chapa para painel direito; 

ℎ = 12, se chapa para painel curvo; 

ℎ = 13, se chapa para baliza reforçada; 

ℎ = 14, se chapa para longarina; 

ℎ = 15, se chapa para esquadro; 

ℎ = 16, se chapa para antepara transversal; 

ℎ = 17, se chapa para antepara longitudinal; 

ℎ = 19, se chapa para outras peças; 

ℎ = 21, se perfil para painel direito; 

ℎ = 22, se perfil para painel curvo; 

ℎ = 23, se perfil para vau transversal (não 

reforçado); 

ℎ = 24, se perfil para reforço (que não 

escoas) para montar nas longarinas/ balizas 

reforçadas; 

ℎ = 25, se perfil para escoa; 

ℎ = 26, se perfil para pé-de-carneiro; 

ℎ = 27, se perfil especial montar nos 

painéis; 

ℎ = 28, se perfil para outras finalidades. 
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Índice Norma Notas adicionais 

i Nível de enformação: 

𝑖 = 0, se peça sem enformação; 

 

, caso contrário, 

 

Se enformação de chapa, o indicie 𝑖 será 

caracterizado por um número com quatro 

algarismos, 𝑖1𝑖2𝑖3𝑖4, onde: 

𝑖1 = 1; 

𝑖2: nível de enformação na calandra (1, 2 

ou 3); 

𝑖3: nível de enformação por calores (1, 2 

ou 3); 

𝑖4: nível de enformação em prensa (1, 2 

ou 3); 

Se enformação de perfil, o indicie 𝑖 será 

caracterizado por um número com dois 

algarismos, 𝑖1𝑖2 onde: 

𝑖1 = 1; 

𝑖2: nível de enformação na prensa de 

perfis (1, 2 ou 3); 

Se quinagem simples, o indicie 𝑖 será 

caracterizado por um número com dois 

algarismos, 𝑖1𝑖2, onde: 

𝑖1 = 2; 

𝑖2 = 1; 

Se quinagem múltipla, o indicie 𝑖 será 

caracterizado por um número com quatro 

algarismos, 𝑖1𝑖2𝑖2, onde: 

𝑖1 = 2; 

𝑖2 = 1; 

𝑖3: nível da quinagem múltipla (1 ou 2). 

 

j Perímetro de corte [mm] Deve-se incluir todos o comprimento de 

corte 
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Índice Norma Notas adicionais 

l Comprimento dos cordões de soldadura de 

1.ª etapa [mm] 

Incluir ambos os lados da mesma soldadura. 

 

Se 𝑓 = 5 ou 𝑓 = 6, deve-se introduzir após 

ponto (.) : 

“1” - se maior parte da soldadura for 

realizada em posição ao baixo 

“2” – se maior parte da soldadura for 

realizada em posição horizontal 

“3” – se maior parte da soldadura for 

realizada em posição vertical 

“4” – se maior parte da soldadura for 

realizada em posição overhead 

 

Por defeito, caso o utilizador não especifique 

a posição de soldadura, o algoritmo 

considerará que a soldadura será realizada 

ao baixo. 

m Comprimento dos cordões de soldadura de 

2.ª etapa [mm] 

Por exemplo, para uma baliza reforçada do 

bloco de duplo fundo, o bloco de duplo fundo 

será construído em dois sub-blocos (fases 

com 𝑓 = 5) e depois unido no bloco final 

(fase com 𝑓 = 6) A primeira soldadura, 𝑙, 

será do comprimento de soldadura que se 

fará na fase de produção do sub-bloco, e a 

segunda soldadura, 𝑚, será referente à fase 

de união dos dois sub-blocos (i.e., fase de 

produção final do bloco). 

Tabela 41 – Normas de especificação das peças do bloco pelo utilizador 
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8.5. Valores para validação do cálculo de custos 

Importa neste anexo expor as principais características dos blocos A e B definidas no algoritmo de 

cálculos de M. Leal (2012), cujos valores resultantes de custos serviram para validar o algoritmo de 

calculo de custos desenvolvido na presente dissertação. 

Características do bloco A Características do bloco B 

Tipo de navio 
Porta-

Contentores 
Tipo de navio 

Navio Químico (com factor de 

complexidade 1) 

Tipo de bloco Duplo Fundo Tipo de bloco Duplo Fundo 

Comprimento do bloco 21 Comprimento do bloco 10 

Boca do bloco 10 Boca do bloco 13 

Pontal do bloco 1.5 Pontal do bloco 1.5 

Peso do bloco 41 Peso do bloco 47 

Tabela 42 – Características dos blocos A e B, para estudo pelo algoritmo de análise de M. Leal (2012) 

Considerou-se ainda importante realizar algumas alterações nos valores de caracterização dos 

processos de corte. Assim, apresentam-se também os valores de caracterização do processo 

produtivo, relativamente ao corte de chapas e perfis.  

Corte de chapas  Corte de perfis 

CERcorte [Hh/t] 4  CERcorte [Hh/t] 7 

N.º funcionários 2  N.º funcionários 1 

Salário [€/h] 8  Salário [€/h] 8 

Depreciação equipamento [€/t] 2  Depreciação equipamento [€/t] 5 

Custo gás de Corte [€/t] 0.5  Custo gás de Corte [€/t] 2 

Custo elétrico [€/t] 3  Custo elétrico [€/t] 1 

Tabela 43 – Características dos processos de corte de chapas e perfis, para estudo pelo algoritmo de análise de 
M. Leal (2012) 

Todos os valores das restantes etapas do processo de produção foram mantidos segundo os valores 

standard. 
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8.6. Situações de produção 

O capítulo referente à implementação do algoritmo de análise do processo produtivo do bloco considera 

várias situações de produção, partindo, na sua generalidade, de alterações pontuais à situação de 

produção similar à observada nos estaleiros da WS. É, por isso, essencial descrever alguns dos 

principais valores dessa situação de produção. 

 

Corte de chapa 

1 máquina de oxi-corte, inserida na linha de painéis 

1 máquina de oxi-corte; 

1 maquina de corte por plasma 

Enformação de chapa 

1 calandra 

1 estação de trabalho de enformação por calores 

1 prensa/quinadeira 

Corte de perfis 1 máquina de oxi-corte 

Enformação de perfis 1 prensa de perfis 

Linha de painéis 
Soldadura topo-a-topo com SAW automatizado 

Soldadura dos perfis com GMAW semi-automático 

Produção de peças complexas 1 estação de trabalho, com GMAW manual 

Produção de pequenos conjuntos 1 estação de trabalho, com GMAW manual 

Produção de sub-blocos 1 estação de trabalho, com GMAW manual 

Produção de blocos 1 estação de trabalho, com GMAW manual 

Tabela 44 - Características da Situação de Produção 1 
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Figura 84 – Gráfico Gantt, situação de produção com 1 estação de trabalho na fase de produção de 
pequenos conjuntos 

Figura 85 – Gráfico Gatt, situação de produção com 2 estações de trabalho na fase de produção de pequenos 
conjuntos 

8.7. Gráficos Gantt do estudo da variação de número de 

estações de trabalho de pequenos conjuntos 
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Figura 86 - Gráfico Gatt, situação de produção com 3 estações de trabalho na fase de produção de 
pequenos conjuntos 

Figura 87 - Gráfico Gatt, situação de produção com 4 estações de trabalho na fase de produção de 
pequenos conjuntos 
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Figura 88 - Gráfico Gatt, situação de produção com 5 estações de trabalho na fase de produção de 
pequenos conjuntos 
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Figura 89 – Estratégia de montagem do sub-bloco 01 do pontão 

8.8. Estratégias de construção dos blocos A e B 
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Figura 90 – Estratégia de montagem do sub-bloco 02 do pontão 
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Figura 91 – Estratégia de montagem do bloco do pontão 
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Figura 92 – Estratégia de montagem do sub-bloco 01 do bloco de duplo fundo 
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Figura 93 – Estratégia de montagem do bloco de duplo fundo 

 

 

 


