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RESUMO 

O setor da construção encontra-se num período de grande competitividade, daí que o 

planeamento e controlo de custos seja cada vez mais importante. Face a este cenário, é 

essencial que as empresas de construção adotem novas estratégias de gestão, como a 

Construção Lean. A Construção Lean resulta da adaptação dos conceitos da Produção Lean ao 

setor, sendo encarada como o paradigma que desafia a visão tradicional da gestão da 

construção. É criada com a finalidade de aumentar a eficiência e eficácia dos processos, na 

persecução da melhoria da qualidade, na redução de tempos e na diminuição dos custos, 

especialmente através da eliminação de atividades que não agregam valor ao produto final. 

A presente dissertação assenta na análise dos princípios fundamentais do sistema lean na 

construção e, suportado pela literatura publicada, na sua aplicação tendo em vista a otimização 

da produção de betão numa central de uma empresa de construção. A metodologia utilizada para 

a obtenção dos dados consistiu no acompanhamento das atividades da central, na observação 

dos comportamentos dos colaboradores e condições de trabalho disponíveis, bem como na 

realização de questionários informais a esses mesmos colaboradores.   

A análise aos equipamentos permitiu verificar que alguns se encontram em estado avançado de 

deterioração, responsável por paragens forçadas na produção de betão. Por outro lado, verificou-

se potencial de melhoria de eficiência no âmbito do ciclo de atividades da produção, via 

otimização das suas fases, propondo-se uma realocação dos equipamentos em planta de forma 

a diminuir os tempos de transporte.   

 

 

 

 

Palavras-Chave: Construção Lean, Produção Lean, Desperdícios, Estaleiro, Central de Betão. 
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ABSTRACT 

The construction sector is in a period of great competitiveness, so cost planning and control is 

increasingly important. In view of this scenario, it is essential that construction companies adopt 

new management strategies, such as Lean Construction. Lean Construction results from the 

adaptation of lean production concepts to the sector, being seen as the paradigm that challenges 

the traditional vision of construction management. It is created in order to increase the efficiency 

and effectiveness of processes, in the pursuit of quality improvement, time reduction and cost 

reduction, especially through the elimination of activities that do not add value to the final product.  

This dissertation is based on the analysis of the fundamental principles of the lean system in 

construction and, supported by the published literature, in its application with a view to optimizing 

concrete production in a construction company plant. The methodology used to obtain the data 

consisted of monitoring the activities of the plant, observing the behaviors of employees and 

available working conditions, as well as the performance of informal questionnaires to these 

Employees.   

The analysis of the equipment allowed to verify that some are in an advanced state of 

deterioration, responsible for forced stops in concrete production. On the other hand, there was 

potential for efficiency improvement in the production cycle, through optimizing its phases, 

proposing, subsequently, a relocation of plant equipment in order to reduce transport times. 

 

 

 

 

 

Key Words: Lean Construction, Lean Production, Waste, Construction Site, Concrete factory. 
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Capítulo I – Introdução 

1.1 Enquadramento do estudo 

A introdução do betão armado no país deu azo à criatividade e desafiou os arquitetos e 

engenheiros a construir cada vez mais e melhor levando a um substancial aumento do número 

de edifícios no país. Segundo Campos [1], atualmente, o índice de desenvolvimento de um país 

pode ser mensurável pelas suas obras e construções ao nível de engenharia e arquitetura, 

transcrevendo-se como um motor de pesquisa da economia nacional e internacional, 

sustentando e dinamizando a economia de muitos países. Porém, com a entrada no século XXI, 

o investimento na construção decaiu expressivamente conduzindo a uma crise económica no 

sector, o que levou à falência de inúmeras organizações. Adicionalmente, as empresas 

encontram-se em ambientes cada vez mais globalizados e competitivos, sendo essencial que 

adotem novos e melhores processos de gestão. 

Face a um mercado competitivo, o desafio das organizações recai na produção de mais, com 

menos recursos, de forma mais rápida e eficiente, exigindo também a redução de custos e 

melhores níveis de produtividade e qualidade, não apenas dos resultados, mas sobretudo dos 

processos. O desafio da sobrevivência das organizações, aliado à competitividade e à avançada 

tecnologia, fez emergir novas técnicas organizacionais, as quais procuram adaptar as 

organizações a um cenário de constante mudança, desenvolvendo sistemas de gestão 

suficientemente adaptáveis e fortes para os padrões estabelecidos da atual sociedade e 

condições económicas [2]. No ramo da construção civil, a mudança mais eficaz para enfrentar 

os novos desafios da construção passa pela melhoria da produtividade e da organização, 

reduzindo os desperdícios.  

Neste sentido, a Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (PTPC) tomou a iniciativa 

de elaborar um guia prático segundo a filosofia Lean na construção, no sentido de orientar as 

empresas do setor sobre como gerir da melhor forma em face das atuais e futuras dificuldades 

associadas às atividades. De realçar, que o termo simplificado Lean resulta das metodologias e 

práticas da Produção Lean, (PL), que, por sua vez, advém da ocidentalização do termo Toyota 

Motor Production. 

A PL surge na Toyota com base numa filosofia de produção global que teve como objetivos 

desenvolver princípios e boas práticas de trabalho, com o intuito de aumentar a produção de 

automóveis no Japão para fazer face à presença e ameaça da indústria automóvel americana. 

É essencialmente um modelo de gestão que procura a eliminação total do desperdício, para além 

de diminuição de tempos de produção e dos custos inerentes. 

Posteriormente, com as ferramentas da PL a ter um impacte positivo nas organizações, os 

investigadores estudam a possibilidade da sua adoção no setor da construção. A expressão 
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Construção Lean, (CL), aparece pela primeira vez em 1992, na publicação de um relatório técnico 

pelo CIFE, na Universidade de Stanford, EUA “Application of the new philosophy to construction”, 

do investigador Lauri Koskela [3]. O relatório visa extrapolar o pensamento Lean para a 

construção civil e desafia profissionais a quebrar paradigmas de gestão e a trazer novas técnicas 

de construção para a construção civil, de forma a eliminar desperdícios e gerando um fluxo 

contínuo entre as atividades. O relatório realça a importância do significado de valor para o cliente 

e aponta que arquitetos, engenheiros e operadores da construção focam-se em excesso na 

realização de atividades, desprezando a importância do fluxo destas. 

A eliminação de desperdícios na construção civil visa melhorar os lucros das empresas, através 

da otimização da aquisição de materiais, com repercussões na logística, transporte e 

armazenamento, da minimização dos tempos de mão de obra e, por fim, da redução as 

deficiências da construção. Neste sentido, a eliminação de desperdícios tem o grande benefício 

de melhorar os lucros da empresa e, por vezes, pode gerar um melhor serviço apresentado ao 

cliente. Os atrasos representam um dos desperdícios mais frequentes nos ciclo de produção. 

Além de um indicador de competitividade, este tipo de desperdício constitui um barómetro da 

eficiência das técnicas de gestão implementadas pelos intervenientes dado os reflexos na 

produtividade [4]. 

No contexto de uma gestão aplicada à construção, o avanço da discussão do tema CL tem vindo 

a refletir-se nas várias atividades do setor, incindindo, mais recentemente, no planeamento dos 

estaleiros. Segundo Câmera, um estaleiro bem planeado pode criar maior produtividade e reduzir 

desperdícios [5]. A palavra estaleiro está associado a duas denominações. A primeira e mais 

usual destina-se à gestão e organização de um estaleiro de construção de uma designada obra 

– estaleiros temporários e dinâmicos, que se ajustam a cada fase de obra ao longo do tempo de 

execução. Resultam na implementação de um prévio planeamento, em obra, instituído pelo 

empreiteiro, com base nas premissas do empreendimento, nomeadamente a localização, o 

terreno, o projeto, entre outros aspetos, e também o correspondente plano de trabalhos. Por 

outro lado, a denominação de estaleiro permanente é atribuída a um local fixo de execução de 

trabalhos, nomeadamente à produção de betão pronto (centrais de betão), pedreiras, britadeiras, 

armação de ferros, entre outros. Usualmente, as empresas com grandes volumes de trabalhos 

são as que detêm estaleiros permanentes. Ambas as denominações de estaleiro, temporário e 

permanente, emergem da necessidade de um planeamento inicial e das funcionalidades ao 

longo do período de evolução da obra ou da empresa. Para isso, o empreiteiro deverá 

estabelecer o projeto de estaleiro numa ótica de melhoria contínua. 

Neste sentido, a presente dissertação visa o estudo das ferramentas da filosofia CL na melhoria 

da produtividade em estaleiros permanentes, a incidir, em particular, na atividade de produção 

de betão. O betão, sendo um dos materiais mais consumidos pela indústria, reflete-se em 15% 

a 30% dos custos de uma obra, dando justificação à formulação deste trabalho. A determinação 

e o empenho que o empreiteiro aplica na implantação, na operação e manutenção do estaleiro, 
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serão determinantes para a concretização e entrega do produto ao cliente final, garantindo ou 

excedendo os rácios de lucro nas vendas do produto. 

1.2 Objetivos e metodologia do estudo 

A construção tem vindo a evoluir sistematicamente ao longo dos anos, movendo-se e interagindo 

em diversos meios que se influenciam mutuamente. É um setor que detém e emprega muita 

população durante, antes e após uma construção, sendo neste sentido um indicador do estado 

económico do país. É neste contexto, e em conjuntura com uma economia que se vem 

demonstrando fragilizada, atravessando períodos altos e baixos, que surge a necessidade de se 

otimizar o setor da indústria da construção. 

Neste sentido, o objetivo desta tese é compreender os conceitos de uma filosofia de gestão 

ligada à indústria da construção que surge no final da década de noventa, a Construção Lean. 

Ao longo do trabalho, será feito a exposição da origem, conceitos, princípios e ferramentas deste 

novo paradigma da construção, com o propósito de aplicar as suas ferramentas a uma das 

atividades essenciais da construção, nomeadamente a produção de betão pronto. O caso de 

estudo e o reconhecimento da viabilidade prática da filosofia incidirá numa central de betão de 

uma dada empresa do setor, com o intuito de melhorar a produtividade e fluxo de trabalhos. 

Ao longo do trabalho será estudada e analisada a viabilidade de aplicação de sete ferramentas 

da filosofia ao caso de estudo. O estudo inicia-se com a ferramenta 5S, a qual é reconhecida 

por se refletir na minimização das despesas, em paralelo com a maximização da produtividade. 

É uma ferramenta orientada para o desenvolvimento da melhoria contínua defendida pela 

metodologia Lean. Os principais objetivos são a criação de um ambiente de trabalho limpo, 

arrumado e ordenado com um espaço atribuído a cada elemento, mantendo na zona de trabalho 

apenas os itens necessários. 

Em segundo lugar, é apresentado o Mapeamento do Fluxo de Valor, que tem por objetivo o 

reconhecimento do valor das atividades e procedimentos, pretendendo-se um fluxo contínuo, 

isento de desperdícios e interrupções. 

Em terceiro lugar, é descrito o Last Planner desenvolvido para o controlo e planeamento de uma 

produção, sendo uma ferramenta que se acompanha geralmente com controlo visual. Enaltece, 

também, a importância da atualização semanal do planeamento previsto. 

Em quarto lugar, expõe-se as vantagens de utilização do diagrama de Ishikawa. Esta 

ferramenta prende-se com a descoberta das causas das anomalias encontradas nas atividades.  

Em quinto lugar, apresenta-se a ferramenta Total Production Maintenance, que tem como 

objetivo a redução de custos operacionais, através do aumento da eficiência, do aumento dos 

conhecimentos dos processos e procedimentos da atividade. É uma ferramenta com destino a 
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uma implementação da gestão da qualidade na operação e, neste caso de estudo, a uma 

manutenção dos estaleiros. 

Em sexto lugar, apresenta-se a ferramenta Poka-Yoke, que tem como base a implementação 

de um sistema de sinalização a aplicar nos equipamentos, para auxílio e alerta de avarias dos 

mesmo. 

Por último, a ferramenta Controlo Visual, que tem como finalidade auxiliar a gestão dos 

processos, dando indicações de segurança ou de qualidade das atividades em curso, podendo 

desta forma ser elaborado um plano de prevenção e identificação de anomalias, desvios ou de 

inconformidades. Esta ferramenta deve ser implementada numa organização com a finalidade 

de simplificar eficazmente as atividades de planeamento e controlo, através da utilização de 

painéis informativos com a informação necessária, tais como, controlo da arrumação das 

ferramentas, equipamentos ou dos materiais, do estado das atividades, nomeadamente a sua 

produtividade e objetivos, da informação dos procedimentos a adotar na execução de 

determinada atividade, etc. 

Importa referir que a metodologia de estudo incidirá em informação facultada pela organização, 

complementada com registos fotográficos e entrevistas informais aos trabalhadores da central, 

de modo a identificar aspetos relevantes no estaleiro. 

1.3 Estrutura da dissertação de mestrado 

A estrutura do trabalho é dividida em três partes: (i) uma primeira parte com uma abordagem de 

cariz mais teórica, resultado do estudo de modelos de aplicação da metodologia Lean, 

nomeadamente no setor da indústria e produção em série; (ii) uma segunda parte de natureza 

mais prática, onde é efetuado um levantamento documental da organização atual de uma central 

de betão de uma empresa portuguesa do setor da construção, bem como da sua distribuição e 

organização de materiais, equipamentos, distâncias e circulação de pessoas e equipamentos; e, 

(iii) uma terceira parte que incorpora um estudo de viabilidade da aplicação das ferramentas 

Lean, com o objetivo de tornar os processos de organização de uma central de betão mais eficaz, 

eliminando os desperdícios. 

Neste sentido, a estrutura da dissertação consiste em quatro capítulos organizados de acordo 

com a evolução da investigação. 

No 1º capítulo, introduz-se o tema da dissertação evidenciando, de uma forma geral, as 

motivações para a elaboração do documento. Apresenta-se o desenvolvimento e atuação das 

empresas nos dias de hoje, referindo-se a importância de uma gestão correta em todas as 

atividades das mesmas.  

No 2º capítulo, enquadra-se o tema teórico da tese que serviu de suporte ao desenvolvimento 

da mesma. Neste sentido, expõe-se a difusão da filosofia Lean, desde a indústria fabril com a 
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produção em série, à construção, e os princípios pelos quais é entendida pelo olhar de diferentes 

investigadores. São também apresentadas e enquadradas as ferramentas e técnicas de 

aplicação usadas em obras, nomeadamente as ferramentas Lean, como o 5S, Mapeamento de 

Fluxo do Valor, Diagrama de Ishikawa, Total Production Maintenance, Last Planner, Poka-Yoke 

e, por último, o Controlo Visual. 

No 3º capítulo, apresenta-se o caso de estudo - a central de betão. Procede-se a uma descrição 

completa e minuciosa de todos os processos envolvidos num ciclo de produção de betão com a 

caracterização e apresentação do modelo proposto para o estaleiro, sob a implementação das 

ferramentas Lean. Evidencia-se, também, em que medida os equipamentos associados à 

produção, os recursos de transporte e, principalmente, as atividades, tanto a montante como a 

jusante, influenciam a capacidade de produção de betão de uma central, realçando-se a 

importância da manutenção dos equipamentos e a segurança na sua utilização. 

Por último, no 4º capítulo, apresentam-se as considerações finais, evidenciando as principais 

conclusões, as principais limitações da aplicação das ferramentas Lean na construção na gestão 

do estaleiro de centrais de betão pronto, e, ainda, propostas para desenvolvimentos futuros. 
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Capítulo II – Revisão bibliográfica  

2.1 Produção Lean 

O atual conceito Lean deriva de duas épocas diferentes com dois sistemas de produção distintos, 

isto é, o Sistema de Produção em Massa e o Sistema de Produção Toyota (TPS - Toyota 

Production System). 

No século XX, surge a produção em massa por Henry Ford, que criou e desenvolveu o sistema 

de linha de montagem da indústria automóvel FORD, nos EUA. Contextualizou-se na 

combinação da divisão do trabalho com a alta padronização para atingir grandes volumes de 

produção e baixos custos. É reconhecido essencialmente por satisfazer a procura de um amplo 

mercado de consumidores através de uma produção em larga escala de produtos padronizados.  

Este paradigma tornou-se o padrão dominante de produção e gestão em quase todos os países 

industrializados, durante praticamente todo o século XX, tendo sido extraordinariamente eficaz 

enquanto o mercado consumidor foi constante e abundante e poucas empresas concorriam 

neste ambiente. As empresas produziam constantemente, antecipando as vendas e formando 

inventários de produtos, uma vez que tinham a garantia que, mais cedo ou mais tarde, seriam 

vendidos [5], [6], [7]. 

O Sistema de Produção Toyota surge foi desenvolvido pelos engenheiros Eiji Toyoda e Taiichi 

Ohno em 1937, aquando da fundação da Toyota Motor Company (TMC), dando início à filosofia 

Lean. De acordo com Womack e Jones, os representantes da TMC visitaram a fábrica da Ford 

Motor Company (FMC), em Detroit, para um contato direto com o modelo desenvolvido por Ford 

com intuito de adotar as ideias no seu país. No entanto, constataram que seria impossível adotar 

o mesmo modelo no Japão pois o país recuperava da 2ºGuerra Mundial [9], [10]. 

A realidade japonesa dispunha de uma procura limitada e competitiva. Os direitos dos 

trabalhadores nacionais tinham sido fortalecidos face às novas leis trabalhistas, e estes estavam, 

por isso, a reivindicar garantias de empregabilidade e participação ativa nos lucros da empresa, 

exigindo condições de trabalho. Adicionalmente, o estado débil da economia não permitia ao 

país o investimento em tecnologia de ponta, nem a aquisição de máquinas dedicadas à produção 

de apenas um tipo de produto, específicas e pouco versáteis, como as usadas no SPM [10]. 

Face ao exposto, os representantes da TMC idealizaram um novo sistema resultante da 

integração de elementos dos sistemas de produção da Ford num novo contexto geográfico, 

económico e cultural, o TPS. 

O TPS é um sistema construído para as pessoas e clientes, baseado na premissa de uma 

melhoria contínua, que carece do envolvimento dos trabalhadores, mediante aposta na sua 

aprendizagem e vontade. Na sua essência, prevalece o intuito de produzir um fluxo contínuo que 

https://www.infoescola.com/administracao_/fordismo/
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não dependa de longos ciclos de produção e utilize eficazmente as metodologias de redução do 

desperdício. Os trabalhadores são o principal agente da redução do desperdício, na medida em 

que são eles, mais do que as próprias metodologias, que efetivamente operam. Esta forma de 

trabalhar permitiu eventualmente à TMC ascender e assumir a liderança do mercado automóvel 

em relação às empresas americanas [11], [12] [13]. 

A ocidentalização do TPS levou a que evoluísse para o pensamento Lean, o que acontece depois 

de 1973 devido à crise do petróleo. A economia mundial crescia a passos lentos, mas, em 

contrapartida, dá-se uma ampliação da abertura das economias, que cria uma maior disputa 

pelos mesmos mercados. O aumento do número de empresas e a disponibilidade de produtos 

em armazém disparou, enquanto o cliente final se torna mais exigente, desejando uma maior 

variedade de produtos.  

Em consequência, o aumento da oferta de produtos conduziu a uma nova definição do tempo de 

vida útil, isto é, a qualidade dos produtos diminuiu. A disputa passou a ser pelo menor preço, 

pela rapidez com que são entregues ao mercado e pela melhor qualidade, e, diante desta 

mudança, a Produção em Massa começou a apresentar limitações. Para conseguir a variedade 

de produtos, as empresas tinham de produzir uma grande quantidade de cada tipo de produto, 

formando enormes, reservas, e as rápidas mudanças nos desejos dos consumidores tornavam 

os inventários obsoletos, muitas vezes vendidos através de promoções. Como resultado, os 

custos de produção aumentaram, evidenciando os altos índices de desperdícios [14].  

Foi na tentativa de inverter esse quadro e de tornar as empresas mais competitivas face à nova 

realidade do mercado que, a partir dos anos 80, o pensamento Lean surge definitivamente como 

um novo paradigma de produção. Não obstante, somente em 1990 surge o termo Produção Lean 

(PL), pela primeira vez, na publicação do livro “A máquina que mudou o mundo” (Womack, Jones 

& Ross, The Machine that Changed the World: The story of Lean Production), publicada pelos 

investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O livro baseia-se num estudo 

detalhado sobre as metodologias aplicadas originalmente na Toyota e a sua integração em 

indústrias distintas, com a duração de cinco anos, abrangendo 14 países [10].  

Atribui-se a definição PL a um conjunto de princípios e conceitos com a finalidade da eliminação 

de operações ou processos que não acomodam valor de forma efetiva para o cliente. O conceito 

promove a identificação do que agrega e não agrega valor na perspetiva do cliente, e, 

complementarmente, a criação de um fluxo contínuo através da interligação das etapas 

necessárias à produção de bens no fluxo do valor, de tal modo que este avance sem 

interrupções, desvios, retornos ou esperas [1]. O objetivo mais importante do sistema consiste 

no aumento da eficiência da produção, pela eliminação consistente e completa dos desperdícios, 

definidos como toda a atividade de absorção de recursos que não acrescentam valor ao produto 

final.  

As metodologias e técnicas Lean aplicadas ao sistema produtivo da TPS visavam sobretudo 

atuar nos aspetos negativos do sistema, de forma a ser possível obter benefícios visíveis através 
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da aplicação de metodologias mais eficazes. Taiichi Ohno, um dos criadores do TPS, definiu a 

base do sistema como a absoluta eliminação do desperdício, suportada em dois pilares: Just in 

Time e Jidoka.  

Como é possível visualizar na Figura 1, a estabilidade dos processos é um dos requisitos do 

TPS. O investigador destaca para a importância da firmeza dos processos, na medida em que a 

padronização do TPS só é possível se se garantir a implementação dos dois pilares: (i) Pilar 

Jidoka, que garante qualidade na produção com a limpeza dos defeitos; (ii) Pilar Just in Time – 

JIT, que incide no produto certo, no momento certo e na quantidade certa. 

O JIT, denominado pela expressão “a peça certa, no tempo certo e na qualidade certa”, foi 

desenvolvido em 1956 por Ohno e surge da necessidade de produzir mediante a solicitação do 

cliente, no momento certo e atendendo aos parâmetros de qualidade definidos pelo próprio, 

tendo em vista a redução de excessos de produção e de desperdício de tempo. Ohno explica 

que para atingir estes padrões é necessário garantir uma manutenção do fluxo, isto é, as partes 

necessárias à montagem do produto devem chegar no momento certo e na quantidade 

necessária à linha de produção.  

Neste sentido, a ordem do processo produtivo foi invertida e os clientes passaram a “controlar” 

a produção, fazendo com que cada processo só produzisse o que fosse exigido, possibilitando 

uma produção em fluxo contínuo, sem inventários ou com inventários controlados. Por outro lado, 

o conceito do JIT introduz a ideia de que a deslocação necessária de materiais e de 

trabalhadores devem ser otimizados, enaltecendo a importância do nivelamento da produção 

pela procura da otimização do processo como um todo e não de cada etapa individual [2] [9]. 

JUST-IN-TIME 

O material certo no momento 

certo e na quantidade certa 

• Planeamento de acordo 

com o takt time; 

• Fluxo contínuo; 

• Pull Flow Management; 

• Rápidas Mudanças; 

• Logística Integrada. 

JIDOKA 

Quantidade na fonte. Tornas os 

problemas visíveis. 

• Parar se necessário; 

• Separação homem 

máquina; 

• Poka-Yoke; 

• Resolver os problemas na 

fonte. 

 

Melhor qualidade – Menor Custo – Menor Tempo – 
Maior segurança – Maior motivação 

TPS 

   HEIJUNKA                                Trabalho Padronizado                                 KAIZEN 

ESTABILIDADE 

Figura 1 - A casa do TPS [11]. 
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O termo Jidoka, por seu lado, desenvolvido pela necessidade de se ter “qualidade na fonte”, 

resulta da fusão das palavras autonomia e automação. De uma maneira geral, o termo visa uma 

maior independência das máquinas tendo em vista o acompanhamento de apenas um 

trabalhador intervindo somente quando necessário, isto é, quando ocorra algum problema com 

a máquina ou com o material inserido. No sentido de tornar as máquinas mais independentes e 

eficazes, o pilar promove o uso de dispositivos “inteligentes”, usualmente denominados por Poka-

Yoke. Os dispositivos têm como efeito a paragem da produção aquando da deteção de 

anomalias, evitando a realização de produtos defeituosos. Esta medida leva a que a qualidade 

dos produtos seja assegurada no próprio processo produtivo, isto é, na fonte. O conceito 

apresenta assim como vantagens uma maior eficácia e produtividade dos operários na medida 

em que, enquanto antes era necessário um operário por máquina, agora existe um operário a 

operar várias máquinas simultaneamente. Desta forma, a automação reduz os custos inerentes 

a todo o processo, pela diminuição da produção defeituosa e desperdício, pela redução de mão-

de-obra e, ainda, pelo evitar da repetição dos problemas [9], [15]. 

Tão importante quanto os pilares de uma casa é a sua base. Neste sentido, esta filosofia de 

produção assenta a sua base no princípio da melhoria contínua, segundo uma produção nivelada 

e trabalho padronizado. Esses componentes da base farão com que a filosofia possa ser 

implementada e darão a infraestrutura necessária para esse sistema de produção acontecer [15]. 

2.1.1 Princípios do Lean 

O sistema Lean reconhece cinco princípios propostos segundo uma sequência, (Figura 2), sob 

a premissa de se fazer mais com menos esforço. Desta forma, o fundamental do Lean é entender 

o valor para o cliente, facilitando a identificação e subsequente eliminação dos desperdícios, com 

vista à promoção de um processo de melhoria contínua na produção e reforço da posição 

competitiva nos mercados. 

 

 

Perseguir   a       

PERFEIÇÃO  

Identificar e 

mapear o  

FLUXO DE 

VALOR 

 

Especificar 

 VALOR 

 

Criar 

FLUXO 

CONTÍNUO 
 

Agir segundo 

uma 

PRODUÇÃO 

PULL 

Figura 2 - Princípios do Lean [18]. 
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• VALOR – A definição de ‘Valor’ é o ponto de partida do sistema Lean. Este princípio 

deve ser definido pelo cliente e, neste sentido, a empresa deve orientar-se de acordo 

com aquilo que são os desejos dos consumidores. A necessidade do cliente corresponde 

ao gerador do valor e cabe às empresas determinarem que necessidade é esta, 

procurando satisfazê-la, a fim de manter a competitividade no setor. Desta forma, quanto 

melhor conseguida a definição de ‘Valor’ maior a resposta perante os consumidores, 

traduzindo-se num aumento dos lucros da empresa, da redução de custos e da melhoria 

da qualidade [16], [17]. 

 

• FLUXO DE VALOR – Este princípio significa dissecar a cadeia produtiva e separar os 

processos em três tipos: aqueles que efetivamente geram valor, aqueles que não geram 

valor, no entanto importantes para a manutenção dos processos e da qualidade, e, por 

último, aqueles que não agregam valor, usualmente designados por desperdícios. O 

conceito pressupõe que uma empresa deve olhar para todo o processo, desde a criação 

do produto até à entrega final, de modo a conseguir produzir aquilo que represente valor 

aos consumidores [17], [18]. 

 

• FLUXO CONTÍNUO - A produção ideal, do ponto de vista da PL, é um fluxo contínuo, 

peça a peça, sem inventários, intermediários e interrupções durante o processamento. 

Este princípio consiste em identificar a cadeia de valor de um processo e criar um 

seguimento de etapas e procedimentos, eliminando tempos de esperas entre atividades 

e desperdícios associados. Na mesma medida, um fluxo contínuo e transparente 

também diminui a necessidade de inspeção dos produtos no fim da linha [19]. 

• PRODUÇÃO PULL - Os produtos são “puxados” a jusante pelas atividades posteriores 

apenas quando necessários, evitando assim a acumulação de grandes inventários. É 

este o princípio que dita que a produção só se deve iniciar após a confirmação do pedido 

pelo cliente. As principais vantagens da produção “puxada” correspondem à redução do 

risco de antecipação de vendas e à diminuição de tempo, desde a conceção, receção 

da matéria-prima, venda e entrega do produto ao cliente [19], [20]. 

• PERFEIÇÃO - A perfeição, quinto e último passo da PL, resume a filosofia do paradigma. 

Consiste na procura da perfeição, ou seja, da melhoria contínua (usualmente designada 

por Kaizen) que deve ser algo perseverante nas empresas. A busca pelo 

aperfeiçoamento contínuo em direção a um estado ideal deve nortear todos os esforços 

da empresa em processos transparentes, conhecidos por todos os membros da cadeia 

como um todo. A ideia de conhecimento por todos os trabalhadores pretende aumentar 

a identificação célere de eventuais problemas, permitindo garantir a agilidade do diálogo. 

Este princípio pretende a procura constante por melhores formas de se criar valor [17], 

[18]. 

 



12 
 

O reconhecimento e validade dos princípios e das soluções Lean é demonstrada pelo sucesso 

de empresas como a TMC, que acabou por alcançar o patamar da indústria automóvel ao 

destronar a primeira posição da General Motors [21]. 

Desde o seu início, a filosofia Lean tem vindo a desenvolver-se e a evoluir com as empresas 

espalhadas por todo o mundo que adotam a metodologia. As suas experiências vão contribuindo 

para o crescimento da filosofia, desenvolvendo-a e adaptando-a aos mais diversos setores de 

atividades [21]. 

2.1.2 Tipos de desperdício 

O desperdício apresenta-se no papel central de toda a filosofia Lean, sendo definido como 

atividades que resultam essencialmente num aumento de custo e tempo sem acréscimo de valor 

ao produto final. Neste sentido, Taiichi Ohno identifica sete tipos de desperdício que ocorrem 

num processo de produção e que devem ser reduzidos, ou até mesmo eliminados [6], [22].  

• Sobreprodução 

É um dos desperdícios mais comuns nas empresas, acontecendo quando a produção é superior 

ao solicitado, originando grandes quantidades de inventários. A sobreprodução é dos 

desperdícios que mais custos gera para as empresas, por um lado, pelo empate de mão-de-

obra, impossibilitando esta de realizar outro tipo de atividade mais produtiva, e, por outro, pelo 

risco de perdas de investimentos associadas à dimensão dos inventários. O pilar Just in Time 

apresenta-se como a solução para resolver este problema, produzindo-se apenas quando o 

cliente solicita o produto. 

• Transporte 

É um tipo de desperdício que não pode ser completamente eliminado, uma vez que o transporte 

de material é essencial ao fluxo entre as diversas atividades. No entanto, deve ser considerada 

a sua minimização. Nesta ótica, a solução passa por uma melhor organização do espaço físico 

do local de produção. 

• Processamento inapropriado 

Este tipo de desperdício resulta da falta de padronização de processos, na medida em que o 

aparecimento de defeitos é mais comum no decurso da produção de um produto. A correção ou 

reparação destes defeitos resulta em atividades extras, que originam processamentos 

inapropriados. A eliminação destes gastos é usualmente eliminada facilmente com o uso da 

ferramenta mapeamento de fluxo de valor. 
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• Defeitos 

Os erros durante o processo de produção resultam em defeitos nos produtos, normalmente 

identificados pelos clientes. Regra geral, estes erros exigem mão-de-obra especializada para os 

corrigir e recursos para responder a reclamações, constituindo um tipo de desperdício que pode 

ser colmatado através da melhoria contínua de processos, bem como pela utilização de 

dispositivos de controlo de erro (Poka-Yoke). 

• Excesso de inventário 

O excesso de inventário é um desperdício associado ao desperdício acima apresentado, a 

sobreprodução, tendo um impacto económico negativo na organização, uma vez que existe 

capital financeiro impedido de ser utilizado noutros projetos. Para além disso, devido à 

necessidade de albergar grandes quantidades de produto, requer espaços físicos maiores para 

o efeito. Frequentemente, esta situação resulta no aumento de custos relacionados com aluguer 

ou aquisição desses espaços. 

• Espera 

Este tipo de desperdício ocorre quando uma atividade a montante ainda não está concluída, 

resultando em períodos de espera nas atividades a jusante da mesma. Os atrasos podem estar 

relacionados com o tempo de espera de materiais, equipamentos, ferramentas ou então por 

ineficiência dos colaboradores, ocasionando cortes no fluxo entre as diversas atividades e não 

adicionando qualquer valor ao produto final. Neste sentido, a redução deste desperdício passa 

pela criação de um fluxo contínuo entre as atividades, de modo a que cada processo esteja ligado 

ao anterior, bem como pela disponibilização de uma formação adequada aos envolvidos. 

• Movimento 

Define-se o movimento como um desperdício que aparece consistentemente, de forma extensiva 

e exaustiva, em todo o processo construtivo. Relacionado diretamente com o planeamento do 

espaço e organização do trabalho pode ser resolvido com uma melhor adaptação do espaço de 

trabalho à atividade em si e às pessoas que nele trabalham. 

Adicionalmente, Koskela identifica outra forma de desperdício: 

• Making-Do 

Associa-se a situações em que uma atividade é iniciada sem estarem disponíveis todos os 

elementos necessários para a conclusão, tais como o material, ferramentas, mão-de-obra, 

condições externas, instruções, entre outros. É assim um desperdício a ter em conta o pilar JIT, 

na medida em que este implementa um sistema estruturado, com funções exercidas somente no 

momento certo e na quantidade certa, segundo um planeamento de execução de curto prazo 

[20]. 
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Por fim, de realçar que os desperdícios são classificados como inevitáveis e evitáveis, permitindo 

avaliar o desempenho dos sistemas de produção. O inevitável é atribuído a uma atividade em 

que o custo de redução é superior ao proveito, enquanto o evitável corresponde a perdas que 

devem ser eliminadas, existindo um benefício económico na sua extinção [6]. 

2.2 Construção Lean 

O setor da construção é uma das indústrias mais antigas da sociedade, com culturas e métodos 

intrínsecos que advêm de períodos anteriores à análise científica. Não obstante, têm surgido 

várias iniciativas no sentido de entender os problemas associados à construção, de modo a 

serem desenvolvidas melhorias com a adoção de um melhor planeamento, novos métodos de 

gestão, novas soluções e a introdução de métodos sustentáveis. Neste sentido, reconhecem-se 

iniciativas estratégicas tais como a industrialização, a computação integrada na construção e a 

gestão total da qualidade, bem como iniciativas táticas e operacionais, como é caso das 

ferramentas de planeamento e controlo, dos métodos organizacionais, dos fatores de sucesso 

do projeto e dos métodos de melhoria da produtividade [3], [20]. 

O declínio das margens de lucro e o aumento da competitividade do setor da construção, a partir 

de 1990, fez com que as entidades procurassem novas formas de eliminar os desperdícios e 

aumentar os lucros, surgindo assim a CL. As mudanças deste setor implicaram a atenção cada 

vez maior ao processo de planeamento da construção dos projetos e a necessidade de entender 

e valorizar o papel estratégico que a produção tem na competitividade da empresa e na cadeia 

de valor da construção. 

A CL é um novo conceito orientado para uma gestão eficaz e eficiente na construção, tendo por 

base os princípios da PL. A formalização dos conceitos foi levada a cabo sobretudo por Koskela 

[3], Ballard [23] e Howell [24], sendo que a discussão inicial da aplicação da filosofia PL na 

construção foi lançada por um trabalho de pesquisa de Lauri Koskela, em 1992, no Technical 

Research Center, na Finlândia. O investigador retrata e discute o planeamento e gestão 

aplicados no setor, designando-os de inadequados à necessidade atual, o que levou a que a 

comunidade de gestão da construção reconsiderasse aspetos das permutas entre tempos, 

custos, qualidade e planeamento de atividades.  

Desde então, a CL tem evoluído com identidade própria, seguindo um caminho particular e 

procurando formular teorias específicas que respondam às suas particularidades, no sentido de 

obter uma melhoria da produtividade e bons resultados, isto é, gerar valor para o cliente e lucro 

para a empresa. Desta forma, tem-se vindo a incorporar no estudo da CL novas pontos de 

análise, nomeadamente a complexidade do projeto, a gestão por conversação e a aprendizagem 

contínua ao longo da vida [20]. 

Lauri Koskela [12] apresentou onze conceitos que têm servido como base de orientação sobre o 

conceito CL para os variados investigadores no ramo, que são: 
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1. Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor. A concretização do conceito dá-

se pela redução das atividades que consomem tempo, recursos ou espaços que não 

contribuem para uma melhoria do processo e/ou do produto final. Não obstante, de referir 

que existem atividades que, não gerando valor, são de extrema importância para a 

produção, e essas não podem ser eliminadas. Koskela introduz o mapeamento do fluxo de 

valor (MFV) para diferenciação das mesmas; 

2. Aumentar o valor do produto final através da consideração das necessidades do 

cliente. De acordo com a filosofia, o objetivo e sucesso de uma empresa passa por entender 

as necessidades dos clientes e a sua satisfação. 

3. Reduzir a variabilidade. Este conceito vai ao encontro da estabilidade mencionada na base 

da ‘casa do TPS’, indicando que um aumento dos trabalhos padronizados diminuem as 

hipóteses de insatisfação no cliente, e, consequentemente, a uma menor quantidade de 

desperdícios. Importa realçar que o sucesso da padronização requer que os processos de 

produção sejam bem implementados e difundidos na empresa. 

4. Reduzir o tempo de ciclo de produção. O tempo de ciclo corresponde aos tempos de 

processamento, espera, transporte e inspeção, estando a sua redução dependente da 

diminuição dos desperdícios no ciclo de produção. Segundo Genestretti [15], neste princípio 

está inserida a ideia de uma entrega em lotes mais pequenos, fazendo-se com que a 

produção esteja focada numa determinada peça e com o cuidado para não criar inventários 

excessivos. Adicionalmente, defende a reorganização das relações entre as atividades 

antecedentes e precedentes como forma de adotar este princípio. 

5. Simplificar através da redução do número de passos ou etapas. O processo de 

simplificação permite eliminar as atividades que não geram valor de um ciclo, eliminando 

assim os erros e desperdícios. Desta forma, subentende-se que quanto maior o número de 

passos, maiores serão as quantidades de atividades dispensáveis. 

6. Aumentar a flexibilidade de execução do produto. Este conceito compreende a 

capacidade de alteração do produto final de acordo com os desejos do cliente. Para o efeito, 

prevê a contratação de uma mão de obra especializada e polivalente, visando a melhoria 

da qualidade e o aumento da satisfação do cliente. Usualmente, é um princípio que trabalha 

em conjunto com outros princípios básicos como a transparência e redução do tempo de 

ciclo. 

7. Aumentar a transparência do processo. A transparência do processo resulta de um 

controlo eficiente e simples, na continuidade da motivação dos colaboradores. Este princípio 

consiste numa maior disponibilidade de informação fornecida aos colaboradores, ao nível 

de informações técnicas de projeto, possibilitando a redução do desperdício. É um princípio 

que procura a melhoria contínua dos colaboradores. 

8. Focar o controlo no processo global. O foco no controlo do processo global implica o 

esclarecimento e divisão assertiva das responsabilidades de cada setor, de modo a manter 

o controlo global. Qualquer decisão em contrário põe em causa o objetivo principal da 

filosofia que é fornecer e agregar valor ao cliente. 
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9. Introduzir uma melhoria contínua ao processo. A melhoria contínua é um princípio básico 

da filosofia, no âmbito do qual todos os colaboradores devem ser motivados a apresentar 

situações alvo de uma potencial melhoria, cuja solução deve ser testada, de maneira a ser 

possível averiguar a evolução das práticas e técnicas. Neste sentido, muitas empresas já 

selecionam equipas e departamentos responsáveis por analisar e garantir que os processos 

sejam continuamente melhorados. 

10. Manter um equilíbrio entre melhorias nos fluxos de produção e nos diálogos.  Para 

que toda a boa prática seja positiva deve-se apostar numa melhoria do fluxo produtivo, em 

conjunto com uma aposta forte no diálogo entre as partes envolventes. O diálogo promove 

um melhor entendimento do processo de transformação de informação, materiais e mão de 

obra numa estrutura que gera valor ao cliente. Como vantagem, a adoção do conceito 

resulta na eliminação de desperdícios existentes e na prevenção do surgimento de novos 

desperdícios entre atividades do fluxo. 

11. Benchmarking. É o conceito que promove a divulgação de práticas bem sucedidas. O 

aumento das boas práticas da filosofia deve ser difundido dentro e fora da obra, visando 

uma abordagem de melhoria contínua de produção.  

Atualmente, muito embora exista uma bibliografia vasta da viabilidade dos conceitos Lean na 

construção, ainda existe uma certa dificuldade em manter as empresas motivadas quanto à 

aplicação das ferramentas e métodos da filosofia. Ferro (2007), citado por Borba [14], constatou 

que depois da implementação algumas empresas estagnam, não dando continuidade ao 

processo.  

A compreensão dos conceitos e princípios Lean na construção é um dos aspetos estratégicos 

mais discutidos, na medida em que uma assimilação adequada à atividade/etapa/passo é um 

passo essencial para facilitar a introdução desta filosofia na empresa da maneira mais produtiva, 

evitando o insucesso. Barros Neto et al. [16] defendem que a abordagem do conceito deve ser 

aplicada de baixo para cima, ou seja, incidindo inicialmente em ações aplicadas nos 

empreendimentos e, apenas depois de testadas, estendidas para o resto da organização. 

Adicionalmente, defendem a ideia de que a formação e educação sobre a filosofia é essencial 

para o sucesso de um melhor desempenho nas atividades profissionais dos indivíduos. Heineck 

et al. [26] contribuem para a discussão quando relatam que, ao avaliar os processos de gestão 

das empresas de construção, se percebe que na sua maioria há uma necessidade de 

desenvolvimento de ferramentas, práticas e procedimentos para melhorar a coordenação, sendo 

necessário facilitar a comunicação entre as entidades que praticam o planeamento. 

Neste contexto, o principal foco do Lean são as pessoas. A sua essência passa por ensinar, 

formar, refinar, aprender e melhorar a condição e métodos de trabalho. “O Lean não é um sistema 

mecânico para a eliminação do desperdício, mas sim uma metodologia para mudar as mentes 

das pessoas relativamente à forma como veem o trabalho” [27]. 
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2.3 Construção Lean vs Construção convencional 

Os projetos de construção estão a aumentar em dimensão e dinâmica, pelo que Ballard e Howell 

[28], referem a necessidade de controlar a gestão dos processos dos projetos, ao invés de focar 

apenas nos resultados. A construção convencional, mede os resultados consoante análise dos 

custos e dos prazos, sendo que estes indicadores só poderão ser verdadeiramente utilizados 

para decisões em projetos dinâmicos se o respetivo sistema de gestão estiver atualizado e sob 

controlo. Em oposição, a construção lean tem intrínseca tanto uma visão global como 

individualizada do projeto, correlacionando diversos pontos de análise. Para além dos custos e 

prazos, considera ainda os rendimentos e o fluxo dos trabalhos, entre outros. 

No modelo de construção convencional, os objetivos do projeto são assumidos como fixos e os 

meios para atingi-los são somente alteráveis quando é necessário recuperar de uma falha de 

desempenho face ao plano inicialmente estabelecido. Nesta ótica, o sistema de controlo do 

projeto tradicional verifica sobretudo qual é o afastamento que existe em relação aos objetivos 

inicialmente estabelecidos em termos de custo, prazo e qualidade, e as ações que se adotam 

são em função dessas leituras. A reação perante uma anomalia só se verifica, assim, após leitura 

dos dados obtidos, encontrando-se dependente da periodicidade das medidas de controlo 

adotadas. É ainda importando referir que o modelo de gestão convencional não exige a análise 

das causas para o incumprimento de datas ou objetivos planeados [28]. 

Neste contexto, Koskela [12] defende que a gestão de projeto corrente é insuficiente por várias 

razões, nomeadamente: i) na incerteza presente no setor da construção; ii) nos métodos 

obsoletos aplicados no projeto; e iii) na relação entre atividades aplicadas onde, geralmente, 

apresentam-se como rígidas, planeando o começo de uma atividade em função da antecedente 

(relação fim-inicio). Com efeito, o autor considera que a gestão de projeto é complexa e 

apresenta várias coligações, na preocupação constante com os resultados e custos obtidos em 

cada atividade, e refere que, na sua maioria, a gestão da produção está excluída do planeamento 

e gestão do orçamento dos projetos. 

Neste contexto, a abordagem Lean instala-se no setor da construção definindo-se como um 

sistema de controlo que tenta garantir que o plano é concretizado da melhor forma. A CL significa 

ir além do método tradicional e visualizar os projetos como uma transformação constante, em 

adaptação às mudanças e incluindo o fluxo de geração de valor. A nova metodologia de projeto 

deve incluir tempo, variabilidade e satisfação do cliente como variáveis importantes para o 

processo de tomada de decisões. A gestão conforme as práticas da CL procura demonstrar de 

forma ampla os objetivos dos processos através do controlo da produção ao longo do ciclo, de 

forma a prevenir que os indicadores de evolução de projeto não se desviam dos prazos e custos 

definidos. 

Um conceito essencial da CL na fase de execução é o de que uma tarefa só deve ser iniciada 

ou colocada no planeamento semanal caso tudo o que é necessário para a completar com 
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sucesso esteja resolvido previamente. Com isto, pretendendo-se a antecipação do insucesso da 

realização da tarefa. Em vez de se ter uma gestão reativa, processa-se numa gestão pró-ativa, 

e, na mesma medida, tem-se a vantagem de identificar as causas de desvios e identificar a 

cadeia até à raiz do problema. A informação obtida neste processo poderá ser utilizada para 

melhorar o processo de planeamento. Em paralelo, reúnem-se condições para a tomada de 

medidas preventivas e corretivas por parte da gestão [29]. Perante esta forma de agir, as causas 

dos problemas por resolver e a incerteza das tarefas a realizar diminui progressivamente, daí 

resultando uma cada vez menor variação do fluxo de trabalho. A estabilização de um fluxo de 

trabalhos é, tal como visto na PL, também importante na CL para uma produção contínua, para 

melhorar a caracterização e fiabilidade do projeto e, ainda, estabelecer um sistema produtivo 

“puxado” ao invés do “empurrado”.   

Tal como referido, para um fluxo de trabalhos conciso, a CL defende um planeamento detalhado 

a curto prazo, isto é, mais próximo da realidade e capaz de estabelecer considerações atuais 

sobre materiais, equipamentos, mão-de-obra, informação, condições atmosféricas, se a equipa 

e atividade precedente é fiável e se estará concluída a tempo - informações necessárias para 

arranque de novas atividade. Tais considerações seriam impossíveis na fase de concretização e 

planeamento geral, que é feita inicialmente a um grande distanciamento do momento de 

execução, sendo o redesenhar do sistema de planeamento ao nível da execução a chave para 

assegurar um fluxo de trabalho fiável [30]. 

Muito embora a perspetiva de planeamento supracitada possa parecer fazer sentido, torna difícil 

implementação numa situação real [30]. Para contrariar a situação, a CL alude à necessidade da 

motivação dos recursos humanos e de melhorias na capacitação das pessoas, de perspetivas e 

metas, de melhorias mecânicas e operacionais capazes de melhorar a probabilidade de sucesso 

com a aplicação das ferramentas Lean na empresa. O princípio base baseia-se sempre na 

aposta da melhoria contínua. 

2.4 Lean em estaleiros 

Designa-se por estaleiro o conjunto de meios mobilizados, nomeadamente recursos humanos, 

materiais, equipamentos, instalações e serviços requisitados para a execução de uma obra. Esta 

execução não é mais do que a concretização de um projeto com um determinado nível de 

qualidade, num prazo estipulado, cumprindo as condições técnicas e económicas, bem como o 

Plano de Segurança e Saúde, (PSS), previamente estabelecido para o estaleiro dessa obra de 

acordo com uma análise de riscos e as correspondentes medidas de prevenção e dos 

condicionamentos locais. 

Neste contexto, diferenciam-se dois tipos de estaleiros: 

• Estaleiros centrais: são os estaleiros permanentes normalmente implantados em 

terrenos de propriedade das empresas de construção e onde se encontram as 
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instalações de utilização geral – armazém, oficinas especializadas (carpintaria, 

serralharia, corte e dobragem de armaduras de varão de aço, etc.) – e, por vezes, 

centrais de fabrico de betão, betuminosos, etc. São também o local onde estão 

depositadas e armazenadas as máquinas e os equipamentos pesados avariados, para 

reparo, ou então os que não estão afetos a nenhuma obra em curso. 

• Estaleiros de obras: são os estaleiros provisórios de cada obra, normalmente em 

terrenos da própria obra, disponibilizados pelo dono de obra, cuja vida útil é igual ao 

prazo de execução dessa mesma obra e onde se encontra todo o apoio logístico à 

concretização da mesma. 

Os estaleiros são usualmente diferentes em função do tipo de obra (vias de comunicação 

rodoviária ou ferroviária, edifícios, estrutura metálica ou de betão armado, estruturas fluviais e 

marítimas, etc.), pois os meios a mobilizar, isto é, recursos humanos, materiais, equipamentos, 

serviços e subempreiteiros, variam de acordo com as características da obra. São específicos 

os processos construtivos utilizados, os prazos estipulados, o custo global de cada atividade, 

assim como objetivos a cumprir, a qualidade a impor e a segurança necessária [14]. 

No que diz respeito à área de ocupação, Illingworth, citado por Borba [14], diferencia os estaleiros 

de obras em três tipos, isto é, restritos, amplos ou longos e estreitos, os quais dependem das 

condições de acesso. 

No que concerne aos critérios a adotar num planeamento do estaleiro, nomeiam-se os seguintes: 

• Minimização da distância a percorrer. 

• Minimização do número de operações de carga, descarga e transporte dentro da obra. 

• Áreas de controlo e estacionamento junto às entradas. 

• Programação de um espaço de trabalho flexível. 

• Utilização do espaço disponível de uma forma efetiva, sem desaproveitamentos. 

• Garantia da segurança no trabalho e do bem-estar dos trabalhadores. 

• Redução da energia consumida nas operações de construção. 

Adicionalmente ao exposto, apresentam-se os seguintes critérios direcionados somente a 

estaleiros de obra: 

• Isolamento das áreas sociais do local de construção. 

• Minimização do número de montagens e desmontagens. 

• Redução do capital investido. 

• Redução do tempo de construção. 

• Facilitação do processo construtivo. 

• Instalação de oficinas de produção em zonas recatadas, em atenção às saídas debaixo 

da ação da grua ou no limite muito próximo do seu raio de ação. 

O processo de planeamento e organização dos estaleiros tem sido um aspeto por vezes 

negligenciado na indústria da construção, sendo que as decisões e alterações vão sendo 
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tomadas à medida que os problemas vão surgindo e não fruto de um planeamento 

antecipadamente estudado.  

Muito embora o reconhecimento de um planeamento bem executado possua um papel de 

enorme importância para a total eficiência das operações, no que toca ao cumprimento de 

prazos, custos e qualidade da construção, os gestores de obra, em geral, aprendem a executar 

essa atividade somente através da tentativa e erro, ao longo de grandes períodos de tempo. 

Quanto mais experiente for o profissional responsável pelo planeamento, maior será a 

preocupação e gestão do espaço [14]. 

Raramente existe uma diretriz exata a ser seguida para a instalação do estaleiro, pelo que cada 

caso deve ser analisado separadamente até que se chegue a uma definição ideal para a situação 

em causa. 

A filosofia Lean como metodologia de trabalho e recurso ao uso de ferramentas poderá ser uma 

via na procura da solução mais otimizada de um estaleiro. Tendo em consideração os parâmetros 

da CL, um estaleiro limpo e seguro pode proporcionar um melhor ambiente de trabalho, além de 

propiciar uma maior eficiência e fluxo das equipas de trabalho. De facto, um estaleiro melhor 

organizado é gerido com menor esforço, resultando em menores desperdícios e, 

consequentemente, em menores custos inerentes. 

2.5 Lean em centrais de betão - Ferramentas 

A primeira central de betão em Portugal, surge em Lisboa, em 1965, na década que nos 

transporta aos ‘anos de ouro’ da construção em betão no país, onde a prioridade da gestão de 

uma obra era a rapidez da conclusão dos trabalhos e, não, uma correta implantação e 

consequente otimização dos espaços de estaleiro. Neste sentido, os estaleiros permanentes das 

empresas evoluíram consoante as necessidades das épocas, apresentando-se atualmente com 

plantas desorganizadas. 

Tal como discutido, a competitividade no setor exigiu que o modo de pensar e gerir se alterasse. 

Para tal, e de acordo com Koskela et al., existiram muitas evidências de que a técnica criada no 

contexto da produção do PL funcionava bem na construção civil após sofrer as adaptações 

necessárias [31]. Em adição, Grenho atestou que as ferramentas do CL são técnicas simples, 

porém extremamente eficientes em gerar bons resultados [32]. 

Neste sentido, o presente capítulo tem por objetivo apresentar algumas ferramentas adequadas 

e possíveis de aplicar ao caso de estudo em análise. 
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2.5.1 5S 

A ferramenta 5S foi desenvolvida por Kaoru Ishikawa, um engenheiro japonês, e retrata-se como 

uma das bases da implementação do Lean. Esta repercute-se sobretudo em juízos de valores 

que a transmitir aos colaboradores. 

Segundo diversos investigadores, esta ferramenta tem esse nome pois é constituída por 5 

sentidos, que, em japonês começam com a letra “S”, são eles: 

• SEIRI (sentido de utilização): Tem como princípio ordenar e selecionar todos os itens 

necessários, procedendo à retirada do espaço de todos os equipamentos, máquinas, 

recursos e matéria prima não utilizados, e mantendo aqueles que são necessários para 

executar as tarefas planeadas. Com isto, a ferramenta pretende minimizar os tempos de 

procura e incertezas adicionais, ou seja, proceder à eliminação dos desperdícios. 

• SEITON (sentido de organização): Pretende impor a arrumação dos recursos a utilizar a 

um espaço efetivo, para que, dispostos de forma visível e de acordo com a maior 

necessidade de utilização, sejam perfeitamente identificados.  Os materiais devem ainda 

ser alocados próximo do posto de trabalho para evitar movimentos desnecessários. A 

ferramenta pretende agilizar a rapidez de acesso aos recursos e impedir a perda dos 

mesmos. 

• SEISO (sentido de limpeza): A utilização desta ferramenta alude à perceção de que um 

ambiente de trabalho limpo, a identificação correta dos recursos e a disposição dos 

utilizadores, permite uma maior eficiência do fluxo dos trabalhos, bem como propicia uma 

maior disposição para tal. 

• SEIKETSU (sentido de padronização): Os recursos devem estar identificados e 

agrupados de acordo com a sua definição e maior necessidade de utilização. Tal como 

referido anteriormente nos princípios do lean, uma padronização dos trabalhos vai ao 

encontro de uma menor variabilidade das incertezas e riscos. 

• SHITSUKE (sentido de autodisciplina): A autodisciplina vem com a garantia de que os 

procedimentos e regras introduzidas são mantidas com a responsabilização e 

envolvimento dos utilizadores do espaço, por meio de uma revisão periódica. 

A metodologia da ferramenta 5S centraliza-se, assim, na organização e padronização das 

condições de trabalho, com a introdução de rotinas que envolvem, todas as infraestruturas da 

central e asseguraram um plano de prevenção de higiene e segurança, bem como um programa 

de combate aos desperdícios [32]. 

Neste sentido, a essência da ferramenta 5S pode ser definida pelo ambiente da qualidade, onde 

as pessoas envolvidas, independentemente do cargo que ocupam, possuem o mínimo do senso 

da qualidade, criando um ambiente de trabalho digno e de bem-estar laboral dos operários 

envolvidos, com benefícios na eficácia e eficiência na execução das tarefas. Esta ferramenta 

pretende aumentar a produtividade, por meio da uma melhoria na eficácia laboral.  
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Perante a definição dos ‘S’, é possível nomear as vantagens da aplicação da ferramenta, que 

são: a criação de um ambiente de trabalho mais limpo, agradável e seguro; a possibilidade de 

eliminar diversos desperdícios como matérias a mais; a redução do tempo de procura de 

materiais ou de excesso de espaço ocupado; e, por último, a diminuição dos riscos de acidentes, 

pela promoção de uma atitude preventiva, e redução de possíveis meios poluentes. Em suma, a 

ferramenta melhora não só as condições de trabalho das pessoas e dos equipamentos, como, 

também, possibilita a empresa receber clientes e fornecedores na sua linha de produção, a 

qualquer oportunidade que surja [7]. 

Por outro lado, vários investigadores, em matéria de revisão bibliográfica, afirmam que a 

aplicação dos três primeiros ‘S’ já possibilita ao processo de produção uma melhoria de 

aproximadamente 50% face à melhoria total que esta ferramenta é capaz de executar. 

Por fim, Câmera [5] lembra que a implementação desta ferramenta é fácil, porém, de difícil 

manutenção, pois exige uma mudança de cultura laboral e também uma grande autodisciplina. 

2.5.2 Mapeamento de fluxo de valor 

Esta ferramenta associa-se ao fluxo de valor de um produto, ou seja, ao conjunto de 

procedimentos e etapas que levam à produção do mesmo.  

Em primeiro lugar, diferencia-se dois tipos de fluxos numa organização, nomeadamente os fluxos 

de projeto e os fluxos de produção. Os fluxos de projeto correspondem aos fluxos decorrentes 

desde a idealização do produto até a sua comercialização, enquanto o fluxo de produção engloba 

o fluxo de materiais e informações desde os fornecedores até ao cliente final [32]. 

O mapeamento pretende ser uma ferramenta de simples aplicação, em que se representam os 

vários fluxos por meio de fluxogramas ou desenhos, sem ser necessário recorrer a meios 

informáticos. É basicamente o reestruturar do estado atual da atividade para aquilo que se 

pretende no futuro, através da eliminação dos desperdícios encontrados. Para tal, é essencial 

conhecer integramente todo o plano de trabalhos e todas as etapas envolvidas numa 

determinada atividade. 

Rother e Shook [17] apresentam as etapas seguintes, apresentadas na Figura 3: 

• Família de produtos: Nesta fase deve-se selecionar uma família de produtos que 

demonstra o mesmo comportamento durante o processo de produção, utilizando 

equipamentos e máquinas similares. 

• Desenho do estado atual e futuro: Nesta etapa é necessário executar uma recolha de 

dados in-situ, isto é, proceder a um levantamento e reconhecimento de todas as 

atividades. Em paralelo, à medida em que se desenha o estado atual, procede-se a um 

exercício de reflexão sobre os ideais no estado futuro, com vista à identificação da cadeia 

de desperdícios associados, e a eliminá-los. 
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• Plano de trabalhos e implementação: recomenda-se a preparação de um plano que 

demonstre os objetivos futuros. No entanto, à medida que os objetivos são alcançados, 

recomenda-se a formulação de novos objetivos, garantido assim a aplicação da técnica 

continuamente. 

 

 

Figura 3 - Etapas básicas do mapeamento do fluxo de valor [17]. 

Em suma, o mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta de relativamente fácil aplicação e 

que permite melhorar os processos produtivos da empresa, através da identificação das etapas 

que podem trazer desperdícios. 

2.5.3 Last Planner 

Segundo Grenho [32], o sistema Last Planner System (LPS) foi criado por Ballard e Howell na 

década de 1990, nos Estados Unidos da América. É um método de gestão de projetos 

desenvolvido para enfrentar as situações encontradas no controlo e execução de um produto, 

tendo surgido de maneira indutiva através de uma série de experiências industriais [29]. A 

ferramenta promove a diminuição da variabilidade e os seus efeitos nocivos. 

De acordo com Arantes [7], o LPS pretende controlar e relembra que, numa fase mais próxima 

da execução, cabe a quem de responsabilidade decidir quando e qual o trabalho que deve ser 

executado.  

Para Campos [1], o LPS objetiva a realização de um estudo dos pré-requisitos necessários para 

cada processo, durante a fase de planeamento. O investigador acrescenta que a realização de 

um planeamento a curto prazo, como propõe essa ferramenta, é de suma importância para 

entender as necessidades de organização e recursos de uma tarefa. 
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Em concordância com Campos [1], Câmera [5] defende que o papel mais importante do LPS é 

substituir o planeamento otimizado pelo planeamento real, muitas vezes preparado 

semanalmente. Pretende-se avaliar o desempenho dos trabalhadores com a confiança na real 

capacidade da equipa aferida em campo. 

Ballard [23], vai mais além e afirma que o verdadeiro papel do LPS é aproximar “o que será feito” 

“do que pode ser feito”. A Figura 4 sintetiza a ferramenta LPS.  

 

Por sua vez, Arantes [7] acrescenta que essa ferramenta não se preocupa apenas com a 

disponibilidade semanal das necessidades de uma determinada tarefa, mas também procura 

anteceder as necessidades para as próximas semanas. Tal afirmação é verificada pela Figura 4, 

por meio da qual se questiona pelo que será feito. 

Neste contexto, Campos [1] acrescenta e nomeia a existência de três níveis de planeamento: 

• Planeamento Geral de Longo Prazo: corresponde à calendarização total do projeto, 

oferecendo poucos detalhes e preocupando-se mais com metas e sequências dos 

processos. Na maioria das vezes, é executado pelo setor da orçamentação das 

empresas de construção à data de entrega de propostas. 

• Planeamento de Antevisão de Médio Prazo: põe em prática a divisão dos processos em 

atividades, refletindo um maior detalhe de planeamento e calendarização. Pode ser 

executado tanto pela equipa de orçamentação de propostas da empresa como pelo 

departamento de produção, na passagem do processo. 

• Planeamento Semanal de Trabalho de Curto Prazo: corresponde a um planeamento 

detalhado com a colaboração de todos os LP’s, isto é, com todos os envolvidos no 

processo que se comprometem a realizar as metas definidas em todas as semanas. 

Segundo Ballard [23], um recurso importante do LP é o controlo e medição das tarefas 

executadas. Este controlo é feito por meio de um índice percentual de trabalho realizado (PTR), 

Sempre que Necessário 

CAN 

‘O que pode ser feito’ 

LAST 

PLANNER WILL 

‘O que será feito’ 

DID 

‘O que foi feito’ 

Semanalmente 

SHOULD 

‘O que deve ser feito’ 

Figura 4 - Processo de planeamento do Last Planner System [33]. 
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o qual mostra, em percentagem, a quantidade de tarefas executadas face ao planeado. O PTR 

garante o conhecimento atempado de eventuais incumprimentos no planeamento de curto prazo, 

identificando de imediato o atraso, permitindo refazer o planeamento e a devida recuperação. O 

PTR está assim ao nível de uma gestão pró-ativa.  

2.5.4 Diagrama de Ishikawa 

O diagrama de Ishikawa (também designado por diagrama de causa-efeito ou diagrama de 

espinha de peixe) foi proposto pelo japonês Dr. Kaoru Ishikawa, em 1943, e define-se como uma 

ferramenta de qualidade. O seu uso permite identificar as prováveis causas de um problema 

específico.  

Segundo Venturini [8], a aplicação desta ferramenta pressupõe que os problemas encontrados 

durante as operações sejam rigorosamente definidos para que possam ser definidas a 

verdadeira causa raiz. Neste sentido, existe a necessidade de uma múltipla sequência de 

perguntas com vista a um processo bem definido. Grenho [32] acrescenta que não importa 

quantas perguntas serão feitas, existem problemas que serão analisados, por exemplo, com 

vinte perguntas e outros com duas perguntas. Porém o mais importante é encontrar a verdadeira 

causa raiz. Por outro lado, Ohno [9] afirma que é somente necessário a repetição da palavra 

‘Porquê’ até cinco vezes para encontrar a causa raiz.  

Trata-se assim de uma ferramenta extremamente útil para analisar processos e para desenvolver 

um plano de recolha de dados. O Diagrama de Ishikawa é a representação de vários elementos, 

consistindo na formulação de várias causas, que podem contribuir para um dado problema - o 

efeito. Neste sentido, as ramificações do diagrama que se obtêm para cada causa, resultam da 

tentativa de responder sistematicamente à pergunta: porquê? [7]. Na Figura 5 apresenta-se um 

diagrama de Ishikawa. Devem ser analisadas as causas que geram o efeito e posteriormente as 

subcausas. 

 

Figura 5 - Diagrama de Ishikawa [34]. 
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2.5.5 Total Production Maintenance 

Aumentar a fiabilidade dos equipamentos e a diminuição dos seus custos é o desejo pretendido 

de qualquer empresa. Porém para tal há que adotar o pensamento de que a função manutenção 

é essencial no contexto. O nível de desenvolvimento desta função ainda é considerado 

relativamente baixo, de tal forma que mesmo as empresas com experiência na implementação 

de projetos Lean, reconhecem que ainda há muito a fazer nesta área.  

A análise e a importância do aumento da fiabilidade dos equipamentos de fabrico e da melhoria 

da função manutenção, é realizada segundo uma quantificação do custo de paragens dos 

equipamentos e o custo da reparação. Neste sentido, conclui-se que a maior dependência do 

sistema de produção na disponibilidade dos equipamentos, torna a melhoria das atividades de 

manutenção ainda mais comprometedora. Para contrariar a situação, deve-se inserir a 

ferramenta Poka-Yoke, um dispositivo que suspende a execução de um processo assim que 

deteta uma anomalia. 

Neste sentido, a ferramenta de manutenção Lean é e deve ser definido como um sistema de 

manutenção pró-ativa que utiliza atividades planeadas e calendarizadas, isto é, a Total 

Production Maintenance, (TPM). 

A MPT, foi desenvolvida por um fornecedor da Toyota durante a década de 1970, no Japão. De 

acordo com Barros (2010), citado por Araújo [35], o objetivo desta ferramenta é transformar as 

recorrentes manutenções corretivas das máquinas em manutenções preventivas, onde o próprio 

colaborador é capaz de identificar os possíveis problemas nas máquinas. Como resultado desta 

aplicação ambiciona-se a eliminação de todas as formas de desperdícios que as máquinas, 

usadas na produção, podem provocar.  

Neste sentido, a MPT considera manutenções regulares como uma parte fundamental do 

processo, de forma a evitar imprevistos que prejudiquem o fluxo de produção. Neste sentido, é 

usualmente definido pelo aumento da eficácia do equipamento, tendo como efeito a redução de 

paragens inesperadas, bem como a diminuição do tempo de trabalho [36]. 

A garantia da fiabilidade  e da maximização da eficácia global dos equipamentos são os objetivos 

principais do lean e da ferramenta em si. Os objetivos parciais consistem na gestão da carga de 

trabalho, na redução do tempo de paragem dos equipamentos, na garantia da eficácia do 

trabalho, na aplicação de práticas que otimizem o trabalho, na criação e aplicação de medidas 

de desempenho, na análise de dados relevantes de controlo dos processos, bem como na 

garantia da qualidade do serviço prestado [32]. 

Importa novamente salientar que, para atingir o proveito da mesma, a implementação desta 

ferramenta tem de ser corrente em toda a organização, onde todos os colaboradores utilizam 

esta ferramenta e se baseiam na sua filosofia [32]. Isto porque, a importância de um plano de 

manutenção antevê um acréscimo na margem de lucro da empresa a longo prazo. Neste sentido, 

não deve ser visto como um custo, mas sim como um investimento.  
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Por outro lado, para se alcançar um sistema de manutenção Lean é recomendado agregar a 

estratégia do TPM com a da Manutenção Centrada na Fiabilidade (MCF). A MCF determina a 

abordagem de manutenção (preditiva, preventiva ou reativa) que deverá ser seguida.  

Apresente-se os tipos de manutenção [37]: 

• Manutenção reativa: também definida como manutenção corretiva, uma vez que a 

correção da avaria só e efetuada após manifestação do problema. 

• Manutenção preventiva: efetuada com a intenção de reduzir ou evitar a avaria do 

equipamento. Para isso, utiliza-se um plano antecipado, com periodicidade fixa. 

• Manutenção preditiva: direcionada para a realização de ajustes nas máquinas ou 

equipamentos apenas quando necessário, ainda com um acompanhamento direto e 

constante, mesmo que as máquinas não se encontrem danificadas. 

A MCF permite ainda identificar os equipamentos mais críticos e priorizar as tarefas de 

manutenção, com efeito a eliminar o desperdício nas respetivas atividades [37]. 

Na sua generalidade, a TPM pretende abranger globalmente as atividades de manutenção que 

garantem as condições das máquinas, possibilitando um sistema de produção eficiente, em que 

os equipamentos sejam alvo regular de inspeções e correções que permita a continuidade dos 

trabalhos. Neste sentido, garante o funcionamento correto de outros dos conceitos associados 

às metodologias Lean, nomeadamente à produção pull e ao trabalho padronizado, que partem 

do princípio de que os equipamentos estão em perfeitas condições e disponíveis para serem 

utilizados. 

2.5.6 Poka-Yoke 

De acordo com Shingo (1996), citado por Genestretti [15], o Poka-Yoke, (PY), é um método 

destinado a detetar defeitos e erros. 

Arantes [7] e Viveiros [38], acrescentam e relembram que essa ferramenta surge a partir da ideia 

de que o homem é suscetível as falhas e, por este facto devem existir sistemas que alertem os 

trabalhadores sobre as irregularidades da produção. É assim distinguida como uma ferramenta 

destinada a combater falhas de natureza humana. 

Por sua vez Campos [1], adiciona que o PY é um mecanismo que interdita o desempenho 

irregular de uma determinada atividade caso as falhas sejam detetadas, fazendo a distinção entre 

dois tipos de métodos, nomeadamente o método de controlo e o método de advertência: 

• Método de controlo: quando uma falha ou irregularidade é identificada na máquina, a 

linha de produção é paralisada, para que o defeito possa ser corrigido. 

• Método de aviso: quando o sistema é ativado, é gerado um alarme ou sinalizada uma 

luz, para que o colaborador seja alertado. 
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2.5.7 Controlo visual 

O Controlo Visual é uma ferramenta de auxílio à gestão dos processos. Não é novidade no meio, 

sendo o utensílio mais antigo em termos de uso e o mais recorrente, na medida em que a sua 

implementação não alberga custos significativos. 

A sua implementação é normalmente disponibilizada através de painéis informativos com 

representação de esquemas, gráficos ou figuras que transmitem de forma rápida e apelativa a 

informação essencial.  

Destaca-se alguns exemplos, mais comuns, aplicados em estaleiros [14]: 

Controlo da arrumação de ferramentas, de equipamentos e de materiais: Recorre 

normalmente a painéis onde são desenhadas as silhuetas de cada ferramenta de 

trabalho. Este tipo de apresentação permite a visualização da arrumação correta das 

ferramentas e, em paralelo, a identificação das que se encontram em falta. 

Estado das percentagens das atividades em ação e da produtividade alcançada: 

Recorre à implementação da informação em gráfico atualizada diariamente ou 

semanalmente.  

Informação afixada junto aos espaços de trabalho: Recorre a imagens ou gráficos com 

informação sobre os procedimentos a adotar, como título de exemplo, a sequência do modo de 

execução de uma determinada atividade. A informação visual deve permitir um entendimento 

fácil. 

Uma empresa, ao implementar o Controlo Visual, procura tornar as atividades de planeamento 

e controlo, mais simples e eficazes. Neste sentido, o recurso aos formatos visuais de fácil 

compreensão, ou seja, gráficos, imagens e painéis, vem facilitar a prevenção e a identificação 

de anomalias, de desvios ou de não-conformidades, assim como a consequente adoção das 

medidas corretivas ou de melhoria [36]. 

Esta ferramenta pode ser aplicada, de uma forma genérica, para controlar visualmente qualquer 

processo, atividade ou operação, seja de âmbito mais alargado ou mais restrito. Poderá ser 

utilizada tanto a nível de gestão de topo de uma organização, como ao nível operacional das 

frentes de trabalho, incidindo sobre aspetos que poderão relacionar-se com o controlo de custos, 

qualidade, segurança, ambiente, prazos, objetivos operacionais, aprovisionamentos, 

produtividade, objetivos diários/semanais, arrumação do local de trabalho, entre outros [14], [36]. 
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Capítulo 3 - Caso de estudo 

3.1. Enquadramento geral 

No âmbito do Mestrado em Engenharia Civil desenvolveu-se uma investigação em parceria com 

a central de produção de betão de uma organização do setor da construção, nomeada de 

empresa X. Neste capítulo, aborda-se as condições de funcionamento da central de betão 

através de acompanhamento, análise e recolha de elementos, utilizando o registo fotográfico, 

nomeadamente no que diz respeito à sua organização e disposição das diversas áreas de 

trabalho, de forma a serem identificadas oportunidades de melhoria e combate ao desperdício 

com a implementação das ferramentas Lean. 

A empresa X (nome fictício), selecionada como objeto de estudo deste trabalho, fabrica betão 

pronto para clientes tanto externos como internos desde finais da década de noventa, e encontra-

se situada na ilha de São Miguel – Açores. Segundo informações preliminares dos trabalhadores 

da central, a disposição dos equipamentos expõe os equipamentos em demasia às condições 

climáticas da região, e, em paralelo com alguns pontuais problemas nas máquinas antigas, têm 

contribuído negativamente para uma produção fluída, ocasionando constantes atrasos nas 

entregas dos pedidos. 

Devido à concorrência do ramo, bem como à procura por um setor mais sustentável e otimizado, 

os gestores da empresa X procuram formas de aumentar a sua capacidade produtiva. Perante 

estes fatores, a empresa X ofereceu todo o suporte e autorização necessários para promover 

uma análise aprofundada de todo o processo produtivo. 

3.2 Caracterização da central de betão 

A implantação de uma central de betão, (CB), e respetivo estaleiro de uma organização devem 

ser representações de um estudo planeado e conciso, tendo em visto um funcionamento prático 

e fluído, ou seja, com características Lean. No desenvolvimento destes estudos, o maior 

condicionante encontrado transparece na localização ideal da fábrica, na medida em que as 

quantidades requeridas e a distância até às obras são dois fatores essenciais na procura de um 

produtor de betão. 

Perante estes fatores condicionantes, a empresa teve o cuidado de se implantar num ponto 

central da ilha bem como garantir áreas amplas e espaçosas, (Figura 6), de modo a dar resposta 

a todo o tipo de obra, em qualquer localidade da mesma, e, em paralelo, poder crescer em área 

e em proporção à evolução da empresa. 
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Atualmente, a CB ocupa um espaço de cerca de 10% da área de estaleiro, sendo composta 

essencialmente pelos seguintes componentes: 

• 5 Zonas de separação das matérias-primas constituintes do betão, denominadas por 

tolvas, (Figura 7).  

As tolvas são de geometria retangular, sendo as paredes inclinadas para garantir um fácil 

escoamento pela parte inferior, onde existe uma comporta para controlo de queda de agregados 

para um tapete rolante coletor, cuja função é transportar os agregados até à misturadora. Por 

sua vez, no topo é aberta de modo a proporcionar uma adequada movimentação dos 

equipamentos de transporte e, subsequentemente, deposição dos agregados.  

A disposição das tolvas expõe os agregados às condições climáticas mais adversas que se 

possam fazer sentir, surtindo a necessidade de correções empíricas dos teores de humidade na 

produção do betão. Estas correções são efetuadas e geridas pelo senso comum e experiência 

do operador da central e do técnico que realizam os ensaios de abaixamento. Assim sendo, os 

Figura 7 - Tolvas. 

Figura 6 - Área de estaleiro. 
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acertos para o carregamento seguinte são com base na análise antecedente do resultado do 

ensaio. 

No que diz respeito ao carregamento das tolvas, a central é apoiada por uma pá carregadora 

para transporte da zona de stock até às tolvas, designando-se por zonas de armazenamento os 

locais destinados ao armazenamento das matérias primas resultantes do processo de britagem. 

Quanto ao fornecimento de materiais, relembre-se a constituição do betão:  mistura de uma pasta 

ligante com materiais rolados ou britados. Neste sentido, toda a empresa de construção está 

sujeita aos materiais disponíveis no local que a obra e respetiva central de fornecimento de betão 

circunscreve. No caso em análise, internamente, isto é, na pedreira pertencente à empresa, a 

central detém pó de pedra 0-5, brita 4-11, brita 11-22 e brita 10-40, enquanto, externamente, a 

central se fornece de areia, cimento, água e adjuvante.  

• 2 silos, (Figura 8). Os ligantes são mantidos em silos até à pesagem e transporte para 

as misturadoras de betão.  

 

Figura 8 - Silos em funcionamento na central. 

Os silos são depósitos de armazenamento com função de garantir condições de temperatura 

controlada, bem como minimizar a exposição a todas as condições meteorológicas 

desfavoráveis.  

• 1 Misturadora contínua de produção. 

Na altura da saída para as misturadoras, os constituintes cimento, britas e areias são pesados 

por equipamentos de pesagem, designados por balanças de agregados. Estes equipamentos, 

suportados em bases de betão, têm de estar em suportes bem nivelados e em base sólida para 
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evitar erros de pesagem. À medida que vão sendo pesados, os constituintes do betão são 

transportados, por tapetes rolantes sobre carris, até à misturadora de betão. 

Os constituintes são descarregados na misturadora e misturados, formando a amassadura. A 

amassadura é uma determinada quantidade de betão pronta a ser descarregada, transportada e 

colocada, sendo que a atual na empresa opera a ciclo de 1,25 e/ou 1,50 m3.  

• 2 tapetes rolantes. 

No que se refere aos tapetes existentes, refira-se a presença de dois tapetes no local. O primeiro 

tapete tem a função de receber a matéria-prima, pesar e transportar o material até ao segundo 

tapete, este último com a tarefa de elevar a matéria-prima até à misturadora localizada a 

sensivelmente três metros do solo 

• Programa automatizado de controlo de fabrico de betão 

Atualmente, o processo de fabrico de betão conta com o auxílio de avançados sistemas de 

automatização de processos, como pesagem industrial de matéria-prima, controlo de dosagem 

de água e adjuvantes, controlo de humidade dos constituintes do betão, tempos de mistura e até 

tipo de trabalhabilidade. Estes sistemas (Figura 9) permitem eliminar erros humanos, garantir 

qualidade uniforme e controlar eficaz e eficientemente a produção. As informações e parâmetros 

controlados são monitorizados visualmente através de um computador. 

De mencionar a existência de reservatórios de adjuvantes, tanques de água e exploração de um 

furo destinado à produção de betão e, ainda, um tanque destinado à recolha de águas residuais 

provenientes das lavagens dos equipamentos. 

No que concerne a trabalhadores efetivos à CB, mencione-se um encarregado do estaleiro, um 

operador da central, cinco motoristas e um engenheiro civil e um técnico. O engenheiro civil e o 

técnico administram um laboratório. 

 

Figura 9 - Sistema de automatização de processos e controlo de dosagens – Arcoelectrónica1. 

 

1-Sistema de gestão para centrais de betão. Software que facilita o trabalho e aumentar a produtividade, controlando 

pesar, medir e misturar. Seu ambiente rápida e intuitiva permite que usuários com fácil manuseio.  
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No que diz respeito a equipamentos e infraestruturas, verifica-se um dimensionamento 

proporcional à necessidade atual da produção da empresa. Aqui podemos verificar três grupos 

de análise:  o primeiro referente aos equipamentos associados ao transporte de materiais e 

produção do produto; o segundo respeitante às infraestruturas, nomeadamente, as 

infraestruturas de armazenamento, tais como o armazém, isto é, o local central de trabalho do 

operador, e as estruturas fixas de armazenamento, ou seja, as tolvas e silos; e o terceiro 

composto pelos tanques de receção das águas e resíduos provenientes da lavagem dos 

equipamentos da central. Observe-se, na Figura 10, a planta atual da CB. 

 

Figura 10 - Planta da central de betão. 

Relativamente ao planeamento e programação de trabalhos, a central de betão, por norma, não 

se rege segundo um planeamento semanal, isto porque a organização defende que o fator 

‘clima’, bem como a ocorrência de algum imprevisto numa obra, é deveras decisivo no fluxo dos 

trabalhos. Consequentemente, a central tem que se encontrar disponível para atender qualquer 

pedido, a qualquer hora, tendo como resultado a permanência fixa de dois a três motoristas 

designados à central.  

No que diz respeito à solicitação de um trabalho, verificam-se duas situações distintas em função 

de clientes internos ou clientes externos. Usualmente, os pedidos feitos por clientes internos são 

Sendo que: 

1. Local de trabalho do operador da central; 
2. Tolvas; 
3. Misturadora de betão; 
4. Silos; 

 
 
5. Laboratório; 
6. Tanque de receção de águas/lamas residuais; 
7. Tanque de água a céu aberto para produção de betão; 
8. Furo de captação de água. 
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efetuados segundo a necessidade e planeamento em obra, não havendo, em muitas situações, 

comunicação direta com a central até ao dia exato do pedido. Os pedidos são requisitados 

diretamente pelo encarregado geral da obra ou, dependente da natureza do pedido, podem ser 

transmitidos pelo diretor de produção ao responsável do estaleiro que, de seguida, comunica ao 

operador da central. Em oposição, nos clientes externos, verifica-se um prévio planeamento que 

pode variar de um dia a uma semana. A requisição é feita ao responsável da central que se 

encarrega de coordenar e planear o trabalho. 

A primeira paragem do ciclo de entrega de betão pronto de uma autobetoneira dá-se num local 

atribuído de ‘zona de informação’, a Zona em que o motorista é informado pelo operador da 

central do serviço designado que lhe entrega a guia de expedição do produto.  

No ANEXO I – planta 2D da central de betão, retrata-se o fluxo da CB. 

Adicionalmente, a zona referida torna-se uma zona de espera em situações de necessidade de 

espaço para alocação de veículos ‘em espera’. Isto acontece quando os pedidos são de tal ordem 

elevados que a sua entrega exige um ciclo contínuo e, inevitavelmente, um múltiplo uso de 

veículos. 

Em termos conclusivos, o facto de não haver um plano semanal traduz, inevitavelmente, períodos 

em que a central se depara com situações de atividade nula. Para além disso, a CB funciona em 

paralelo com o laboratório. O laboratório, para além da gestão técnica da central, tem como 

responsabilidade o controlo e qualidade das amostras (entre uma a três) de todas as 

autobetoneiras que saem da central para entrega de betão, bem como a investigação e 

elaboração de novas fórmulas. 

3.2.1 Valor do fluxo mapeado  

Para elaborar o fluxograma de processos, utilizou-se a abordagem do mapa de fluxo de valor. 

Foi efetuada a verificação do estado atual, desde o fluxo de processamento até à expedição. 

De maneira a entender melhor o processo de funcionamento da central e proceder ao 

mapeamento do fluxo de valor global e pormenorizado, a Figura 11 apresenta o fluxograma do 

processo de fabrico da central de betão, em conformidade com a central de transportes. 

A aplicação de betão em obra passa por um ciclo de três etapas, designadamente:(i) o pedido 

de betão pelo utilizador; (ii) a entrega pelo produtor; e, (iii) o controlo de receção do betão em 

obra.  

O pedido de betão pelo utilizador especifica o betão de acordo com a suas necessidades de 

utilização e aplicação. Essa especificação deve ser clara, simples e inequívoca, devendo o 

especificador assegurar-se de que encomenda betão a um produtor com a certificação para 

produção de betão atualizada, assegurando todos os requisitos relevantes referentes às 

propriedades do betão que se encontram na especificação fornecida ao produtor. A norma NP 



36 
 

EN 206-1 admite duas opções de especificação do betão, que são: betão de comportamento 

especificado e betão de composição prescrita. 

O ciclo da produção de betão inicia-se após a requisição de um trabalho à central. De seguida, 

cabe ao operador ou ao responsável do estaleiro reunir as condições para o começo da 

produção, nomeadamente, informar os motoristas das autobetoneiras para um serviço e 

proceder ao preenchimento preliminar da guia de expedição para entrega ao motorista 

designado, à saída da central. Subsequentemente, o motorista passa a ser o responsável pela 

conclusão do preenchimento da guia e pela sua entrega ao operador da central aquando do fim 

do percurso. Este passo dá-se na ‘local de informação’. 

Posteriormente, o veículo é conduzido para o 1º local de lavagem, onde se distingue duas 

práticas, embora com o mesmo propósito. Quando se trata do uso do primeiro veículo do dia, 

apenas é necessária uma ligeira molhagem interna do balão da autobetoneira, ao passo que, 

nas situações em que o veículo volta de uma entrega, o veículo necessita de maiores tempos de 

limpeza para a garantia de uma adequada remoção de todo os resíduos aí depositados. Aquando 

da sua conclusão, o veículo posiciona-se no local de carga. 

O processo de fabrico inicia-se com a instrução dada pelo operador da central, acerca do tipo de 

fórmula de produção a ser concretizada, a um sistema computacional automatizado. Este é 

complementado por um sistema manual, utilizado sempre que a situação assim o exija, em 

particular, no que diz respeito aos teores de humidade dos agregados. Conforme o teor de 

humidade existente, realizam-se os ajustes necessários à mistura de betão, tais como, reajustes 

na quantidade de água a incorporar na produção do betão.  

Segue-se a abertura das tulhas, em sequência pré-definida, por um intervalo de tempo pré-

calculado e otimizado, denominado de tempo de voo2.  

A queda do material dá-se para um tapete com funções de pesagem e transporte de todos os 

constituintes da fórmula do betão inserida no sistema. No fim deste, há um outro tapete elevatório 

que direciona os materiais para o interior da misturadora.  

Após a descarga das britas e areias, segue-se a descarga da água e o do cimento na 

misturadora. Por último, insere-se o adjuvante quando necessário. 

A misturadora opera em ciclos de 1,25 m3 ou 1,50 m3 consoante a autobetoneira a operar e as 

quantidades de produto a carregar, e com tempos de amassadura de 20 (vinte) segundos. 

Concluído o ciclo, abre-se a comporta da misturadora e o betão é descarregado para a 

autobetoneira, repetindo-se a operação até se alcançar a primeira de duas situações: carga limite 

da autobetoneira ou quantidade de produto requisitada. Dado por terminado, o motorista notifica 

o operador da central, por via de um sinal sonoro, que se encontra em posição de se retirar do 

local de carga.  

 

2 - Tempo de Voo – tempo de queda do material (intervalo de tempo de abertura e fecho das tulhas).  
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Figura 11 - Mapeamento do Fluxo de Valor atual. 
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O próximo procedimento consiste no posicionamento do veículo no 2º local de lavagem, onde, 

primeiramente, se procede à remoção de uma porção de betão destinado a ensaios de 

conformidade, por meio de um carro-de-mão. Na etapa seguinte, o motorista procede com a 

limpeza do funil e do exterior do balão de resíduos de betão e/ou poeiras que eventualmente 

tenham surgido durante o processo de amassadura. Tais operações de limpeza, tanto na 

primeira como na segunda lavagem, são imprescindíveis para garantir uma distribuição uniforme 

dos materiais, bem como a consistência uniforme do betão no local de entrega.  

À saída da central, o motorista recebe, ainda, um certificado de expedição de mercadoria.  

Um ciclo dá-se por terminado assim que o motorista retorna à central e entrega a guia de 

expedição preenchida. Por sua vez, o trabalho total conclui-se quando a quantidade de betão 

solicitada é totalmente entregue e nas condições devidas. 

 

3.2.2 Levantamento dos desperdícios 

No decorrer do MFV, procedeu-se, em paralelo, o reconhecimento da identificação de 

desperdício, ou seja, de atividades e etapas que não acrescentam qualquer valor no ciclo de 

produção. 

3.2.2.1 Planta atual da central de betão 

Perante a planta atual da CB, uma das primeiras etapas sem valor identificadas e facilmente 

reversível é a paragem das autobetoneiras em duas etapas consecutivas. A solução passa por 

aglomerar as atividades, Figura 12, com a inclusão de uma torneira imediatamente antes do 

tanque de receção de lamas residuais. 

Por outro lado, e abordado mais adiante, como outra vantagem a solução conduzirá as águas 

residuais diretamente para o tanque de receção sem a necessidade de atravessar o pátio, 

tornando o local mais limpo e de fácil circulação. 

Carga do 

produto 

Chamada do(s) 

veículo(s) ao 

serviço. 

2ªLavagem/ 

Execução de 

ensaios 

1ªLavagem/Informação 

do trabalho 
Saída 

1ª 

Lavagem 

Carga do 

produto  

Chamada 

do(s) 

veículo(s) ao 

serviço. 

2ªLavagem/ 

Execução de 

ensaios 

Informação 

do trabalho 
Saída 

Figura 12 - Fluxo de mapeamento de valor global. 
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3.2.2.2 Paragens de tempos no ciclo de produção 

A seguinte metodologia de análise foi efetuada recorrendo, principalmente, a duas técnicas: as 

observações instantâneas e as cronometragens. Ambas permitem analisar o desempenho e/ou 

eficiência de cada atividade do fluxo produtivo quantificando-a, ou seja, apresentando resultados 

concretos sobre os tempos operativos de cada posto de trabalho. Estas técnicas foram utilizadas 

no estudo para determinar os tempos produtivos e não produtivos de cada atividade, 

materializando-os de forma a serem estudados. 

Para reconhecimento dos factos, foi acompanhado durante um dia todos os trabalhos efetuados, 

apresentados no Anexo IV. Neste sentido, foi possível registar os tempos de amassadura, 

limpezas das autobetoneiras e, ainda, tempos de saída e chegada à central.  

Durante o tempo de recolha de dados apurou-se algumas situações que levavam a paragens de 

tempos de funcionamento na produção do material. Com a entrega do guia de expedição pelos 

motoristas, na chegada à central, anotou-se os tempos de início e fim da descarga em obra, 

apurando com efeito os possíveis atrasos em obra. 

Começando pelos registos na central, registou-se um tempo total de 38 minutos referente a 

paragens de avarias, de naturezas, distintas (abordadas mais à frente), superiores a 1 minuto. 

Enquanto que, em obra notou-se paragens que perfizeram um total de 1 hora e 15minutos. No 

entanto, note-se uma falta de coerência no registo das últimas cinco entregas, isto é, dos tempos 

de chegadas à obra e das atividades subsequentes. Uma vez que não se acompanhou estas 

últimas entregas ficou por se apurar a veracidade dos atrasos se ocorreram em obra ou na 

central. 

Numa primeira situação, onde, porventura, é a anomalia que mais tempo demora a reparar 

deveu-se à acumulação de materiais na união dos tapetes, tal como se pode observar na Figura 

13. A disposição, por si só, ocasiona a acumulação dos materiais transportados, o que 

acompanhado de uma falta de manutenção, expõe-se o equipamento a um aumento constante 

de carga, na medida em que atingida a resistência máxima do material, entra em rotura 

provocando paragens e, inevitavelmente, atrasos. De mencionar que, os tapetes, bem como os 

remates são de borracha industrial, enquanto que a restante estrutura é de aço. 

Note-se que, a manutenção dos equipamentos inseridos no armazenamento e transporte de 

material deve ser entendida como primária nas centrais implantadas nas ilhas açorianas, uma 

vez que a região está sujeita a um clima temperado com elevados níveis de humidade, sujeitando 

os materiais a uma perda de trabalhabilidade e qualidade.  

Outra situação a que o ciclo de trabalhos está sujeito de paragens é derivado da existência de 

matéria-prima no primeiro tapete do ciclo (Figura 14), devido à má selagem dos remates de 

borracha. As interrupções ocorrem quando se verifica um aglomerado de britas perdidas na zona 

da roldana, impedindo a fluidez do tapete forçando, por vezes, à paragem da produção. 
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Por último, não menos importante, porém mais difícil de contabilizar, na medida em que se 

verificavam paragens frequentes, mas de curta duração (5 a 30 segundos), são as resultantes 

dos tempos de queda dos materiais finos, nomeadamente, areias e cimentos. Tais situações 

advêm das características dos materiais finos impermeáveis, ou seja, o cimento e areias finas 

quando expostas a águas/humidades resultam em aglomerações, condicionando a sua 

dispersão. 

 

Figura 14 - Acumulação de britas na zona da roldana do tapete transportador. 

No que concerne às paragens apuradas em obra, foi notificado que ocorreram devido à 

movimentação da bomba no local. 

3.2.2.3 Gestão dos silos 

O crescimento atual do número de obras, vem aumentando gradualmente a procura da empresa 

pelo cimento. Neste seguimento, a aquisição do cimento é efetuada segundo o consumo e 

necessidade prevista da central. 

Figura 13 - União dos dois tapetes, transportadores de matéria-prima, da central 



41 
 

Devido à produção exigente que a empresa atravessa atualmente, encontram-se no local dois 

silos em funcionamento. Os silos são de estrutura metálica, sendo que dois contêm quatro anéis 

e um contem sete anéis, em que cada anel alberga, aproximadamente, 12,5 toneladas  

Conforme visível adiante na Figura 20, do subcapítulo 3.2.3 – Levantamento de Gastos o 

consumo do cimento representa mais de 50% dos custos incidentes na produção de betão da 

central em estudo. Com isso, a necessidade de evolução e otimização na gestão do produto é 

de extrema importância. 

Torna-se, portanto, necessário uma eficiente gestão de stock, capaz de representar, de forma 

precisa e apurada, a quantidade física de materiais, uma vez que consiste uma porção 

significativa no investimento de capital. Sendo assim, as empresas precisam de se adaptar ou 

até mesmo criar métodos de gestão de stocks, procurando sempre um melhor desempenho em 

todos os passos de produção.  

O controlo do stock dos silos de cimento é um ponto crítico no ramo da construção. A eficácia da 

previsão incide nos resultados da faturação mensal de uma empresa, nos planos de produção 

emitidos pelo PCP, e também nos riscos de falta e/ou excesso de produtos. As maiores falhas 

são os desperdícios e aquisições desnecessárias, por existir uma diferença significativa na 

contagem feita pelos sistemas de controlo e a existência física.                                       

Atualmente, o controlo do stock da empresa dos silos é realizado por um trabalhador da central 

de betão. O teste é efetuado com o auxílio de um martelo, isto é, através do som repercutido 

com o batimento do martelo nas paredes metálicas do silo, em diferentes alturas, conclui-se a 

elevação do composto. O som que o martelo produz no uso deste contra o silo, permite obter 

uma leitura aproximada da quantidade de cimento armazenado. Um som cavo ou agudo 

corresponde a um anel cheio ou vazio, respetivamente.  

No que diz respeito ao controlo, numa primeira fase preliminar, foram observados e calculados 

os valores de volume de cimento gasto tendo como base duas semanas descontínuas e distintas 

de volume de produção de betão.  

De seguida, procedeu-se a uma análise rigorosa dos registos internos, identificando o consumo 

real do cimento efetuado, verificando-se pela diferença entre os dois pontos de análise que a 

empresa obtém perdas de cimento que variam entre 5-8%, o que equivale a gastos entre os vinte 

mil a setenta e cinco mil euros.  

Diante deste cenário, identificou-se a necessidade de verificar tudo que poderia estar a 

influenciar o problema em questão, de modo a conseguir-se uma gestão mais eficiente do stock 

de cimento. 

Tendo, à partida conhecimento que em termos de otimização da formulação do cimento, como 

constituinte na produção do betão, se encontra eficiente presumido, a solução deriva para o 

controlo e otimização do material em stock. 
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Neste sentido, o desenvolvimento do estudo baseou-se em duas ferramentas da qualidade, 

nomeadamente o Brainstorming3 e Diagrama de Ishikawa, por serem ambas eficiente na 

identificação das possíveis causas e pela representação, possibilitando uma melhor análise do 

decorrer das ações.  

Numa primeira fase, foi elaborado o diagrama (Figura 15) apresentando-se todas as causas 

teóricas possíveis que levam a um aumento do excesso de consumo de cimento e 

consequentemente dos custos incidentes. O diagrama tem por objetivo identificar as possíveis 

causas de forma estruturada, o que possibilita uma melhor perceção e compreensão do problema 

abordado. 

 

Figura 15 - Diagrama de Ishikawa aplicado à gestão de silos. 

 

Com o objetivo de fazer um levantamento das possíveis causas levantadas pelo brainstorming, 

representadas pelo Diagrama de Ishikawa, foi feito um levantamento das falhas apontadas, a fim 

de verificar sua existência. 

 

 

 

 

3 - “brainstorming é uma ferramenta para geração de novas ideias, conceitos e soluções para qualquer assunto ou tópico 

num ambiente livre de críticas e de restrições à imaginação” 
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1. Causas da categoria materiais:  

• Infiltração nos silos: acredita-se que havia algum tipo de infiltração nos silos fazendo com 

que humidade entrasse e reagisse com o cimento armazenado, formando uma parede 

de produto não extraível, caracterizando uma perda significativa.  

• Volume ‘morto’ nos silos: devido à presença de infiltrações, ou pela falta de limpeza no 

interior dos silos, é comum que, com o tempo, o material vá se compactando nas paredes 

do silo. A presença do volume morto impossibilita a extração total da quantidade medida. 

 

2. Causas da categoria Método: 

• Procedimento em falta: tal como mencionado a empresa faz uso, somente, de um 

procedimento na medição do controlo do stock dos silos, procedimento este que não 

garante uma medição fiável. 

Para realizar a medida, o trabalhador procede ao batimento do martelo nas paredes metálicas 

do silo em diferentes alturas e, somente, apenas pelo som repercutido, avalia percentualmente 

a elevação do composto. A medição encontra-se, assim, ao critério e bom senso do operador.   

3. Causas relacionadas com a mão de obra:  

• Falta de formação: os funcionários não contam com uma orientação correta quanto aos 

procedimentos fundamentais para a execução dos trabalhos. Os procedimentos são 

transmitidos pelos trabalhadores com mais anos de experiência, podendo levar à 

continuação de passos incorretos ou, até mesmo, ao aparecimento de novos; 

• Medição incorreta: existe a possibilidade involuntária de medições erradas, uma vez que 

o processo de medição, por si só, não garante a infalibilidade.  

 

4. Causas da relacionadas com o Meio Ambiente:  

• Poeira excessiva: presença de poeira excessiva próxima da válvula de corte do silo, 

apresentada na Figura 16.  

Para além da perda notável do produto, a situação dificulta o acesso ao equipamento o que, 

porventura sujeitar-se-á a eventuais perdas de tempo no processo de carregamento de cimento 

no silo. 

Por outro lado, os silos encontram-se sujeitos às condições climatéricas, conforme visível na 

Figura 17, o que, na presença de ventos, o material aí depositado expõe as autobetoneiras a 

poeiras traduzindo-se inevitavelmente a gastos de água superiores na limpeza do equipamento. 

Situações dessa natureza devem-se a duas causas interligadas: falta de manutenção – não se 

submete à retirada do produto e/ou a perda do cimento é contínua sempre que os silos são 

ativados. Em dias consecutivos de trabalho incessante, o operador não tem condições para se 

inteirar da situação. 
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• Exposição atmosféricas: na sua generalidade, pode-se afirmar que a central se encontra 

exposta às condições atmosféricas, sujeitando os equipamentos a uma deterioração 

mais rápida.  

 

5. Causas relacionadas com Máquinas: 

• Vida útil de equipamento excedida: tal como se pode observar na Figura 17, o silo 

encontra-se em situação de visível deterioração. O fim da vida útil do equipamento tem 

proporcionado ocasiões frequentes de causas pouco favoráveis a um trabalho contínuo 

e apropriado, tais como: dificuldade em expelir cimento devido às causas apresentadas 

na categoria de materiais; medições erradas; atrasos no ‘tempo de voo’ e, por fim, queda 

de material enferrujado derivado da estrutura do silo. 

 

Figura 16 - Válvula de corte de um dos silos operacionais. 

Figura 17 - Local de descarga do betão. 
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• Equipamento sem precisão: como referido, o martelo é o único equipamento na medição 

do stock existente nos silos da central. O equipamento não possui a exatidão que o 

trabalho exige, bem como auxiliar na identificação de falhas e possíveis ações de 

melhoria. 

3.2.2.4 Gestão das águas/lamas residuais 

O abastecimento de água na central, no que diz respeito à produção de betão, é feito através da 

exploração de um furo de captação de água, enquanto que a água destinada a lavagem das 

autobetoneiras é fornecida pelos bombeiros da cidade da local. A prática dessa corrente advém 

da água extraída do furo ser levemente salobra o que, por conseguinte, aumenta a velocidade 

de deterioração dos equipamentos. A Figura 18 ilustra os processos que envolve a atividade e 

uso da água na central de betão.  

Por outro lado, e, em detrimento do decorrer dos trabalhos, a central obtém, também, águas 

residuais que consistem numa mistura de águas com restos de betão, conseguinte da lavagem 

dos equipamentos. No entanto, atualmente, o resultante dessas águas residuais não tem 

qualquer reutilização posterior, sendo recolhidas e devidamente tratadas pelo departamento.  

 

 

 

Figura 18 - Ciclo de uso de águas na CB. 

Entrada de água - 

Furo de captação 

de água 

I 

Entrada de água – Tanque 

de água abastecido pelos 

bombeiros 

II 

III 

IV 

V 

Saída  

Tanque de 

sedimentação 

Sendo que: 

I – Água salobra para a produção de betão e lavagem da misturadora; 
II – Água para a lavagem das autobetoneiras; 
III – Águas residuais da lavagem das autobetoneiras; 
IV – Águas residuais da misturadora; 
V – Saída das águas residuais. Limpeza gerida pelo setor responsável. 
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Para além disso, importa referir que o tanque utilizado para receção das águas residuais 

descarece de uma manutenção calendarizada, sendo, usualmente, limpo após atingir o seu 

volume máximo.  

No que diz respeito a gastos e consumos, reconhece-se duas práticas distintas, nomeadamente, 

água reservada à produção do betão e, por último, águas destinadas à lavagem dos 

equipamentos associadas ao processo. 

• Água na produção de betão 

Mediante o estudo e acompanhamento dos trabalhos feitos, nas semanas supracitadas 

anteriormente, chegou-se aos seguintes valores aproximados: 48 000 e 49 000 litros de consumo 

de água, destinado à produção de betão.  

Realce-se, que os valores apresentados se referem a uma central, da qual se encontrava num 

período intensivo de trabalho, resultante do curso das operações que as obras apresentavam no 

momento. 

No ANEXO III: apresenta-se detalhadamente o consumo de água para produção de betão. 

• Águas residuais da lavagem de equipamentos 

No que concerne à água destinada à lavagem de equipamentos, distingue-se os gastos com as 

autobetoneiras e com a misturadora de betão.  

Tsimas e Zervaki [39] afirmam no seu estudo que a principal atividade que consome água, numa 

central de betão, é a lavagem das autobetoneiras. Em adição, estimam que se consome, 

aproximadamente, entre 700 a 1500 litros de água por dia, isso para a produção de 8 m³ de 

betão. Esta situação desperta duas preocupações, nomeadamente: o alto consumo de água e 

custos associados e, em segundo, a deposição dos resíduos de lavagem no solo. Saliente-se, 

que essas águas derivam, maioritariamente, da lavagem interna e externa do balão da 

autobetoneira e, por fim, de forma menos frequente, de devoluções de betão fresco.  

Neste seguimento, no presente estudo, obteve-se, aproximadamente, um consumo de 450 a 900 

litros de água por dia na lavagem da misturadora do betão. É possível afirmar que este género 

de lavagem, apesar de se averiguar, também, um volume elevado de gasto de água é realizado, 

apenas, após o final de um pedido, sendo assim autodenominada de uma atividade que ocorre 

com menor frequência, representando uma pequena parcela no total de gastos tal como exposto 

no Figura 19. 

Associando a frequência e o volume consumido de água para cada uma das atividades 

nomeadas, foi possível traçar um perfil de consumo geral da central de betão (Figura 19). 

Conforme o gráfico obtido, é possível verificar que 51% da água gasta numa central de betão 

corresponde à produção do produto. No entanto, há parcelas relevantes que não são 

consideradas para estimar o real consumo de água na produção de 1m3 de betão. 



47 
 

As restantes atividades correspondem ao saneamento dos equipamentos associados à produção 

do betão o que perfaz um total de 49%. Estas atividades são as consideradas como o principal 

problema no ciclo de produção de betão, pois os efluentes derivados apresentam características 

modificadas como, por exemplo, o pH, a turbidez e presença de resíduos. 

 

Figura 19 - Consumo da água na central de betão. 

Todavia, realce-se que a quantidade de efluente originado não é diretamente proporcional ao 

consumo da água na central podendo variar, significativamente, dependendo principalmente do 

tipo de atividade, do tipo de produção, bem como da quantidade de produção. 

Assim sendo, das águas residuais, isto é, águas resultantes das lavagens dos equipamentos 

associados à produção de betão, identifica-se do conseguinte águas e restos de betão, numa 

proporção de 65% e 35%, respetivamente. Porém, perante as condições no local considere-se 

perdas de água no trilho até ao tanque de deposição por infiltração no solo e/ou por evaporação, 

perdas percentuais de 5 a 10%. Com efeito, determinou-se que a reutilização das águas na 

central pode surtir, aproximadamente, 25,5% do uso total de água no ciclo de produção de 1 m3 

de betão.  

Atendendo à filosofia Lean, a situação enquadra-se numa atividade sem valor, na medida em 

que representa uma grande parcela de consumo, tanto em termos económicos como 

sustentáveis. Cabe assim em analisar as oportunidades de redução do consumo desta na 

indústria.  

3.2.3 Levantamento dos gastos 

Após a análise preliminar do funcionamento do processo em estudo, foi realizado um 

levantamento dos gastos. Como pontos de referência, incidiu-se no reconhecimento de pessoas 

e equipamentos associados e, ainda, nos materiais, custos e tempos gastos.  

A identificação de desperdício, isto é, tarefas que não acrescentam qualquer valor no ciclo de 

produção, existe em consequência material desperdiçado, a perda da mão de obra e o desgaste 

dos equipamentos devido à necessidade de serem utilizados novamente. Todas estas perdas 

51%

31%

13%

5% Produção

Lavagem interna da
autobetoneira

Lavagem externa da
autobetoneira

Lavagem misturadora
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resultam em prejuízos financeiros, pois geram a necessidade de fazer um trabalho que não 

agregará valor ao produto final.  

Tendo como princípio o supracitado, foi recolhido e analisado a flutuação de custos incidentes 

na central de betão e na central de transportes dos últimos dez anos da empresa, 

respetivamente, representativo nas Figuras 20 e 21. De realçar que, os dados dos gráficos foram 

desenvolvidos tendo em conta os custos por metro cúbico da produção de betão. 

O gasto predominante que se verifica na central de betão advém da compra do cimento. De 

seguida, surgem os materiais internos, nomeadamente, os inertes, de origem na pedreira 

associada à organização. Por sua vez, os materiais externos incorporam a compra de outros 

materiais essenciais na produção. 

A entrega da aquisição de cimento, na empresa, é feita por via terrestre através de camiões 

cisternas, com capacidades que podem atingir as 26 toneladas, da CIMENTAÇOR - empresa 

açoriana que opera no ramo da construção desde 1984. 

 

Figura 20 – Distribuição dos custos anuais na central de betão. 

Na medida em que a região dos Açores é maioritariamente constituída por rochas ígneas, o 

fabrico e exploração da primeira fase da produção do cimento, isto é, a produção do clínquer é 

inexequível. Neste sentido, a cimenteira procede à aquisição do clínquer a fornecedores 

localizados em Portugal Continental, realizando os últimos passos do processo em fábrica. No 

que se refere, à aquisição dos restantes constituintes, o gesso é adquirido a fornecedores de 

Espanha e a Pozolana4 é extraída da pedreira de Água de Pau, explorada pela própria cimenteira. 

Atualmente, e, tendo em conta as condições, produzem-se os seguintes cimentos: CEM II/B-P 

32,5N; CEM II/A-P 42,5R, e, por fim, o CEM IV/A 42,5R.  

 

4 - Pozolana é um combinado de resíduos naturais existente em zonas vulcânicas, localizada em profundidade variável, 

dependendo dos lugares. Quando finamente moído e na presença de água, reage com hidróxido de cálcio formando 

compostos com propriedades cimentícias. Sendo os Açores uma região vulcânica encontra-se em todo o subsolo. 
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A composição dos cimentos correntemente adquiridos pela central é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Tabela extraída da Norma Europeia EN 197-1 (Quadro 1) - elaborada pelo Comité Europeu de 
Normalização e aprovada em junho de 2000. 

Tipos 

principais 
Notação 

Constituintes principais (%) Constituintes 

adicionais 

minoritários 

Clínquer 

K 

Pozolana natural 

P 

CEM II 

Cimento 

Portland de 

Pozolana 

CEM II/A-P 80-94 6-20 0-5 

CEM II/B-P 65-79 21-35 0-5 

CEM IV 
Cimento 

Pozolânico 
CEM IV/A 65-89 11-35 0-5 

 

Complemente-se a informação com as classes de resistência do cimento previstas na norma 

Europeia EN 197-1 e os respetivos requisitos físicos, apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Tabela extraída da Norma Europeia EN 197-1 (Quadro 2) - elaborada pelo Comité Europeu de 
Normalização e aprovada em junho de 2000. 

Classe de 

resistência 

Resistência à compressão (MPa) Tempo de 

início de 

presa 

 

Expansibilidade 

 
Resistência aos 

primeiros dias 

Resistência de 

referência 

 

2 dias 7 dias 28 dias min mm 

32,5 N - ≥ 16,0 ≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 
≤ 10 

42,5 R ≥ 20,0 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

 

Na entrega de cimento a granel, o material é descarregado por ação gravítica na fábrica. O 

camião cisterna posiciona-se por baixo do silo, e, auxiliado por uma manga dá-se a passagem 

do cimento, do silo da cimenteira, para o interior do camião. De mencionar que, o camião cisterna 

contém três aberturas (i.e. escotilhas) no topo deste, por onde a manga se posiciona 

alternadamente até atingir o limite máximo admitido, em cada posição. 

No que diz respeito aos custos associados à categoria “Salário Pessoal”, estes dividem-se em 

dois trabalhadores fixos e sete afetos parcialmente. Note-se que, a interação, bem como a 

evolução dos custos associados a despesas salariais dos trabalhadores evolui de forma contrária 

às restantes categorias refletindo-se em maiores percentagens no custo por metro cúbico 

quando se produz menores quantidades de betão. 

De igual forma, é possível observar na categoria ‘Outros custos fixos’ um ligeiro aumento, cerca 

de 6%, a partir do ano 2015 do qual se justifica por um reajuste tomado das categorias dos 

custos.   
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No que concerne aos custos com os trabalhos oficinais, globalmente, não se refletem 

negativamente dando a perceção que esta componente se encontra controlada em questões de 

gestão e sustentabilidade. No entanto, no decorrer da pesquisa da dissertação verifica-se que a 

manutenção mínima imposta, particularmente, nos últimos dois anos, (2017 e 2018), está-se a 

fazer sentir de forma negativa atualmente, repercutindo-se em vários equipamentos da central, 

nomeadamente, no desgaste dos tapetes, bem como nas válvulas de entrada e fecho dos silos 

de cimentos. O tempo de vida útil de um dos silos aparenta ter atingido o seu limite, uma vez que 

se verifica excesso de humidade no interior afetando, inevitavelmente, a saída fluída do cimento 

e, por vezes o impedimento por inteiro, enquanto que, um outro silo encontra-se com perdas de 

cimento elevada, no que toca a um fecho defeituoso da válvula de corte. À data de fecho da 

dissertação, o respetivo silo foi removido do local para reparação. 

De realçar o comportamento do cimento face à presença de água. É de conhecimento geral e de 

acordo com a NP EN 197-1:2012 que “o cimento é um ligante hidráulico, isto é, um material 

inorgânico finamente moído que, quando misturado com água, forma uma pasta que faz presa e 

endurece devido a reações e processos de hidratação e que, depois do endurecimento, conserva 

a sua resistência mecânica e estabilidade debaixo de água”. 

Tendo em vista as condições climáticas onde se aloca a central de betão, o principal problema 

relativo ao armazenamento do cimento é o controlo da hidratação dos seus grãos. Em função do 

grau de hidratação do cimento haverá correspondentemente uma queda proporcional na 

resistência do betão. 

Estes efeitos manifestam-se através de tempos perdidos na produção do betão o que em termos 

proporcionais afetaria a composição e entrega ininterrupta do betão. No entanto, não se teve 

registo, até ao desfecho da presente dissertação, de atrasos significativos em obra doravante 

destes pressupostos. 

No que diz respeito à central de transporte, diferencia-se os materiais internos e externos como 

custos provenientes da compra de betão e materiais diversos, respetivamente. Parte-se para a 

conclusão que os maiores gastos da central de transportes incidem na própria compra de betão 

à respetiva central de betão, como se pode observar na Figura 21. 

Como segundo custo mais relevante apresenta-se a categoria “Equipamentos”, onde subsiste 

cinco autobetoneiras que, por sua vez, corresponde a cinco motoristas integrantes na categoria 

de custos “Salário Pessoal”. 

Muito embora a representação das distribuições dos custos anuais, de ambas as centrais, 

explicitem, por si só, em que áreas os maiores gastos se refletem, fazer uma leitura sem ter em 

ponderação a produção anual da organização pode-se tornar algo equívoca. 
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Figura 21 – Distribuição dos custos anuais na central de transportes. 

 

Neste seguimento, a Figura 22 apresenta a variação da produção anual de betão por metro 

cúbico, observando-se um decréscimo significativo na produção de betão entre os anos 2014 e 

2016. 

 

Figura 22 - Produção anual de betão pronto [m3]. 

A indústria da construção, à semelhança do que acontece nos outros países, tem elevada 

importância na economia nacional. Em particular, a construção em Portugal sentiu uma forte 

quebra desde o início da crise de 2009, a que se seguiu a implementação de medidas de 

austeridade que congelaram o investimento público e limitaram a ação dos privados que, por sua 

vez, ficaram sem acesso a crédito. Como consequência da recessão da economia portuguesa 

e, segundo o gabinete de estatísticas da União Europeia (Eurostat), a produção da Construção 

em Portugal recuou 16,3% em julho de 2013, sendo o país a apresentar a maior quebra no 

conjunto dos 28 Estados Membros [40]. 
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A procura dirigida ao setor da construção depende diretamente do grau de desenvolvimento da 

economia, da conjuntura económica e do montante das despesas públicas, ou seja, mais do que 

qualquer outro setor de atividade, a sua evolução depende do montante e das fases de 

investimento em outros setores. Estamos, pois, perante uma atividade tendencionalmente pró-

cíclica, isto é, expansões mais marcadas na economia global em fases positivas do ciclo e 

recessões mais profundas em períodos negativos, sendo por isso mesmo a sua dinâmica 

frequentemente considerada como um dos principais indicadores de uma economia [40]. 

Por último, e, de forma a complementar os dados quanto a gastos e faturação da empresa, os 

trabalhos na central de betão foram acompanhados, no decorrer de duas semanas distintas, 

tendo como um dos objetivos o fim estipulado.  

O produto das semanas apresentadas no ANEXO II: diz respeito a duas semanas em que se 

procedia à fase construtiva de betão armado numa das obras, em curso, adjudicadas à empresa. 

Usualmente, a produção e, consequente, faturação da central de betão decai, significativamente, 

quando as obras internas se encontram numa segunda fase de construção, isto é, a fases de 

acabamentos.  

Por fim, verificou-se que a produção da central, em termos de faturação, corresponde a 

aproximadamente 5% de clientes externos, em oposição aos 95% a clientes internos, concluindo-

se que o sucesso da central está dependente das obras adjudicadas à empresa. 

3.3 Medidas  

Neste subcapítulo, é apresentado um modelo de implementação do programa Lean. Neste 

modelo é sugerida a lista de ferramentas a aplicar nas atividades onde se detetou desperdícios. 

O objetivo é evidenciar que as ferramentas associadas à existência de um sistema Lean são um 

auxílio na gestão das organizações e suas atividades, coordenando melhor o fluxo de produção, 

gerando ações que criam valor, e tornando os processos mais eficazes e rentáveis. 

O modelo de implementação do Lean prevê a utilização de ferramentas e técnicas apropriadas 

a uma determinada atividade. Neste sentido, para que se consiga atingir máximo de potencial do 

programa é fundamental que a liderança esteja comprometida com o mesmo, pois, permite 

manter a equipa focada nos objetivos traçados para cada atividade Lean e no comprometimento 

de todos com as ações delineadas, sempre com o foco na redução e eliminação dos desperdícios 

inerentes aos processos da empresa através da utilização de ferramentas que os tornem visíveis 

[40]. 

O Mapeamento de Fluxo de Valor foi a primeira ferramenta a ser usada no decorrer do estudo, 

sendo que consistiu na identificação de todas as etapas da produção do betão, gerando um 

fluxograma. Em consequência, foi também identificado os desperdícios do ciclo, o tempo perdido 

e, ainda, atividades mal geridas. 
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O Diagrama de Ishakawa foi colocado em uso para identificar causas para os desperdícios 

detetados em um dos silos. Chegou-se à conclusão de que o equipamento ultrapassou sua vida 

útil.  

No que diz respeito à ferramenta de Controlo Visual, segundo a definição apresentado no 

subcapítulo 2.5.7, trata-se de uma ferramenta que pode ser aplicada, de forma genérica, para 

controlar visualmente qualquer processo, atividade ou operação, mais amplo ou mais restrito, 

sendo essencialmente mais atribuída a um controlo de equipamentos. Neste sentido, 

recomenda-se, a aplicação da ferramenta nos equipamentos da central de betão. 

O LPS visa a um sistema de planeamento e controlo, daí recomendado no controlo dos 

equipamentos e na gestão dos tanques de receção de águas residuais. 

O Poka-Yoke foi introduzido para ser usado nos tapetes transportadores, pela verificação de um 

funcionamento inadequado.  

Por fim, a ferramenta 5S é recomendada para implementação na central na sua generalidade. 

Na Tabela 3, apresenta-se um resumo alternativo das ferramentas associadas aos desperdícios 

identificados. 

Tabela 3 - Resumo das ferramentas lean atribuídas aos desperdícios. 

Desperdícios Ferramentas 

Paragens na produção 

doravante de anomalias nos 

tapetes transportadores 

5S 

LPS 

TPM 

PY 

Planta de Estaleiro 
5S 

LPS 

Gestão do stock dos silos 

LPS 

TPM 

5S 

Gestão das lamas residuais 
LPS 

5S 

3.3.1 Paragens de tempo 

A aplicação da ferramenta PY surge essencialmente pela necessidade de implementar um 

sistema à prova de paragens de produção. Neste sentido, a recomendação destina-se aos 

tapetes transportadores do sistema. 

Em contexto com o estudo, a falta de limpeza e recolha de matéria-prima perdida nos tapetes 

transportadores implica uma quebra no sistema de produção e, por vezes, uma falha de rigor do 
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mesmo. Para evitar que este problema possa surgir, sugere-se uma solução através de um 

método de controlo onde cada tapete transportador possua um sensor de deteção de excesso 

de peso, parando se for o caso. Neste seguimento, só permitiria dar início à produção do produto 

seguinte após o operador ter efetuado a manutenção necessária, caso contrário, a máquina não 

deve iniciar o trabalho garantindo assim a implementação diária de uma manutenção dos 

equipamentos, com efeito a uma melhoria contínua. 

Este sistema contribui ainda para a sofisticação da central, característica essa que deve ser 

sempre encarada como positiva e útil aos dias de hoje. 

3.3.2 Planta do estaleiro 

A implantação de uma linha produtiva é um fator da maior importância para qualquer fábrica. 

Sugere-se assim uma mudança da disposição dos equipamentos com o objetivo de resolver 

alguns problemas detetados, nomeadamente associados a paragens excessivas dos transportes 

para a realização das atividades, movimentos de operadores desnecessários, entre outros. Uma 

vez que a mudança do tipo de equipamentos que se encontra neste tipo de produção, significa 

um investimento inicial relevante, apresenta-se duas soluções de disposição em planta (Figuras 

23 e 24). 

Aconselha-se uma disposição que facilite a implementação do sistema contribuindo para um 

acréscimo da fluência entre as atividades, que permita a interação entre as etapas, onde só se 

dê movimentos e paragens dos veículos apenas quando necessário e, no cômputo geral, que 

contribua para um nível superior de organização. 

Sugere-se, como primeira solução, a unificação da etapa inicial no ciclo, isto é, um local 

designado para a paragem destinada à primeira lavagem do veículo e a receção da informação 

do trabalho designado.  

Como mais-valia, apresenta-se o facto de libertar aproximadamente 10% do espaço ocupado na 

fábrica e contribuir para um espaço mais limpo no que se refere ao caminho de águas residuais, 

bem como facilitar a circulação do pessoal.  

Pelos vários defeitos detetados provenientes da planta atual, sugeriu-se uma nova disposição 

dos sectores se houvesse a possibilidade de uma reconstrução por completo e representada na 

Figura 24.  

Na implementação do desenho do estaleiro, teve-se em conta distribuir a localização dos meios 

e instalações dentro deste, permitindo minimizar as distâncias a percorrer, pelas pessoas, 

materiais e máquinas, bem como minimizar o número de operações dentro da central com o 

objetivo de reestruturar a área garantindo a capacidade produtiva, melhorando os fluxos de 

material e movimentações de máquinas, para definir de forma visual o planeamento de produção.  
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Figura 23 - Fluxo de atividades da central de betão com alteração proposta. 

 

Esta melhoria pretende dispor os sectores de acordo com a sequência das operações 

contribuindo para a existência de um fluxo do material mais direto e mais claro mesmo para os 

próprios operadores. Relativamente aos transportes e movimentos efetuados, tornam-se mais 

diretos e objetivos. Esta medida possibilita ainda a libertação de cerca de 30-40% do espaço 

ocupado pela central pela disposição sequencial dos equipamentos de acordo com o movimento 

dos veículos, sendo que esta medida em muito ajuda à organização da mesma para um conceito 

mais Lean garantindo que não há paragens na produção e subsequentemente na entrega do 

produto.  

Em ambas as soluções, a implantação deve ser submetida a um acompanhamento sustentado 

pela ferramenta 5´S de forma a contribuir também para um ambiente limpo, organizado, prático 

e simples tornando a presença dos operadores nos postos de trabalho mais agradáveis, 

contribuindo consequentemente, para uma maior satisfação global na empresa.  

Antiga localização da torneira com jato de pressão 

 

Alteração proposta 
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Figura 24 - Exemplo de situação ideal de um fluxo de trabalhos numa central de betão. 

 

3.3.3 Equipamentos  

Neste departamento, para resolução dos problemas encontrados, recomenda-se 

maioritariamente uma manutenção combinada com a ferramenta LPS.  

Um plano de manutenção tem por objetivo melhorar a periodicidade da manutenção dos 

equipamentos, para que a manutenção seja feita de forma mais eficiente e sem prejudicar o 

trabalho da produção. 

Por outro lado, insere-se o LPS que visa a um sistema de planeamento e controlo. Neste contexto 

o LPS tem como objetivos: Melhorar o planeamento de manutenção, antecipando as paragens 

técnicas dos equipamentos; Lutar contra a incerteza e imprevisão das condições climatéricas e 

por fim, auxiliar a gestão das relações, comunicação e compromissos que bloqueiam muitas 

vezes as decisões de planeamento.  

Neste contexto, para um controlo eficaz do planeamento do que foi feito, do que deve ser feito e 

de planos futuros recomenda-se a implementação de um quadro de gestão visual. Na Tabela 4, 

apresenta-se um exemplo de constituição do quadro, recomendando-se o registo da seguinte 

informação: data e hora da anomalia, o equipamento afetado, a medida que se tomou; a 

frequência da anomalia (avaliado numa escala, por exemplo de ‘pouco frequente’ a ‘muito 

frequente’); a causa do efeito (se encontrado) e, por fim, o responsável que efetuou. 
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MANUTENÇÃO TRADICIONAL MANUTENÇÃO PLANEADA 

Tabela 4 - Tabela de gestão visual de controlo de anomalias verificadas. 

 

Face ao cenário, Figueiredo [41] aconselha um contrato ‘produção-manutenção’ com o intuito de 

se concretizar a realização de reuniões periódicas que contam com a participação dos 

responsáveis das equipas de manutenção e produção. 

A presença de uma manutenção planeada e controlada consiste em despertar os operadores 

para realização das tarefas básicas de manutenção do equipamento, tais como limpeza, 

inspeção e lubrificação. Neste seguimento, a prática levará à experiência dos operadores, dando 

a estes a capacidade de detetar as anomalias no momento em que estas ocorrem e o porquê da 

causa, permitindo uma rápida reação e maior fiabilidade dos equipamentos. Ao capacitar os 

operadores para algumas tarefas de manutenção, permitirá libertar as equipas de manutenção 

para atividades técnicas de maior valor acrescentado (melhorias técnicas, atividades avançadas 

de prevenção). As atividades de manutenção básicas passam a ser realizadas numa frequência 

diária ou semanal, seguindo-se assim a linha de pensamento de uma melhoria contínua.  

Na Figura 25 pode-se observar a melhoria da manutenção tradicional para uma manutenção 

fiscalizada e planeada.  

 

 

 

 

OPERAÇÃO RESULTADOS 

Inspeção 

Paragens não programa 

– avarias dos 

equipamentos. 

Lubrificação 

Limpeza 

Sem 

Operação 

Associada 

 

Custos afeto à 

Reparação 

Custos iniciais 

Outros Eliminação da anomalia 

OPERAÇÃO RESULTADOS 

Inspeção 

periódica 

Paragens não 
programa -avarias 

Custos afeto à 
Reparação 

Formação e treino 
dos colaboradores 

Custos inicias 
Plano de 
Manutenção 

 

Eliminação da 

anomalia 

Limpeza 

/Lubrificação 

Melhoria 

Contínua 

Outros 

Figura 25 – Manutenção tradicional VS Manutenção programada. 
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Como resultado, espera-se melhorias da capacidade funcional dos equipamentos e menores 

tempos de paragens no fluxo de produção do produto. De realçar, outras situações vantajosas 

que se espera da ferramenta, no setor, nomeadamente estabelecer um momento definido de 

passagem de informação entre as áreas; estabelecer e delinear responsabilidades (tarefas de 

manutenção a realizar pela equipa da manutenção e pela equipa da produção), bem como alinhar 

os dois departamentos nas atividades de manutenção. 

3.3.4 Recolha de lamas residuais 

Como apresentado, a gestão da recolha de lamas residuais não se encontra programada, sendo 

a recolha feita mediante controlo visual do encarregado do estaleiro ou de trabalhadores afetos 

a 100% à CB. Na medida em que a prática de soluções sustentáveis vai de encontro à filosofia 

Lean, sugere-se a aplicação da metodologia da ferramenta LP com vista à procura de uma 

melhoria contínua desta atividade, como por exemplo na procura por soluções de redução do 

consumo de água. 

3.4 Limitações encontradas 

A realização desta dissertação foi limitada por vários obstáculos ao longo do tempo, onde o 

principal foi a falta de tempo disponível para conseguir estudar na íntegra a mecânica dos 

equipamentos funcionais. Não obstante, foi conseguido um levantamento de dados suficientes 

para o estudo do funcionamento de uma típica central de betão, que tornou possível propor as 

ferramentas adequadas com vista a um funcionamento Lean.  

Atualmente, a filosofia Lean não se encontra implementada em nenhum dos setores de atividade 

da empresa, nem os trabalhadores se encontram orientados e familiarizados com as ferramentas 

e princípios Lean. Porém, verificaram-se práticas pontuais do uso da ferramenta de controlo 

visual implementada para controlo semanal dos pedidos de produção, como se pode verificar na 

Figura 26, mas o sistema cai em desuso com o acumular de funções ou por simples 

esquecimento.  

Convém salientar que o maior obstáculo à implementação da filosofia Lean é o facto de os 

tempos perdidos em obra, resultante de imprevistos da construção, serem em muito superiores 

aos tempos perdidos decorrentes de anomalias e/ou simplesmente de atividades sem valor. A 

discrepância resulta em, aproximadamente, 34% para 66% dos tempos perdidos na CB para os 

de obra, observando-se os resultados no ANEXO IV - Análise de tempos.  
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Figura 26 - Quadro de controlo visual semanal da produção da central de betão. 

Perante este cenário, não se justifica, à partida, recorrer a medidas que anteveem custos iniciais 

substanciais sem implementar, em conjunto, a prática Lean às atividades a jusante. 

Adicionalmente, até ao momento, a organização não albergou custos significativos de entregas 

ineficazes, pelo que, face a esta atitude, atividades sem valor e a prática de trabalhos mal-

executados serão mantidos enquanto não se der a merecida importância a uma manutenção 

regular e continua, a um planeamento ordenado e a uma formação inicial de reconhecimento. 

Neste sentido, valida-se a noção da metodologia Lean no que diz respeito à necessidade de 

envolvimento de todas as partes de uma organização, no que toca a trabalhar em conjunto tendo 

em vista o alcance de uma melhoria contínua – o Princípio Jidoka, fundamental para um resultado 

positivo. 

Por último, pode-se constatar que a adoção dos princípios Lean em atividades pontuais no setor 

da construção não será tão eficaz e eficiente como na implementação da filosofia num ciclo 

completo da produção. Da mesma forma, consta-se que num cenário de atividades que se 

encontram quer a montante quer a jusante de outras com elevado risco de incertezas e 

imprevistos, das quais resultem custos ou tempos perdidos de maior relevância, torna-se inviável 

e/ou pouco fundamentado para uma organização que desconhece a filosofia Lean adotar 

métodos que implicam tempo e investimento inicial.  
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Capítulo IV – Considerações finais 

4.1 Conclusão 

Na presente dissertação é estudada a utilização da filosofia Lean como uma possível forma de 

aumentar o desempenho na produção de betão pronto, com foco na redução de desperdícios 

para a melhoria da qualidade e eficiência e do tempo despendido. O objetivo último corresponde 

à diminuição do custo de produção.  

Nesse contexto, foi proposta a aplicação de um conjunto de técnicas que fazem parte da filosofia 

Lean, nomeadamente uma metodologia que integra um conjunto de métodos e técnicas a aplicar 

para uma eficaz gestão das centrais de betão. Para tal, foram apresentados e explicados os 

princípios, conceitos, fundamentos e ferramentas da Construção Lean, com o intuito de dar a 

conhecer à indústria da construção esta nova filosofia. 

Da revisão bibliográfica, conclui-se que a abordagem ao estado de conhecimento do Lean 

apresenta-se extensa e de entendimento diverso, na procura da melhoria contínua dos sistemas 

de gestão, com particular enfoque na indústria e na construção civil. O Lean na construção, ao 

sugerir soluções alternativas para a melhoria dos processos construtivos, não se baseia 

exclusivamente na implementação de novas tecnologias, mas direciona os esforços para a 

racionalização dos processos.  

A filosofia Lean e a referência à construção Lean forneceram as ferramentas relevantes nesta 

investigação e as técnicas de redução de desperdícios na construção civil, tendo sido 

identificados os sete principais tipos de desperdícios de um processo de produção, sendo eles a 

sobreprodução, espera, transporte, stocks elevados, excesso de procedimentos, movimentos e 

defeitos. A aplicação do sistema Lean é conseguida e suportada por ferramentas que permitem 

a sua implementação e manutenção, tendo sido identificadas, no processo, diversas ferramentas 

existentes que auxiliam a sua implementação, as quais estão subjacentes à redução dos 

desperdícios, tornando-os visíveis numa primeira fase para, seguidamente, e de forma 

sistemática, tentar eliminá-los. 

Neste sentido, no caso de estudo, procedeu-se a um levantamento das atividades na produção 

de betão pronto, gerida pela central de betão, de uma empresa de construção.  

O modelo de estudo é composto por três fases distintas, como a preparação, a análise de 

reconhecimento do valor das atividades, e, por fim, o estudo do tipo de soluções adequadas à 

situação, com foco na gestão Lean. Neste contexto, é sugerida uma lista de ferramentas a aplicar 

por atividade/etapa sem valor, pretendendo solucionar as dificuldades de um processo de 

produção de betão pronto, e com potencialidade para ser utilizada em qualquer empresa de 

construção civil. 
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Neste seguimento, averiguou-se três tipos de desperdícios Lean, nomeadamente:  

1. Processamento inapropriado, resultante de atividades sem valor. 

2. Movimento desajustado, resultante de um planeamento e organização do espaço 

inadequado. 

3. Tempos de espera elevados, proveniente de paragens na produção de betão. 

 

No que diz respeito ao processamento inapropriado e movimento desadequados, atribui-se a 

ocorrência destes desperdícios à organização do espaço. Neste sentido, as conclusões foram 

claras, na medida em que permitiram verificar que um rearranjo da disposição de equipamentos 

contribui, regra geral, para uma melhoria da produtividade nas mais variadas vertentes, tais 

como: redução do tempo de transporte; minimização de etapas sem valor; alcance de um 

ambiente de trabalho limpo; e, contribuição indireta para o aumento da eficiência dos 

colaboradores nas atividades do estaleiro. Concluiu-se que o planeamento de um estaleiro na 

sua fase inicial de implantação é de suma importância para a redução dos desperdícios.  

No que concerne aos tempos de espera, associa-se o desperdício à deterioração avançada dos 

equipamentos, responsável por um funcionamento inadequado que ocasiona paragens forçosas 

da produção de betão. O silo requer substituição, visto que a estanqueidade se encontra 

debilitada. O 1º tapete rolante, apresentando perda de matéria prima, aquando da descarga 

desta para o tapete, necessita de uma substituição dos remates ou, então, da diminuição da 

abertura das comportas das tolvas. E, por sua vez, a união dos dois tapetes carece do emprego 

de um material mais resistente, no local, a fim de prevenir situações de rotura. 

Por outro lado, apurou-se que a central não se rege segundo os princípios de uma manutenção 

pró-ativa. Acredita-se que a falta de manutenção, quer dos equipamentos, quer do espaço, e, 

ainda, a falta de indicação aos trabalhadores para a implementação de uma manutenção regular, 

correspondem às causas de deterioração evidenciada no local.  

Perante as conclusões, apresenta-se, na Tabela 5, os sentidos fundamentais que devem ser 

transmitidos aos colaboradores de uma central de betão, com a finalidade de uma maior 

organização e padronização dos trabalhos. Adicionalmente, deverá apostar-se na reflexão das 

vantagens de uma manutenção regular. 

Por fim, foi possível validar um dos princípios fundamentais da filosofia, isto é, que para 

assegurar a correta implementação e sustentabilidade desta nova filosofia de gestão das 

operações é imprescindível a sua monitorização constante, e, principalmente, o envolvimento 

total de uma organização. Qualquer ação contrária fará com que o sistema não prevaleça, caindo 

em desuso. De realçar também que a filosofia Lean não é algo que se estruture num curto espaço 

de tempo, sendo necessário ser implantada de forma sistemática em todas as áreas produtivas.  
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Tabela 5 - Juízos de valor a introduzir nas atividades da central. 

Desperdícios Localização 5S Descrição 

Processamento 

e movimentos 

inadequados 

Layout da 

central 

SEISO 

Sentido de limpeza – sentido essencial 

aquando da contratação de trabalhadores, 

de modo a garantir um ambiente de 

trabalho limpo. 

SEIKETSU 

Sentido de padronização – os 

colaboradores devem estar informados do 

fluxo de atividades/etapas, com vista a uma 

menor variabilidade de processos e 

movimentos desnecessários.  

SHITSUKE 

Sentido de autodisciplina – a central requer 

trabalhadores conscientes da importância 

do cumprimento e manutenção dos 

procedimentos e regras. 

Tempos de 

espera 

elevados 

Equipamentos 

SEIRI 

Sentido de utilização – sentido relevante, 

no sentido de averiguar a disponibilidade, 

eficiência e eficácia de todos os 

equipamentos antes do início de um 

trabalho. 

SEISO 

Sentido de limpeza – sentido primário, na 

manutenção dos equipamentos, tendo em 

vista a garantia e preservação da 

conservação destes. 

SHITSUKE 
Sentido de autodisciplina – sentido 

importante, com vista à manutenção pró-

ativa dos equipamentos. 

Gestão das 

lamas residuais 

Tanque de 

recolha das 

lamas residuais 

SHITSUKE 

Sentido de autodisciplina – prevalece na 

imposição de uma manutenção regular do 

tanque.  

Este sentido deixa sob responsabilidade as 

atitudes praticadas pelos colaboradores. 

Face a um cenário atual de preocupação 

ambiental, associa-se, neste sentido, a 

responsabilidade das centrais na 

integração de soluções sustentáveis. 

4.2 Desenvolvimentos futuros 

Apesar de esta dissertação ter atingido seus objetivos no caso de estudo, ela ainda representa 

apenas o início de uma implementação de uma filosofia Construção Lean, no setor da produção 

de betão.  

Importa salientar, que, foi possível evidenciar na atividade, de produção de betão pronto, a 

importância das atividades tanto a montante, como a jusante, de modo a que a otimização do 

processo e implementação do Lean seja bem sucedida. 
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Neste contexto, propõe-se para trabalhos futuros uma implementação mais abrangente dos 

conceitos e ferramentas Lean numa central de betão e em atividades similares, recorrendo a 

mais que um caso de estudo para possibilitar efetuar análises comparativas. Observa-se a 

necessidade de se expandir os estudos referentes à filosofia Lean na construção, 

especificamente aos que demonstrem a redução dos custos como benefício. Sugerem-se outros 

estudos que mostrem e comprovem a eficácia das práticas da filosofia no setor da construção 

civil visando à sensibilização dos gestores das empresas deste setor. 

Neste seguimento, identifica-se alguns temas que poderiam ser tratados em trabalhos futuros, 

para complementar o trabalho já desenvolvido, como por exemplo: 

• Análise da viabilidade económica na restruturação do layout de uma central de betão; 

• Implementação da Construção Lean nos setores a montante e a jusante de uma central 

de betão; 

• Estudo da implementação da Construção Lean no dia a dia de um estaleiro de obra. 
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ANEXO I: Fluxo de trabalhos na Central de Betão 
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ANEXO II: Produção da central, em m3, e respetiva percentagem afeta a clientes internos e clientes externos. 

 

Obras Fórmula 25/fev 26/fev 27/fev 28/fev 01/mar 11/mar 12/mar 13/mar 14/mar 15/mar 16/mar 
Consumo 

[m3] 

Consumo total 
por tipo de 

clientes [m3] 

Percentagem 
afeta à 

produção [%] 

C
li
e
n

te
s
 I

n
te

rn
o

s
 

1 F7       1,5               1,5 

607,05 97,3 

2 

F3                   5   5,0 

F6         23,5             23,5 

F24       14               14,0 

3 F5               17       17,0 

4 
F15   1                   1,0 

F16           7   7   7,5   21,5 

5 F116 1                     1,0 

6 

F13 70           12,5   6     88,5 

F17 3,8 25,5     150 20,5 51 15,5 12 14 110 402,3 

F116 4,5 1,5 4,5 1,5   2 2 2 3,5 1,5   23,0 

7 

F3           2           2,0 

F108 1 1       1,25   1 1 1   6,3 

F116               0,5       0,5 

C
li
e
n

te
s
 

E
x
te

rn
o

s
 

1 F67       2,5               2,5 

16,50 2,7 
2 

F3           4           4,0 

F4             10         10,0 

                         Total 623,55   
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ANEXO III: Consumo semanal de produção de betão na época de Inverno. Parâmetros referentes a gastos de 
água. 

o Semana: 25 de fevereiro a 2 de março 

  Fórmula 
DIAS DE SEMANA  

Produção [m3] 
Água Verão 

[L/m3] 
Água Inverno 

[L/m3] 
Água real 

consumida [L] 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

Betão 

F6         23,5   23,5 160 150 3 525 

F7     1,5    1,5 190 175 263 

F13 70       70 180 175 12 250 

F15   1      1 175 160 160 

F17 3,8 25,5   150   179,3 180 165 29 585 

F24     14    14 180 160 2 240 

Produtos 
Secos 

F108   1 1       2 0 0 0 

F116 5,5 1,5 4,5 1,5     13 0 0 0 
          TOTAL 48 022 

o Semana: 11 de março a 16 de março 

  Fórmula 
DIAS DE SEMANA  

Produção [m3] 
Água Verão 

[L/m3] 
Água Inverno 

[L/m3] 
Água real 

consumida [L] 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

Betão 

F3 6       5   11 160 150 1 650 

F4  10      10 160 150 1 500 

F5   17     17 160 150 2 550 

F13  12,5  6    18,5 180 175 3 238 

F16 7  7  7,5   21,5 175 155 3 333 

F17 20,5 51 15,5 12 14 110 223 180 165 36 795 

Produtos 
Secos 

F67     2,5       2,5 0 0 0 

F107    2,5    2,5 0 0 0 

F108 1,25   1 1   3,25 0 0 0 

F116 2 2 2,5 3,5 9   19 0 0 0 

        
 

 TOTAL 49 065 



74 
 

ANEXO IV: Análise de tempos 

F
ó

rm
u

la
 

Data 

Volume 

(m3) 

L
o

c
a

l 
d

e
 

D
e

s
c
a

rg
a

 

P
ro

d
u

to
 

H
o

ra
 d

a
 

A
m

a
s
s
a

d
u

ra
 

[m
in

] 

T
e

m
p

o
 d

a
 

A
m

a
s
s
a

d
u

ra
 

[m
in

] 

T
e

m
p

o
s
  

p
e

rd
id

o
s
  

d
u

ra
n

te
 a

 

a
m

a
s
s
a

d
u

ra
  

Modo de 
descarga 

Aplicação do betão 
Controlo de 
Produção 

Tempo de limpeza 
final [min] 

Horários 

T
e

m
p

o
s
 p

e
rd

id
o

s
 

A
 p

e
d

id
o

 d
o

 c
li

e
n

te
 

P
a

rc
ia

l 

A
c
u

m
u

la
d

o
 

D
ir

e
ta

 

B
o

m
b

a
 

P
il

a
re

s
 

L
a

je
s
 

F
u

n
d

a
ç
õ

e
s
 

V
ig

a
s
 

M
u

ro
s
 

O
u

tr
o

 

C
o

n
s
is

tê
n

c
ia

 

P
ro

v
e

te
s
 

M
a

n
u

a
l 

A
u

tó
n

o
m

o
 

S
a

íd
a

 d
a

 

C
e

n
tr

a
l 

C
h

e
g

a
d

a
 à

 

O
b

ra
 

In
íc

io
 d

a
 

D
e

s
c
a

rg
a

 

F
im

 d
a
 

D
e

s
c
a

rg
a

 

S
a

íd
a

 d
a

 

O
b

ra
 

C
h

e
g

a
d

a
 à

 

c
e

n
tr

a
l 

F7 
01/03/

2019 
1,5 23,5 X Betão 11:45 5,00   x       Aprovado 4   11:50 12:00 12:15 12:30 12:35 12:45   

F17 
01/03/

2019 
7 7 Y Betão 12:48 10,55 ≈ 3𝑚𝑖𝑛  x  x     Aprovado 4  2,02 13:00 13:10 13:20 13:35 13:40 13:50  

Slump = 115 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
7 14 Y Betão 12:55 8,42   x  x     Aprovado 4  2,1 13:05 13:20 13:30 13:40 13:45 13:55  

Slump = 140 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
9 23 Y Betão 13:04 15,42 ≈ 4𝑚𝑖𝑛  x  x     Aprovado 4  2,25 13:22 13:30 13:40 13:55 14:00 14:10  

Slump = 120 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
9 32 Y Betão 13:22 12,80   x  x     Aprovado 4  2,15 13:35 13:50 13:55 14:15 20:00 14:30  

Slump = 140 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
7 39 Y Betão 14:01 7,46   x  x     Aprovado 4  2,22 14:00 14:15 14:20 14:30 14:35 14:45  

Slump = 130 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
7 46 Y Betão 14:10 9,37 ≈ 3𝑚𝑖𝑛  x  x     Aprovado 4  2,06 14:10 14:25 14:30 14:40 14:45 14:55  

Slump = 140 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 



75 
 

F17 
01/03/

2019 
9 55 Y Betão 14:14 12,55   x  x     Aprovado 4  2,78 14:30 14:40 14:45 15:00 15:05 15:25  

Slump = 130 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
9 64 Y Betão 14:33 12,52   x  x     Aprovado 4  2,3 14:49 15:00 15:30 15:45 15:50 16:00 

≈ 

25𝑚𝑖𝑛 

Slump = 110 

mm  

(Pedido 100  

mm-150mm) 

F17  
01/03/

2019 
7 71 Y Betão 14:49 14,01 ≈ 6𝑚𝑖𝑛  x  x     Aprovado 4  2,43 15:06 15:15 15:40 15:55 16:00 16:10  

Slump = 130 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
7 78 Y Betão 15:04 10,02   x  x     Aprovado 4  3,19 15:18 15:35 15:55 16:05 16:10 16:20  

Slump = 120 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
9 87 Y Betão 15:15 12,40   x  x     Aprovado 4  3,05 15:33 15:40 16:05 16:25 16:30 16:40  

Slump = 130 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
9 96 Y Betão 16:04 33,40 ≈ 22𝑚𝑖𝑛  x  x     Aprovado 4  2,41 16:40 16:50 16:55 17:15 17:20 17:30  

Slump = 110 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
7 103 Y Betão 16:38 8,31   x  x     Aprovado 4  2,2 16:50 17:00 17:20 17:30 17:35 17:45  

Slump = 100 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
7 110 Y Betão 16:51 9,21   x  x     Aprovado 4  3,2 17:05 17:15 17:25 17:45 17:50 18:00  

Slump = 110 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
9 119 Y Betão 17:02 12,67   x  x     Aprovado 4  2,53 17:25 17:35 17:45 18:55 19:00 - 

≈ 

50𝑚𝑖𝑛 

Slump = 110 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 
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F17 
01/03/

2019 
9 128 Y Betão 17:40 12,03   x  x     Aprovado 4  2,22 17:55 18:05 18:15 19:25 19:30 -  

Slump = 130 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
7 135 Y Betão 17:54 -   x  x     Aprovado 4  - 18:10 18:20 19:00 19:15 19:20 -  

Slump = 150 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
7 142 Y Betão 18:10 -   x  x     Aprovado 4  - 18:25 18:40 19:30 19:40 19:45 -  

Slump = 110 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
9 151 Y Betão 19:16 -   x  x     Aprovado 4  - 19:30 19:40 19:45 20:00 20:05 -  

Slump = 120 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
7 158 Y Betão 19:32 -   x  x     Aprovado 4  - 19:40 19:50 20:00 20:20 20:25 -  

Slump = 130 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

F17 
01/03/

2019 
2 160 Y Betão 20:06 -   x  x     Aprovado 4  - 20:10 20:20 20:25 20:30 20:35 -  

Slump = 120 

mm  

(Pedido 100 

mm-150mm) 

 


