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resumo 
 

 

O estágio curricular descrito neste relatório, foi 
desenvolvido no departamento de Engenharia de 
Processos, numa empresa produtora de pás eólicas. O 
seu objetivo, passou pela compreensão e mapeamento 
dos diferentes processos inerentes ao fabrico de pás 
eólicas, e realização e implementação de ações de 
melhoria com foco na redução de custos e tempos de 
ciclo dos processos. Ao longo do decorrer do estágio, 
participei, também, em ações de industrialização de 
novas versões de pás, uniformização de documentos, 
criação de ajudas visuais e desenho e modelação de 
estruturas necessárias á produção. No conjunto das 
ações consegui participar nas diferentes fases que 
compõem uma alteração de processo, planear, fazer, 
verificar e atuar. Ao longo destas mesmas ações tentei 
sempre que possível, a inserção de metodologias e 
ferramentas de Lean Manufacturing. 
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abstract 

 

The curricular internship describe in this report, was developed 
at the department of Process Engineering at a production plant 
of wind blades. The goal of this internship was to fully 
understand and document the process done in the shop floor, 
as well as suggest and apply improvement´s actions. During 
my time at the plant, I did industrialization of new versions of 
blades, create visual aids and drew and modeled structures, 
required by the production. At the overall of the actions 
described in this paper, I participated in the four stages of a 
process change, plan, do, check and act. These actions were 
made, always aiming for the use of Lean Manufacturing´s tools 
and methods. 
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1.Introdução 

Este capítulo tem como finalidade contextualizar o leitor para o desafio proposto, quais 

os objetivos iniciais definidos, e como realmente decorreu o meu estágio curricular na Siemens 

Gamesa Renewable Energy – Vagos, parte integrante do Mestrado Integrado em Engenharia e 

Gestão Industrial. 

1.1Contextualização 

A indústria das energias renováveis e limpas, encontra-se em grande expansão, onde se 

inclui o setor da energia eólica, que tem apresentado grandes inovações como é o caso de pás 

eólicas cada vez maiores, que permitem potencializar um maior rendimento energético dos 

aerogeradores, ou as pás recicláveis, que indo ao encontro do conceito de economia circular, 

resolvem um dos grandes problemas deste setor, que é o descarte das torres eólicas no final do 

seu tempo de vida, e o impacto ambiental que esse descarte acarreta. Estas inovações fazem 

com o setor da energia eólica contenha um mercado muito competitivo, com as grandes 

empresas produtoras, como a Siemens Gamesa, a Vestas ou a General Energy, a trabalhar 

arduamente para reduzirem os seus custos com a inserção de materiais e processos de fabrico 

inovadores, aumentarem as suas capacidades de produção e industrializem novos modelos que 

lhes permitam ter uma vantagem competitiva sobre a concorrência. 

À data de início do estágio, a fábrica estava num período de adaptação às normas do grupo 

Siemens Gamesa, com as diferentes equipas em constante formação, mudança de templates e 

processos, tanto produtivos como de suporte. Mais concretamente a equipa onde fui inserido, 

a engenharia de processo, encontrava-se sobrecarregada de trabalho, pois é responsável pelo 

estudo e implementação de processos definidos pelo grupo, estando em constante contacto 

com engenheiros da Siemens Gamesa, para além da necessidade de acompanhar a 

industrialização de novos modelos, em chão-de-fábrica, sempre com o foco em como se poderá 

fazer melhor, mais rápido e com um menor custo. Na altura, a fábrica produzia 3 modelos 

diferentes de pás eólicas, um com a produção já em série, o SG145, e os outros dois, o SG155 e 

SG170, em fase de testes. 

Devido à necessidade de uniformizar documentos e processos, tanto produtivos como não, 

com as diretórias da empresa-mãe Siemens Gamesa, para além do objetivo operacional de 

melhorar a performance da fábrica (produzir mais pás eólicas, em menos tempo, sem qualquer 

indicação de não qualidade, utilizando menos recursos), existe a necessidade da entrada de 

novos recursos humanos e desenvolvimento de projetos com essas finalidades. 
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De modo a sucumbir estas mesmas necessidades a Siemens Gamesa Renewable Energy – 

Vagos, abriu uma vaga para um estágio curricular, inserido na equipa de Engenharia de Processo, 

aberto para alunos finalistas dos mestrados de Engenharia Mecânica ou Engenharia e Gestão 

Industrial. Este estágio tinha como principal objetivo a análise e otimização dos vários projetos, 

com enfâse na implementação de boas práticas de Lean Management. 

Aquando do planeamento do estágio foi definido que, numa fase inicial, seria inserido nas 

tarefas diárias da equipa, acompanhando os diferentes engenheiros responsáveis pelos vários 

processos inerentes à produção da pá eólica. Sendo que, posteriormente, faria parte de uma 

equipa, constituída por elementos de diferentes departamentos, com o objetivo de, através de 

ações de melhoria e alterações ao processo, reduzir o tempo de ciclo do projeto SG145 para 

24h.  

Devido a diferentes condicionantes, esta equipa com o projeto “SG145 24H cycle-time”, não 

se chegou a formar, não obstante de o foco dos intervenientes continuar a ser uma melhoria na 

performance do fabrico deste modelo, assim como dos restantes. 

O estágio descrito neste relatório, iniciou-se a 3 de dezembro de 2020 tendo terminado a 

30 de abril de 2020. Um período mais curto do que estava estipulado no início, devido á empresa 

me ter oferecido um contrato para desempenhar as funções de controlador industrial. Proposta 

esta, que resultou do trabalho realizado durante o período de estágio. 

1.2 Objetivo 

 Na altura de elaboração do meu plano de estágio foi estipulado o objetivo quantitativo 

de redução do tempo de ciclo do projeto SG145 para as 24 horas, através de ações de melhoria 

que fossem de encontro à filosofia de Lean Manufacturing. Com o decorrer do estágio, verifiquei 

que o objetivo real do meu estágio, passava pelo auxílio ao trabalho dos restantes engenheiros 

de processo, e a realização de ações de melhoria não só no projeto SG145, mas em todos os 

processos produtivos da fábrica. 

1.3 Metodologia 

Os primeiros tempos do estágio curricular foram de aprendizagem e estudo autónomo 

com recurso aos General Working Instructions e aos Visual Working Instructions. Os dois 

documentos que descrevem todos os processos necessários ao fabrico da pá eólica, sendo que 

os primeiros têm informações mais gerais, sobre como fazer e quais os requisitos que 

determinado processo tem de cumprir, os Visual Working Instructions são as folhas de operação 

standard para cada processo, onde é descrito minuciosamente o que se tem de fazer e garantir 

em cada tarefa sequencial, até completar o processo. Para além deste estudo teórico, fui 
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aconselhado a seguir as equipas em chão de fábrica, tirando dúvidas tanto com os supervisores 

de produção como o engenheiro responsável pelo processo em questão.  

 No decorrer do estágio, o meu orientador e líder da equipa de engenharia e gestão 

industrial, Ricardo Mendes, atribui-me tarefas e ações semanalmente, de forma a tanto eu 

conhecer mais a fundo o processo, como numa fase posterior a dar o meu contributo à equipa 

de forma mais autónoma. Na sua maioria estas tarefas estavam enquadradas em ações ou 

projetos de maior dimensão em que a equipa estava envolvida. 

 Ao longo do planeamento e realização das ações, tinha o foco de utilizar ferramentas e 

métodos adquiridos nas diferentes unidades curriculares do Mestrado Integrado em Engenharia 

Industrial, assim como a filosofia de Lean Management. 

 1.4 Estrutura do Relatório 

Este relatório está dividido em 5 capítulos principais, que contêm mais subdivisões de 

modo a ser fácil a sua compreensão, e com uma estrutura que possibilita uma fácil consulta de 

determinado assunto tratado. 

 No capítulo 2 são apresentadas todas as ferramentas e conceitos utilizados ao longo do 

estágio, e de modo que, com o suporte da bibliografia, se possa obter uma compreensão 

perfeita do trabalho desenvolvido no estágio, apresentado no capítulo 4. 

 No capítulo 3 é descrita a fábrica, a situação peculiar em que se encontrava e como está, 

assim como a sua organização interna, também são caracterizados os seus produtos e processos. 

 No quarto capítulo, é inicialmente apresentado um gráfico que demonstra, em 

dimensão temporal, as diferentes ações realizadas durante o estágio, de modo a se ter uma 

imagem macro do trabalho desenvolvido. De seguida são apresentadas as ações mais em 

detalhe, explicitando a motivação da ação, ferramentas usadas, procedimento, resultados e 

considerações finais. 

 No capítulo 5 é feita uma análise critica sobre todo o trabalho realizado, limitações 

sofridas durante o estágio e propostas futuras para projetos deste tipo. 
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2. Caracterização da empresa 

 Neste capítulo é apresentado o grupo da SGRE, e em particular a fábrica onde realizei o 

estágio curricular descrito neste relatório. 

2.1 Grupo SiemensGamesa 

A Siemens Gamesa Renewable Energy S. A é um dos grandes produtores de 

aerogeradores no setor da energia eólica, atuando no mercado Onshore, Offhore e Service. O 

grupo emprega cerca de 27000 trabalhadores por todo o mundo, tendo fábricas e escritórios 

em diferentes países, como Espanha, Marrocos, Dinamarca, Brasil, India e Portugal. 

A Siemens Gamesa orgulha-se muito do seu contributo na migração para o uso de 

energias renováveis e limpas, empenhando-se na passagem desta ideia aos seus colaboradores, 

com o objetivo que estes também se sintam responsáveis das conquistas da empresa. A missão, 

visão pode ser consultada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Missão, visão e valores da SG 

Há data da realização deste relatório, era líder mundial no setor da produção de 

aerogeradores offshore com 90.8 GW de capacidade produtiva instalada, terceiro no onshore 

com 16.7 GW e segundo nos serviços de manutenção e reparação de parques eólicos. 
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Figura 2 - Mapa representativo das fábricas e escritórios pertencentes à SG no mundo 

Num mercado em constante crescimento, a Siemens Gamesa tem acompanhado este 

crescimento, com o aumento da sua capacidade produtiva, a industrialização de turbinas e pás 

com um maior rendimento energético, inovações como a produção de pás eólicas recicláveis e 

criação de ferramentas de monitorização da condição dos aerogeradores instalados. 

Nas contas apresentadas em setembro de 2020, o grupo declarou uma receita anual na 

ordem dos 9.5 mil milhões de euros, com 107.5 GW de capacidade produtiva de energia eólica 

espalhada por todo o mundo. Neste relatório de contas, também apresentou encomendas no 

valor de 30.2 mil milhões de euros, o que vai ao encontro das diretivas dadas às fábricas do 

grupo, de produzir o máximo de aerogeradores com a qualidade requerida, pois tem 

encomendas para perfazer vários anos de produção. 

2.2 Fábrica 

Em 2011, a fábrica, na altura denominada de Riablades, começou a sua produção de pás 

eólicas. Esta está localizada no Parque Empresarial de Soza, no concelho de Vagos, distrito de 

Aveiro. Desde a criação da entidade empresarial Ria Blades S.A, em 2007, a fábrica já foi detida 

por 2 grupos empresariais, a Senvion e a Siemens Gamesa.  

A produção começou com um modelo de pá com 45,2 metros de comprimento, que 

depois da sua industrialização, passou-se a produzir em série, o que foi um grande sucesso para 

a Senvion. Em 2013, este sucesso levou a que o grupo apostasse na introdução de dois novos 

modelos de pás com 55,8 e 59,8 metros de comprimento cada. Em 2016, a fábrica sofreu uma 

expansão da sua área e capacidade produtiva, com um investimento de 16 milhões de euros, o 

que possibilitou a criação de 400 novos postos de trabalho. Este aumento possibilitou que no 

chão de fábrica estivessem disponíveis 9 moldes de 5 projetos (RE 45.2; 55.8; 59,8; 63.7; 68.5; 

74.4). 
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Entre 2017 e início de 2019, a fábrica apresenta os melhores resultados operacionais 

desde a sua abertura em 2011, conseguindo desmoldar 36 pás/semana. 

Em 2019, tendo em vista a diminuição de custos e da pegada ecológica inerente ao 

funcionamento da fábrica, instalou-se uma turbina eólica dentro do espaço fabril. Com isto a 

fábrica torna-se pioneira na adoção desta tecnologia em Portugal, contribuindo para o incentivo 

da utilização da energia eólica, provando que é uma opção rentável. A energia produzida por 

esta turbina é utilizada para autoconsumo, sendo que em períodos de maior rentabilidade 

(períodos com mais vento) a fábrica é autossuficiente energeticamente, e o remanescente é 

vendida à rede elétrica portuguesa. 

A fábrica está situada numa zona estrategicamente muito boa, pois encontra-se junto à 

autoestrada A17, com um acesso próprio na direção Coimbra-Aveiro, o que facilita e muito o 

transporte das pás acabadas para o porto de Aveiro, onde depois serão transportadas por via 

marítima para o seu destino.  

Em abril de 2019, o grupo detentor da Ria Blades entra em processo de insolvência, e a 

produção obrigada a uma paragem, pondo em risco os 1400 postos de trabalho que garantia à 

data (maior empregador no concelho de Vagos). Esta insolvência deveu-se a mau planeamento 

e gestão do grupo o que levou a problemas de liquidez no grupo alemão, e não tanto a mau 

rendimento da Ria Blades em particular. 

Entre o final de 2019 e início de 2020 a SiemensGamesa começa um período de 

negociação para a compra da Ria Blades, processo que se dá por concluído em abril de 2020, 

garantindo todos os 1400 postos de trabalho que estavam em risco há sensivelmente 1 ano. A 

empresa espanhola, Siemens Gamesa reforçou assim a sua capacidade produtiva da vertente 

onshore. A fábrica, com esta compra, entra num período de adoção de todas as normas e 

processos da Siemens Gamesa, tendo de trocar todos os moldes até então usados para os 

moldes dos novos produtos. Passados quase 2 meses já estariam a produzir o primeiro projeto 

industrializado na fábrica, o SG145, sendo que a atualização de documentos e identificações é 

feita deforma faseada até início de 2021. 

Esta aquisição, acartou que a fábrica altera a sua apresentação como Riablades, para 

Simens Gamesa Renewable Energy – Vagos. 

Há data do início do estágio, a fábrica contava com cerca de 900 trabalhadores sendo 

que este número subiu para 1150 em maio de 2020, mês de conclusão do estágio curricular. 
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Este crescimento, resultou num maior preenchimento dos grupos autónomos de trabalho nos 3 

turnos existentes e a criação de grupos de trabalho com turnos de fim de semana.  

2.3 Organização 

No anexo 1 é apresentado o organigrama da Siemens Gamesa Renewable Energy – 

Vagos.  

A fábrica organiza-se começando pela direção que contém um diretor de cada um dos 7 

departamentos, sendo que o diretor geral tem a seu cargo as equipas de suporte. A manutenção 

divide-se pela equipa de automação e manutenção, que entre outras funções garantem o bom 

funcionamento de todas as máquinas e estruturas de apoio às tarefas operacionais. A produção 

conta com um coordenador de produção para cada área, e supervisores divididos pelos 3 turnos 

e por áreas de trabalho mais pequenas, sendo que estes podem ser supervisores das equipas de 

movimentações internas, ou de grupos autónomos de trabalho (GAT). Os GAT podem ser da 

área do Corte, dos Moldes ou dos Acabamentos. A Financeira contém a equipa de contabilidade, 

de informática e tecnologia (IT), e de controlo industrial tanto financeiro como operacional. Os 

recursos humanos, dividem-se por pessoas especializadas em todas as áreas como por exemplo 

formação, gestão de horas trabalhadas e payroll, seleção e contratação de colaboradores. O 

departamento de qualidade, conta com uma equipa de engenheiros e técnicos da qualidade, 

supervisores nos 3 turnos que têm a seu cargo técnicos da qualidade que realizam os testes ao 

produto em várias fases dos processos, e com uma equipa de laboratório que fazem a gestão e 

realizam testes de qualidade fora chão de fábrica. A logística tem 1 supervisor para cada turno 

de produção, que chefiam os operadores logísticos tanto de logística interna, administrativos 

logísticos e receção de material. Para além dos supervisores a logística apresenta a equipa de 

planeamento, de compras e de logística externa, que está encarregue de gerir e garantir o fluxo 

da pá acabada desde a posição 4, no pavilhão dos acabamentos, até ao seu destino final. A 

fábrica também tem 3 equipas de suporte que são a equipa de infraestruturas, de ambiente e 

de higiene e segurança. A empresa subcontrata empresas externas para garantir operadores de 

produção com contrato temporário, para além de trabalhos de instalação e manutenção de 

moldes. 

Para além da organização apresentada no anexo 1, existem diversas equipas 

interdepartamentais, que asseguram operações que necessitam da colaboração de especialistas 

de diferentes áreas de intervenção. 

 Todas as equipas mencionadas em cima contam com um líder de equipa que coordena 

os trabalhos e prioridades das mesmas. 
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 O departamento de Engenharia é chefia por um diretor que coordena o trabalho das 3 

equipas a seu cargo. A engenharia de produto há data era composta por uma team leader e uma 

engenheira que garantem a gestão das BOM´s e de todos os materiais usados em chão-de-

fábrica informaticamente. A melhoria continua para além do team leader, tem dois engenheiros 

com funções de aplicação de metodologias de melhoria continua em todos os processos da 

fábrica, produtivos ou não, e um engenheiro responsável pelo cost-out, estudo do impacto que 

alterações em qualquer processo têm em diversos indicadores de performance. 

 Na figura 3 é apresentado como a equipa, onde realizei o trabalho apresentado neste 

relatório, estava organizada há data de início do estágio curricular. 

 

Figura 3 - Representação da equipa de Engenharia de Processo 

A representação tem assinalada no 2º nível a área de intervenção de cada engenheiro 

de processo. A equipa é composta pela equipa de nesting que têm a responsabilidade do 

processo de corte de fibra, e pelos diversos engenheiros responsáveis por cada processo 

produtivo que ocorre em chão-de-fábrica na fábrica. Estes engenheiros são responsáveis pela 

implementação, seguimento e gestão de operações de cada um dos processos e seus 

subprodutos. Na Figura 3, também estão representados os dois estagiários curriculares, que 

deram o seu contributo à equipa, um colega do Mestrado em Engenharia Mecânica (MEM) do 

Instituto Superior de Engenharia do Porto, e o próprio, a realizar o Mestrado Integrado em 

Engenharia e Gestão Industrial (MIEGI). 
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3. Enquadramento teórico  

 Neste capítulo é feito um levantamento de conceitos teóricos, que serão abordados no 

capítulo 4. Dividi-o em quatro subcapítulos, sendo que no primeiro e segundo são apresentadas 

revisões de literatura, acerca da filosofia de Lean Manufacturing e sobre as principais 

ferramentas utilizadas na execução das ações práticas, respetivamente. No terceiro subcapítulo 

são apresentadas características de aerogeradores e pás eólicas, enquanto no quarto é descrito 

os diferentes processos produtivos necessários ao fabrico de uma pá eólica. 

3.1 Lean Manufacturing 

 O Lean Manufacturing, pode ser definido como um sistema técnico-social integrado 

numa organização, que procura a implementação de boas práticas, com visão à eliminação de 

desperdícios e redução de variabilidade de fornecedores, clientes e de processos e materiais 

(Mostafa, Dumrak, & Soltan, 2013). Womack, por sua vez define o conceito lean na sua 

generalidade, por um sistema focado na eliminação de desperdícios, baseado nos 5 princípios 

seguintes: 

• Definição de valor baseada na perspetiva do cliente; 

• Criação de um fluxo contínuo de valor ao longo de todos os processos; 

• Documentar o fluxo de valor; 

• Criação de sistemas de produção pull; 

• Trabalhar em direção à perfeição; 

A filosofia Lean Manufacturing, desde o seu aparecimento nos anos 80 no Japão, evolui de 

tal forma que, pode agora ser aplicada a qualquer indústria ou serviço, transformando o seu 

conceito em Lean Thinking (Herron & Hicks, 2008). Esta transformação resulta da adoção de 

princípios e ferramentas provenientes do Lean Manufactoring, em processos não produtivos, 

tais como o mapeamento da cadeia de valor, e identificação de processos desnecessários. 

Desperdícios Lean 

 Segundo Albert Porter, (Porter, 2009), a definição de desperdício lean são todas as 

atividade e recursos gastos, num determinado processo, que não acrescentam valor ao produto 

final. Esta definição vai de encontro à ideia de ser o cliente que torna um produto valioso, e que 

o seu fabrico deve, por isso, ser orientado ao cliente. Albert Porter classifica estes desperdícios 

em 7 tipos (Porter, 2009): 



 

16 
 

1. Transporte excessivo: Movimentação de materiais, sem ser necessária ao processo, e 

que não acrescentam valor ao produto, originando em perdas de tempo e custos extra. 

O redesenho do layout é muitas vezes a solução para a eliminação deste desperdício. 

2. Movimento desnecessário: Movimentações por parte dos trabalhadores, que são 

desnecessárias e afetam diretamente a produtividade. 

3. Esperas: Esperas de material, recursos ou informação que impedem o fluxo contínuo do 

processo. No caso de máquinas esta espera, pode-se tornar em WIP, que é outra forma 

de desperdício. 

4. Defeitos: Erros de não conformidade dos produtos ou materiais. 

5. Excesso de Inventário: Materiais, subprodutos ou produtos retidos por um determinado 

tempo. 

6. Sobreprodução: Retrabalhos, originados por processos mal executados ou definidos. 

7. Sobreprodução: Produção de mais quantidades do que as necessárias; O resultado 

contrário à filosofia de Just-in-Time. 

Outros autores, como Robin von Haartman, apontam a não utilização de todo o potencial 

dos colaboradores, como uma forma de desperdício por si só (Alieva & von Haartman, 2020), 

fazendo assim que sejam identificadas 8 tipos de desperdício lean. 

3.2 Ferramentas 

 Neste subcapítulo, são apresentadas as principais ferramentas lean e de qualidade 

usadas, durante o decorrer do estágio, nas ações práticas descritas no capítulo 4. 

3.2.1 Trabalho standard 

 A definição do trabalho standard, começa por perceber na sua totalidade os melhores 

métodos e sequências de operações, de modo a garantir que esse método é implementado e 

assegurado como hábito. Esta definição serve como meio de garantir apenas uma forma de 

realizar determinado processo. 

 Ao estandardizarmos o processo por completo, são eliminadas operações aleatórias, 

que podem ser causas de desvios nos resultados finais. Este processo de definição de processo, 

vai ao encontro do Kaizen, pois é um processo contínuo de redefinição da melhor forma de 

realizar determinado processo (M. Mĺkva et al, 2016). 

 Na indústria, esta ferramenta é quase considerada obrigatória, na definição das 

atividades tanto dos postos de trabalho individuais, como de macroprocessos, pois dá ao 
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colaborador independência para executar a sua tarefa, mesmo no caso, deste não saber como 

se faz, pois é só seguir a descrição e sequências das operações. 

 O trabalho de standard é a forma de base, para o qual todas as atividades de melhoria 

contínua serão aplicadas posteriormente (Pereira et al., 2016). 

3.2.2 Diagrama de Ishikawa 

 Esta ferramenta tem o  nome do seu criador Kaoru Ishikawa, sendo também 

vulgarmente apelidada de Diagrama “Espinha de Peixe”, devido á sua forma. Tem como objetivo 

organizar e demonstrar, de forma clara, as interações das possiveís causas, de determinado 

problema (Rosa, M.J et al, 2014). Genericamente, as possiveis causas estudadas são divididas 

em 6 categorias: 

• Materiais: fornecedor, lote, condição, disponibilidade, etc.; 

• Método: adequação, velocidade, etc.; 

• Mão de obra: formação no posto de trabalho, formação profissional e académica, sexo; 

idade; condição fisíca; turno, etc.; 

• Máquinas: ferramenta; adequação, condição, etc.; 

• Meio ambiente: temperatura, iluminação; pressão atmosférica; humidade, etc.; 

• Medida: ferramenta adequada, qualidade da medição, número de inspeções, etc.; 

 

Figura 4 - Diagrama de Ishikawa 

 Na figura 4 é apresentado um modelo do Diagrama de Ishikawa. Esta divisão ajuda na 

identificação do problema, pois é uma chamada de atenção para todos os aspetos de onde 

podem aparecer causas de um determinado problema (Niebel & Freidvalds, 2014). 
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3.2.4 Indicadores de desempenho  

 Os Key Performance Indicators (KPI), ou em português, indicadores de performance 

chave, são métricas definidas de modo a poder avaliar o desempenho de certo processo ou 

atividade.  

 No caso de serem bem definidos, a interpretação dos seus valores, transmite insights 

sobre o desempenho da atividade, permitindo identificar desvios entre os valores reais e o valor 

que se tem como objetivo. A interpretação destes desvios, permite canalizar mais esforços para 

os indicadores que apresentem maiores desvios (Muchiri et al, 2011)  

 No caso da produção de uma pá eólica, os principais indicadores mensurados são os 

consumos de resina, cola e tinta, assim como o tempo de ciclo e número de horas homem 

despendidas em todo o processo de fabrico da pá. Estes dados devem depois ser utilizados na 

criação de métricas que transmitem infirmação, como por exemplo, a quantidade de cola média 

por pá, ou o número de horas trabalhadas sobre o número de tempo de ciclo em determinado 

período. Deste modo é possível fazer um acompanhamento e comparação destes valores, de 

modo a retirar conclusões que suportem ações corretivas ou de melhoria (Haber & Schryver, 

2019). 

3.3 Caracterização do Produto   

 Neste subcapítulo é descrito resumidamente um aerogerador, pois é o produto final 

para o qual são construídas as pás eólicas. Segue-se a descrição dos constituintes e principais 

características de uma pá eólica. 

3.3.1 Aerogerador 

 Uma turbina eólica, ou aerogerador, caracteriza-se por ser uma máquina rotativa que 

aproveita a energia cinética do vento para realizar um movimento de rotação sobre o seu eixo 

e transformá-la em energia elétrica. Este movimento é garantido pela incidência de vento 

perpendicularmente nas pás, que geram uma força de sustentação, sendo que o próprio 

momento de rotação auxilia a continuação do movimento. 

 Na figura 5 são ilustrados os diferentes componentes que constituem uma turbina 

eólica. Estes componenetes são fabricados separadamente e montados no local de instalação. 

• Torre: Suporte cilíndrico fabricado por segmentos e que tem como principal função 

assegurar a sustentação e posicionamento da nacelle e do set de pás. Dependendo do 

tipo de pá, têm de suportar mais de 250 toneladas e conectar todas as ligações de cabos 

entre a rede elétrica e a nacelle. 
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• Nacelle: Elemento citado acima da torre e alberga vários elementos como o rotor, a 

caixa de transmissão, o gerador, o anemómetro e a biruta. Neste elemento é onde a 

energia cinética da rotação do rotor é multiplicada pelo sistema de engrenagens da caixa 

de transmissão, que depois é transformada em energia elétrico pelo gerador. O 

anemómetro e a biruta têm como função quantificar a força do vento e direção do seu 

movimento. As nacelles também conseguem rodar sobre o eixo da torre, de modo a 

acompanhar a direção do vento, pois obtém-se um aproveitamento maior se esta 

estiver perpendicular ao set de pás. 

• Hub: Estrutura de ligação entre as pás eólicas e a nacelle, que usa a energia cinética 

resultante de rotação das pás, no movimento de rotação do eixo, que por sua vez está 

conectada à caixa de transmissão. 

• Set de pás: conjunto do set de 3 pás eólicas semelhantes colocadas no plano vertical e 

distanciadas 120º. As pás são perfis aerodinâmicos concebidos para fazer forçar o 

movimento de rotação. Estas são desenhadas de modo a capturar o máximo de energia, 

de operar por um longo período de tempo, de minimizar vibrações na turbina, e de 

modo a pesarem o menos possível. 

 

Figura 5 - Partes constituintes de um aerogerador 

Um aerogerador, há data deste relatório, apresenta um tempo médio de vida entre os 

20 e 25 anos, em que com uma potência de 4.5MW (potência do aerogerador com as pás do 

projeto SG145), tem capacidade de produzir energia elétrica para sustentar 2700 casas. 
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 A Global Wind Energy Council, realiza e apresenta estudos sobre a evolução do setor da 

energia eólica numa visão global. Nas figuras seguintes, é apresentada esta mesma evolução e 

previsão para os próximos anos, em termos de nova capacidade de produção. 

 

Figura 6 - Representação da taxa de aumento da capacidade produtiva de energia eólica 

 Na figura 6, é representado um gráfico que demonstra o crescimento anual de 

capacidade de produção de energia elétrica proveniente de instalações eólicas de todo o 

mundo. Podemos verificar que desde 2001 que esta capacidade tem vindo a aumentar até há 

data, sendo que em 2020 verificou-se o maior crescimento, cerca de 53 pontos percentuais de 

aumento face ao crescimento verificado no ano anterior. Os 93 GW de crescimento contribuíram 

para um total de 743 GW de capacidade de produção de energia elétrica do setor da energia 

eólica, um crescimento de cerca de 14 pontos percentuais em apenas um ano. 

 

Figura 7 - Previsão da taxa do aumento da capacidade produtiva de energia eólica 
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 A Global Wind Energy council, tendo em conta todas os dados que possuiu lançou, no 

seu relatório, a previsão demonstrada na figura 7. O gráfico representado, a continuação do 

crescimento da capacidade do setor, sendo que até 2022 este crescimento irá abrandar um 

pouco, muito devido às consequências que a situação pandémica, que se viveu em 2020, 

provocou como o aumento do preço das matérias-primas e preços de transporte. 

 As previsões apresentadas, apesar de animadoras, não são suficientes para cumprir as 

metas para 2050 de zero emissões, estipuladas no tratado de Paris. O objetivo de zero emissões, 

consiste na meta de em 2050, não adicionarmos mais gases com efeito de estufa para a 

atmosfera, obtendo um balanço nulo entre a quantidade de gases emitidos e a quantidade que 

a atmosfera consegue remover naturalmente. De modo que estas metas sejam cumpridas e 

possamos diminuir a taxa de aquecimento do nosso planeta, é necessário, entre outras ações, 

mais apoios às indústrias renováveis, e uma consciencialização social do desafio e das 

consequências que um mau resultado terão na nossa vida. 

3.3.2 Pá eólica 

A fábrica, no decorrer do estágio, teve como produtos três tipos de pás eólicas, que são 

denominadas por projetos, o SG145 que tem 71m de comprimento nominal, o SG155 com 76m 

e o SG170 que apresenta 83m. O SG170 tem a particularidade de ser a maior pá eólica produzida 

na península ibérica.  

 Estes 3 projetos são destinados a parques eólicos onshore (localizados em terra), sendo 

que 100% da sua produção, até à data de criação deste documento, é para exportação. As pás 

são vendidas em conjuntos de três pás, denominadas por sets. As pás do mesmo set são 

calibradas de modo a apresentarem um peso muito semelhante entre elas. 

 Na sua generalidade, a pá eólica é constituída por duas Main Shells, e os prefabs que são 

duas caps, duas webs e duas semiroots. Na figura seguinte é representado uma vista explodida 

de todos estes constituintes, usando de referência o projeto SG145. 
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Figura 8 - Visão transversal dos constituintes de uma pá eólica 

 Como podemos verificar na figura 8, a pá é constituída por duas main shells (MS), uma 

do pressure side (PS) e outra do suction side (SS). De modo a suportar a ligação ao rotor do 

aerogerador, esta zona é reforçada com um prefab em cada MS, a semi-Root. Para que a forma 

da pá seja garantida são coladas duas webs entre as duas main shells, também designadas de 

shear webs, que servem fundamentalmente de suporte. As caps PS e SS, estão localizadas dos 

dois lados na área de ligação das Webs com as main shells, e têm como principal função conferir 

elasticidade e resistência á pá eólica. 

 A designação de prefab advém de pré-fabricado, pois cada um destes constituintes são 

feitos á parte, sendo inseridos na main shell posteriormente, e fixados através de infusão de 

resina ou colagem. 

 No subcapítulo seguinte é descrito o macroprocesso e cada um dos processos de fabrico 

dos vários produtos semiacabados até á pá acabada, onde são descritas mais características de 

produto. 

3.4 Processo produtivo 

 Neste subcapítulo é apresentado o macroprocesso através de um Business Process 

Model and Notation (BPMN) com detalhe na produção da main shell e desmoldagem da pá. 

Também é descrito os processos de fabrico do corte de fibra de vidro e de todos os prefabs, 

assim como dos produtos semiacabados dos acabamentos. 

 O BPMN, tem como grande vantagem a sua fácil interpretação, o que possibilita uma 

forma de comunicação entre os especialistas de domínio e analistas de negócio compreendida 

por todos (Kocbek Bule e outros, 2015). Foi devido a esta característica que escolhi, a ferramenta 
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de documentação de processos, para apresentar o processo de fabrico de uma main shell com 

maior detalhe. 

 O BPMN, apresentado no anexo 1 e 2, foi elaborado numa fase inicial do estágio, pois 

permite uma compreensão mais limpa do processo, e permite a observação de possíveis 

desperdícios, em processos que não acrescentem valor ao produto final. O conhecimento obtido 

sobre esta ferramenta, foi adquirido na unidade curricular de Modelação e Integração de 

Processos. 

 

Figura 9 - Demonstração dos principais processos de fabrico de uma pá 

Na figura 9, são representados, de uma forma muito simplista os processos de 

preparação do molde, o lay-up, a infusão de resina, a colocação das webs, o fecho da pá e a sua 

desmoldagem. 

Nos pontos seguintes são apresentados os diferentes processos de cada produto 

semiacabado, incluindo uma representação simplificada das tarefas sequenciais do processo,  e 

algumas características dos produtos ainda não mencionadas. 

3.4.1 Corte 

 O processo de corte de fibra é assegurado por equipas da produção, numa área 

destinada para o efeito. Esta área pode ser dividida em três de modo a explicar o seu 

funcionamento: uma área de receção e armazenamento de rolos de fibra de vidro, sendo esta 

área de armazenamento distinta do armazém da logística; uma área intermédia onde se realiza 
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o corte da fibra e processos paralelos necessários; e uma área de armazenamento das peças de 

vidro em racks, prontas a serem carregadas nos carros de abastecimento dos moldes. 

 Na figura seguinte é representado o processo efetivo de corte de fibra de vidro 

 

Figura 10 - Sequência de operações do corte de fibra de vidro 

 O corte exige a preparações dos rolos que têm de ser abastecidos nas racks 

correspondentes, para além da impressão das etiquetas de identificação das peças de fibra de 

vidro. A preparação na linha resume-se a puxar o papel kraft, as camadas de fibra de vidro e o 

filme de plástico para a posição do final da mesa de corte, e à seleção da marcada a ser cortada 

no programa da própria máquina de corte. 

 O corte de fibra é depois executado pela máquina que percorre uma trajetória 

predefinida pela equipa de nesting da engenharia de processo, cortando a fibra nas geometrias 

requeridas. No primeiro posto de trabalho, está um operador que tem como função controlar a 

corte, verificando defeitos e parando a máquina quando se justifica.  

 A identificação das peças é feita pelos colaboradores do primeiro posto com recurso a 

visores, onde podem consultar as geometrias das peças e o seu código. Esta identificação é feita 

a marcador, para que o colaborador que evacua as peças possa identificar a peça com a etiqueta 

correspondente depois de esta ser enrolada 

 Os restantes operadores têm a função de retirar os excessos, enrolar cada peça de fibra 

colocando a etiqueta correspondente, e evacuar o rolo para estantes móveis  

3.4.2 Prefabs 

 As Semiroots, as Caps e as Webs, apresentam uma sequência de operações semelhante, 

apesar da sua forma e características diferentes. Para evitar repetição de informação, explicarei 

em mais detalhe estes processos semelhantes neste ponto. 

 Na Figura 11 é representado o fluxo de macroprocessos sequênciais de fabrico dos 

prefabs. 

Preparação Fora da 
Linha

Prepações na linha Corte
Identificação das 

Peças
Evacuação
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Figura 11 - Sequência de operações da produção dos prefabs 

 Como os restantes processos, a primeira operação são as preparações fora do molde, 

como a colocação do material, presente na estante móvel de abastecimento, nos sítios 

indicados, que por definição estão localizados perto do sítio onde serão utilizados. A preparação 

na linha, resume-se à limpeza do molde e colocação de um líquido desmoldante na superfície 

sua superfície, de modo a auxiliar o processo crítico, que é a desmoldagem do prefab.  

 Segue-se o processo de layup, que começa com a colocação da camada inicial, 

constituída por green mesh, filme perfurado e peel-ply. Esta camada inicial é retirada, 

posteriormente. Segue-se a colocação das peças de fibra de vidro, na posição, camada e direção, 

previamente definidas e explicitadas no VWI de cada processo. No caso das webs e caps, 

também é colocado o core, constituído por peças de balsa e espuma, e representado na figura 

12. A camada final, é constituída pelos mesmo materiais que permitem a infusão de resina, como 

green mesh, canais ómega, mangueiras e conectores. 

 

Figura 12 - Ilustração da posição do core através de uma vista transversal cortada da pá 

 A operação designada de saco de vácuo, consiste na colocação do saco, e realização de 

um teste para verificar se o vácuo foi criado na peça, através de puxadas de ar, provenientes do 

molde. 

 A infusão é um processo fulcral, que consiste em, através da puxada de vácuo, conduzir 

a resina uniformemente por toda a peça, até que esta seja preenchida. A base da resina e o 

endurecedor são misturados numa máquina própria, com um rácio definido, e transferida para 

bidões. Mergulhadas nestes reservatórios estão mangueiras, que conduzem a resina até à peça. 

Preparações Fora 
da Linha

Preparações na 
Linha

Lay-up Saco de vácuo Infusão Cura Desmoldagem
Movimentação da 

peça para stock
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Este processo liberta bastante energia, em forma de calor, o que obriga a verificações de 

temperatura, para cumprir especificações deste processo. 

 A peça necessita agora de uma cura, para obter as características pretendidas. O molde 

é aquecido e arrefecido segundo, um plano de cura, previamente definido pela engenharia, para 

além da peça ser coberta por mantas. Este processo é também controlada a temperatura, 

esguichando-se água fria sobre a peça caso, esta apresente sobreaquecimento em alguma zona. 

O objetivo é que em toda a peça seja atingida a temperatura de transição vítrea da resina. 

 Depois do processo de cura e arrefecimento da peça, é retirada a camada de cima, são 

efetuados vários testes de qualidade, e em caso de esta ser validada, é desmoldada, com recurso 

a gruas, que a transportam para stock. Pela complexidade e variação dos processos é previsível 

que sejam realizados retrabalhos e reparações. 

3.2.3 Main Shells 

 O processo de fabrico das Main Shells SS e PS são semelhantes aos dos prefabs, com a 

exceção de que na operação de layup, são colocados uma semiroot e uma cap, em cada Main 

Shell. 

 Na figura 13 é representado o fluxo de macroprocessos sequenciais do fabrico das Main 

Shells. 

 

Figura 13 - Sequências de operações da produção das Main Shells 

 

3.2.4 Pá Desmoldada 

 No processo da Pá Desmoldada, é onde é realizada a colagem das Webs, e seguinte 

colagem das duas main shells. Na figura 14 está representado de uma forma fácil a sequência 

de macroprocessos necessários até à desmoldagem da pá.  

A base de cola e o endurecedor são misturados numa máquina própria, que também 

injeta a cola, através de mangueiras. Operadores, devidamente equipados e formados, 

conduzem a extremidade das mangueiras, que têm as telhas, depositando cola informemente 

nos locais predefinidos. Na colagem das webs é depositada cola na zona de contacto entre as 

abas SS das webs e o core da main shell SS. 

Preparações 
Fora da Linha

Preparações 
na Linha

Lay-up Saco de vácuo Infusão Cura
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 Depois da pá estar fechada, inicia-se a operação de cura da cola, para que esta endureça 

e tenha as características pretendidas.  

Finalizada a cura e validação de diversos testes de qualidade, a pá é desmoldada com o 

auxílio de duas gruas. Este é um processo crítico, pois a má desmoldagem da pá pode causar 

grandes danos, na sua estrutura, o que leva a retrabalho ou, em último caso, a sucatar a pá. 

 

Figura 14 - Sequência de operações do processo da Pá Desmoldada 

 

3.2.5 Pá Pré-Pintada 

 O processo de fabrico da pá pré-pintada, inicia-se com a movimentação da pá 

desmoldada, no pavilhão dos moldes para a posição P1, no pavilhão dos moldes. Nesta posição 

são cortados as rebarbas do lado LE e TE, com recurso a uma máquina. A pá é então 

movimentada para a posição P1, onde são laminadas mais camadas de fibra, de modo a reforçar 

certas zonas que sofrem um maior desgaste durante o seu tempo de vida. Nesta posição são 

também realizados testes de qualidade e trabalhos de furação. 

 Entre as posições P2 e P3, a pá é colocada numa máquina para uniformizar o corte da 

pá na zona da root, e fazer furos onde serão colocados os insertos que conectam a pá ao hub.   

 De modo a obter uma superficie sem paros e uniforme em toda a sua forma exterior, 

são aplicadas massas e tapa poros. 

Na figura 15 é representado o fluxo de macroprocessos sequenciais do fabrico da pá 

pré-pintada. 

Preparação 
Colagem

Colagem Cura Desmoldagem
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Figura 15 - Sequência de operações do processo da Pá Pré-Pintada 

3.2.6 Pá Pintada 

 De modo que a tinta adira bem e uniformemente, a pá é polida. Depois de polida e de 

garantir validação de testes de qualidade, realiza a pintura da pá. Esta operação é realizada, com 

recurso a rolos de pintura, de modo a obter camadas uniformes de tinta. A espessura da tinta 

na pá, é depois medida, para averiguar se cumpre especificações, sendo necessário retrabalhos, 

caso isto não aconteça.  

Paralelamente à pintura da pá, é conectado o sistema de proteção de raios, que conduzem a 

energia de um possível raio, desde a tip até à zona da root, que depois reencaminhará esta 

energia até ao solo, ao longo da estrutura da turbina eólica. 

 Na figura 16 é representado o fluxo de macroprocessos sequenciais do fabrico da pá 

pintada. 

 

Figura 16 - Sequência de operações da Pá Pintada 
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proteção de T-
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3.2.7 Pá Acabada 

 O processo da Pá Acabada, executa-se na última posição do pavilhão dos acabamentos, 

P4. Neste processo, são colocados as Dino Shells e Dino Tails, que têm como função aumentar a 

aerodinâmica da pá. A pá também é protegida com fitas anti erosão em zonas que sofrerão um 

maior desgaste como é o caso do leading edge e a zona da root. Os macroprocessos sequenciais 

são representados na figura 17. 

 Finalizados todos os trabalhos na pá, esta é pesada, e posteriormente calibrada, de 

forma a obter um peso semelhante ás outras duas pás constituintes do set. 

 

Figura 17 - Sequência das operações do processo da Pá Acabada 

   

Movimentação 
P3 - P4

Limpeza LE / TE
Montagem Dino 

tails
Montagem Dino 

shells
Aplicação fita e 

selante 3M
Movimentação 

P4 - Balança
Pesagem Movimentação 
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4.Ações práticas desenvolvidas 

Neste capítulo são descritas as diversas ações que realizei durante a duração do meu 

estágio curricular inserido na equipa de engenharia de processo. 

Para facilitar a compreensão do trabalho realizado, as descrições começam por 

apresentar o motivo da ação, qual o seu objetivo, algum conteúdo teórico necessário à 

compreensão da ação, no caso de se justificar, o procedimento, seguido de resultados, 

conclusões e/ou propostas futuras.  

No decorrer destas ações tentei sempre utilizar conhecimentos adquiridos nas 

diferentes unidades curriculares do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial, de forma a 

mostrar a aprendizagem obtida e apresentar novos métodos á equipa onde fui inserido. A 

Engenharia Industrial está em constante evolução, passando por um período denominado de 

revolução Industrial 4.0, o só por si indica um crescente das ferramentas, métodos e filosofias 

que garantem uma vantagem competitiva, melhorando processos tanto produtivos, como não 

produtivos. Sendo a filosofia Lean o tema principal da minha proposta de estágio, foi nas 

ferramentas desta filosofia que concentrei os meus esforços para a sua adoção por parte da 

fábrica e na realização das minhas ações.  

No anexo 3, é apresentada a tabela de ações, onde é explicitado o seu motivo, o 

objetivo, o responsável e auxiliar, assim como a sua duração. 

4.1 Modificação do código nas etiquetas das peças de fibra de vidro do SG145 

A ação descrita neste subcapítulo, resultou de uma das propostas de melhoria do 

processo de corte, que foram definidas numa reunião onde estiveram presentes supervisores 

da área do corte, a equipa de nesting, o diretor de produção e o de engenharia. Esta reunião foi 

feita mensalmente, de modo a melhorar a performance do processo, que há data estava a 

atrasar a produção na área de moldes, pois o corte de peças de vidro não estava a conseguir 

acompanhar as necessidades da produção. 

Os códigos das etiquetas, para as peças de fibra de vidro, não tinham qualquer indicação 

sobre qual o lado da mesa de corte onde esta iria ser evacuada, o que fazia com que o LGAT 

todas as vezes que as imprimia tinha de fazer um processo demoroso de separar as etiquetas 

(+-30min/turno). 

De modo a verificar a ordem em que as peças de vidro são cortadas e a sua designação, 

recorri ao programa onde é definido o layout das peças de vidro por marcada. No ficheiro de 

eficiências da equipa de nesting, acrescentei no código de cada peça os sinais de M1, caso esta 
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se evacuasse no lado do trabalhador máquina 1, ou M2 caso fosse no lado contrário. Para além 

desta alteração, no ficheiro de eficiências, coloquei, por marcada, as peças de M1 por ordem e 

só de seguida as de M2, distinguindo-as também com cor diferente. O ficheiro de eficiências, é 

o documento onde é calculado o rendimento do processo, para além de servir de base para que 

os códigos, as designações das peças e a sua ordem sejam carregados para o SAP, que possibilita 

a impressão das etiquetas de identificação das peças de fibra de vidro. 

AS-IS: 

Tabela 1 -Tabela exemplo do ficheiro de eficiências antes da ação descrita 

 

  

MARCADA COMP, (m) Área Eficiência (%) QTD_KIT Tempo (min) Consumo Kg

Código designação Ria Área Net QTD_KIT Área Total/Marc Área Net (%) Área Bruta Coef,

GP557616 P-SG145-TX0-PS-22-2

GP557633 P-SG145-TX0-PS-127-2

GP557634 P-SG145-TX0-PS-127-3

GP557636 P-SG145-TX0-PS-127-5

GP557631 P-SG145-TX0-PS-123

GP557621 P-SG145-TX0-PS-22-7

GP557613 P-SG145-TX0-PS-9

GP557628 P-SG145-TX0-PS-99

GP557619 P-SG145-TX0-PS-22-5

GP557624 P-SG145-TX0-PS-22-10

GP557618 P-SG145-TX0-PS-22-4

GP557623 P-SG145-TX0-PS-22-9

GP557640 P-SG145-TX0-PS-127-9

GP557622 P-SG145-TX0-PS-22-8

GP557635 P-SG145-TX0-PS-127-4

GP557617 P-SG145-TX0-PS-22-3

GP557641 P-SG145-TX0-PS-127-10

GP557625 P-SG145-TX0-PS-22-11

GP557615 P-SG145-TX0-PS-22-1

GP557620 P-SG145-TX0-PS-22-6

GP557637 P-SG145-TX0-PS-127-6

GP557642 P-SG145-TX0-PS-127-11

GP557632 P-SG145-TX0-PS-127-1

GP557626 P-SG145-TX0-PS-42

GP557638 P-SG145-TX0-PS-127-7

GP557614 P-SG145-TX0-PS-16

Área total 0,0000 0 0,0000 0,00% 0,0000 #DIV/0!

SG145_TX0_PS_M01 2,54
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TO-BE: 

Tabela 2 - Tabela exemplo do ficheiro de eficiências depois da ação descrita 

 

 Os dados não são apresentados, por motivos de confidencialidade da empresa, e por 

não acrescentarem à compreensão da ação. 

Com esta alteração, o LGAT de seguida a imprimir as etiquetas, basta ver onde estas 

mudam de M1 para M2, separá-las e colocar no lado correto (+-1min) 

Este processo é paralelo face ao processo de corte, mas liberta o LGAT para outras tarefas, 

sendo este um elemento experiente e valioso para a equipa. 

 

4.2 Registo de tempos no corte de fibras e registo dos motivos de paragens 

A ação descrita neste ponto, foi solicitada pela engenheira responsável pela equipa de 

nesting, com o objetivo da atualizar os roteiros, e identificar os motivos dos tempos de paragem 

do corte. Com estes dados a equipa pode concentrar esforços em causas que não sejam 

necessárias ao processo e apresentem um grande peso. 

O registo de tempos por marcadas no corte de fibra de vidro é feito por parte da 

produção que preenche os quadros de seguimento, para além de termos acesso aos dados que 

a máquina de corte fornece (tempo de corte, tempo de paragem, nº de peças cortadas, 

MARCADA COMP, (m) Área Eficiência (%) QTD_KIT Tempo (min) Consumo Kg

Código designação Ria Área Net QTD_KIT Área Total/Marc Área Net (%) Área Bruta Coef,

GP557634 P-SG145-M1-TX0-PS-127-3

GP557616 P-SG145-M1-TX0-PS-22-2

GP557633 P-SG145-M1-TX0-PS-127-2

GP557636 P-SG145-M1-TX0-PS-127-5

GP557619 P-SG145-M1-TX0-PS-22-5

GP557624 P-SG145-M1-TX0-PS-22-10

GP557641 P-SG145-M1-TX0-PS-127-10

GP557623 P-SG145-M1-TX0-PS-22-9

GP557640 P-SG145-M1-TX0-PS-127-9

GP557622 P-SG145-M1-TX0-PS-22-8

GP557635 P-SG145-M2-TX0-PS-127-4

GP557617 P-SG145-M2-TX0-PS-22-3

GP557618 P-SG145-M2-TX0-PS-22-4

GP557625 P-SG145-M2-TX0-PS-22-11

GP557615 P-SG145-M2-TX0-PS-22-1

GP557620 P-SG145-M2-TX0-PS-22-6

GP557637 P-SG145-M2-TX0-PS-127-6

GP557628 P-SG145-M2-TX0-PS-99

GP557642 P-SG145-M2-TX0-PS-127-11

GP557632 P-SG145-M2-TX0-PS-127-1

GP557626 P-SG145-M2-TX0-PS-42

GP557638 P-SG145-M2-TX0-PS-127-7

GP557631 P-SG145-M2-TX0-PS-123

GP557621 P-SG145-M2-TX0-PS-22-7

GP557613 P-SG145-M2-TX0-PS-9

GP557614 P-SG145-M2-TX0-PS-16

Área total 0,0000 0 0,0000 0,00% 0,0000 #DIV/0!

SG145_TX0_PS_M01 2,54
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perímetro de corte e comprimento da marcada). Em nenhuma das situações são registados os 

motivos do tempo de paragem, nem a sua contabilização por causa. 

Para uma maior compreensão da ação e das propostas feitas é de seguida descrito as diversas 

funções que os operadores têm. 

Os postos de trabalho do corte podem ser divididos em 3 tipos: 

• Trabalhador máquina: Estão no primeiro posto de cada lado da máquina e tem como 

função coordenar o corte, com recurso ao programa da máquina de corte. Identifica as 

peças a marcador, interrompe a máquina sempre que necessário, garante um corte 

correta e retiram o filme de plástico e algumas sobras. 

• Evacuador – Estão nos postos seguintes na mesa de evacuação e têm como funções 

enrolar cada peça cortada, identificar cada uma com a etiqueta correspondente, retirar 

as sobras, e colocar cada rolo de plástico com a peça de fibra de vidro em estantes 

móveis. 

• Armazenador: é um posto, normalmente desempenhado apenas por um trabalhador e 

quando estão disponíveis trabalhadores suficientes para garantir um corte com boa 

performance. Tem como função armazenar nas estantes corretas cada peça de vidro 

cortada, sendo que quando está disponível também auxilia a equipa cortando o papel 

perfurado para ser reutilizado na fase de enrolar fibra, abastece os rolos de plástico para 

os dois lados da mesa. 

De modo a ter um template para o registo de tempos, criei a folha de registos, 

apresentada na tabela 3. 
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Tabela 3 - Tabela de registo de tempos 

 

Acompanhando o corte de algumas marcadas, cronometrei os tempos de corte efetivo, 

e os de paragens assim como o motivo das paragens, a identificação da marcada, o perímetro, 

o comprimento e o número de trabalhadores alocados a cada tarefa, visto que estes indicadores 

têm influência no tempo de corte de qualquer marcada. 

Com os dados recolhidos: 

• Fiz médias do tempo que cada causa implicaria no tempo de ciclo do processo, 

atribuindo pesos às causas através da percentagem das suas médias, em relação ao 

tempo total da marcada. Apresentei os resultados com recurso ao diagrama de pareto, 

especificando o princípio 80-20;  

• Estudei que parâmetros poderiam influenciar cada uma das causas (p.e. o tempo de 

paragem devido a evacuação da mesa, está relacionada com o nº de peças cortadas e o 

nº de trabalhadores); 

No final da ação, elaborei um relatório onde apresentei as propostas seguintes: 

• Colocação dos rolos para melhor fixação e alinhamento das camadas de fibra de vidro 

antes destas chegarem à mesa de corte. Com isto evita-se os tempos de paragem 
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devidos à sobreposição de fibras e o possível novo corte das peças que não foram 

cortadas em conformidade com o desenho, devido a este problema. 

Nota: Deve-se realizar um estudo para verificar se com este método a fibra não é 

esticada com maior força, do que com o anterior, o que poderia fazer com que a fibra 

retraísse mais no pós-corte. 

• Estudar melhor a gestão que a produção faz quanto à utilização de rolos utilizados. O 

facto de se utilizarem rolos já usados noutras marcadas, implica que poderá ter de se 

efetuar à troca de rolos. Este estudo seria feito para fibras mas também para os 

materiais de apoio, o filme vermelho e o papel Kraft. 

• A contratação de mais trabalhadores faria com que o tempo de paragens para 

evacuação das peças de fibra. A paragem para evacuação das peças é responsável por 

cerca 36,60% do tempo total das paragens mais frequentes. 

• Consoante o nº de rolos que se utilizam por camada (1 ou 2) utilizar marcadas, com e 

sem corte central respetivamente. Este processo é feito quando a produção alerta o 

nesting, mas evidenciei cerca de 20 min de paragem numa marcada, para resolução de 

problemas no corte central com rolos de 1.27m. 

• A identificação de marcadas também foi causa de algumas paragens, o que foi devido 

em maior parte dos casos, a que a tarefa esteja alocada a um trabalhador pouco 

experiente nessa mesma tarefa. Fiz a proposta, ao nesting, para que as etiquetas sejam 

colocadas em cima das peças correspondentes logo pelo 1º trabalhador, em vez de 

serem apenas colocadas aquando do enrole de cada peça. Foi me dito que iria 

sobrecarregar o 1º trabalhador, pois este tem de limpar o desperdício, identificar a 

marcador cada peça, e controlar o fluxo do corte.  

• Entre as mesas de corte e mesmo entre as mesas de evacuação, existem espaços, que 

fazem com que aconteça, de vez em quando, que o papel kraft e algumas camadas de 

fibras fiquem lá presas e se acumulam até se dar a atenção do problema. Penso que com 

uma peça, removível, do comprimento da mesa, este problema já não aconteceria. 

Tapar os buracos basicamente. 

4.3 Registo de posição das webs em relação ao LE e TE, teste seco e consumos de cola 

Esta ação contínua foi solicitada pela dupla de engenheiros responsáveis pelo processo 

de colagem, de modo a terem dados que contribuíssem para um melhor conhecimento dos 

desvios do processo. Este maior conhecimento, contribui para que as alterações de melhoria, 

sejam fundamentadas com um maior número de dados e reais.  
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O indicador do consumo de cola é uma métrica bastante importante, um dos KPI´s do 

processo de fabrico de uma pá eólica, pois representa em média 5.4 pontos percentuais do total 

do peso da pá, e 6.3 pontos percentuais de todo o custo de matérias-primas da pá eólica.  

 Os registos que me foram pedidos para serem realizados sempre que, dentro do meu 

horário, fosse possível foram o registo da posição relativa das webs face à borda da Main Shell 

SS do lado TE, e face aos grampos fixos localizados no molde do lado LE; que registasse os valores 

do teste seco; e a quantidade de cola consumida e desperdiçada, tanto no processo de colagem 

das webs, como de colagem pá. 

 A posição relativa das webs, depois de estarem fixas à main shell SS, dá dados 

importantes para que se consiga calcular aproximadamente, a quantidade de cola necessária ao 

processo de colagem de pá, pois o facto de o par de Webs não estar localizado sempre na mesma 

posição faz com que o espaço de folga entre as abas das webs do lado PS e a main shell PS, que 

irá ser preenchido por cola varie. Esta posição relativa pode variar acidentalmente no processo 

de colagem das Webs, ou ajustando os fixadores das galácticas, que têm como função garantir 

a posição relativa das Webs entre elas, e transportá-las com uma grua para a main shell SS. 

O método usado para a medição da posição relativa das Webs, evitou erros de medição 

da paralaxe e a horizontalidade da fita métrica, para além do rigor na posição a realizar a 

medição. 

Tabela 4 - Tabela de registo da posição das webs 

 

 A tabela 4, representa a folha que criei para efetuar os registos. O registo foi feito de 

metro em metro a partir de R45000, no lado TE, como ponto do referencia o bordo do molde 

até ao R70000, e no lado LE, como ponto de referência os grampos, desde R45000 até à tip. 

Data: #Pá:

Hora: Molde:

Medições R LE TE R

1º 45

2º 46

3º 47

4º 48

5º 49

6º 50

7º 51

8º 52

9º 53

10º 54

11º 55

12º 56

13º 57

14º 58

15º 59

16º 60

17º 61

18º 62

19º 63

20º 64

65

66

67

68

69

70
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O teste seco consiste na colocação de plasticinas ao longo das abas da Webs do lado PS, 

seguido de fecho e abertura dos moldes de modo que se possam medir a espessura com que as 

plasticinas ficam depois deste processo. A espessura, é registada pela produção com recurso a 

um paquímetro, e indica a o espaço de folga entre as abas das webs e a main shell PS. 

 O registo do consumo de cola é feito por diversos departamentos, sendo que é um KPI 

da performance da produção da pá eólica. É registado para a colagem das Webs e da pá o 

consumo em Kg de cola através da diferença entre a quantidade no reservatório das máquinas 

de cola, antes e depois do processo estar concluído, sendo também registado, para cada 

colagem, o peso da cola que é retirado. Este excesso de cola é algo não desejável, mas inerente 

ao processo pois tem de se garantir uma boa fixação entre as partes, e em caso contrário a 

reparação seria muito dispendiosa, tanto em tempo como recursos. 

Tabela 5 -Tabela de registo do consumo de cola 

 

 A tabela 5 indica a tabela usada para recolher as quantidades de cola consumida.O 

registo foi feito para cada processo de colagem analisado, sendo que os dados recolhidos para 

além de apresentados em formato de tabela, evidenciei-os em gráficos, onde demonstra a 

evolução deste consumo ao longo do tempo, assim como a sua linha de tendência. De modo a 

demonstrar a variação do consumo entre colagens, representei esta variação com recurso a um 

gráfico de velas. 

 Devido a motivos de confidencialidade por parte da empresa, os dados e informações 

obtidas não podem ser partilhadas neste relatório. 

Os resultados finais ficaram aquém do esperado, o que se poderá justificar pelas alterações 

que foram feitas ao processo, como por exemplo: ajustes das telhas de colocação da cola, ajuste 

na galáctica alteração do processo para uma colagem semiautomática, alteração da máquina de 

corte das abas das webs. Obviamente estas alterações foram realizadas, com o objetivo de 

aumentar a performance do processo, sendo que, por exemplo ao passar para uma colagem 

semiautomática, reduziu-se o tempo de ciclo, mas devido à não estabilização do processo em 

testes, foi consumida uma maior quantidade de cola. O caminho para a sua redução, passa agora 

pela estandardização do processo, tomando medidas para que este seja feito sempre da mesma 

forma. 

Consumos Webs fecho de pá

total

desperdicio

ficou
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4.4 Estudo de causas de steps entre o core e as fibras, nas caps do projeto SG145 

A ação descrita de seguida surgiu da evidência de defeitos na produção das caps do SG145 

o que obrigava a retrabalhados depois da sua desmoldagem. 

No final do fabrico das caps SG145, geralmente a peça necessita de retrabalhos, que estão 

muito concentrados na eliminação dos steps entre o core e as fibras, através de desbaste desta 

zona.  

De modo a entender melhor as causas deste desfasamento, falei com LGAT´s e engenheiro 

do processo de fabrico das caps de modo a perceber melhor o defeito e perguntar quais as 

causas que estes achariam mais prováveis. Com essa informação dos especialistas de domínio, 

elaborei um diagrama de Ishikawa, por achar que é uma boa forma de olhar para todas as causas 

possíveis em paralelo, e daí as poder eliminar, se possível. Evidenciei que quando se pergunta 

as causas do problema no geral obtêm-se respostas mais vagas do que delimitar as causas por 

provenientes das matérias-primas, da mão de-obra, das medições ou do método, o que 

comprava a utilidade do diagrama. 

No Anexo 3, está presente o Diagrama de Ishikawa elaborado com a finalidade de 

identificar e analisar todas as causas possíveis para o mau alihamento do core com as fibras, 

resultando em steps. 

No início do estudo tinham me dito que a solução do problema passaria por ajustar a 

espessura do core, nas placas onde se verificassem um maior número de retrabalhos, mas 

aquando do alerta do engenheiro de processo à produção que iriamos realizar este estudo, no 

dia a seguir saiu uma cap que não necessitou quase retrabalhos nenhuns, apenas obtendo uma 

anotação de não qualidade. Esta evidencia fez com que se concluísse que a má geometria das 

peças de balsa, provenientes de fornecedor, não seria a razão principal para os defeitos. 

As causas então poderão passar pela falta de rigor por parte da produção na fase de 

layup das fibras, por peças virem com fios de fibra soltos, o que faz com que as margens das 

peças não sejam uniformes. Outra das causas possíveis passará pelo desvio da fibra da sua 

posição inicial, em lado LE na SS (e TE na PS) pois estes lados apresentam uma forma mais 

inclinada o que faz com que a fibra “caia” um pouco. Esta causa adveio do estudo das placas que 

necessitaram mais vezes retrabalhos, o que coincidia com as que estão em planos mais 

inclinados no lay-up.  

Para além dos registos que realizei, recorri ao documento onde o departamento da 

qualidade, regista em que raios (R), as caps necessitaram de retrabalhos. Este registo da 
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Qualidade é feito por R´s, o que fez com que necessitasse de estudar o desenho do core das caps 

SG145, de modo a converter esses R´s em nº de placas. 

 

 

Figura 18 - Representação do gráfico com nº de incidências por Raio na cap PS 

 

Figura 19 - Representação do gráfico com nº de incidências por Raio na cap SS 

Através dos dados obtidos, pode-se verificar um maior nº de retrabalhos nas placas 

junto à tip, sendo que também existe quase sempre steps acentuados na passagem do core 

balsa, para core espuma. Estes resultados vão de encontro com os dados recolhidos, por mim, 

nas 5 caps analisadas. 

Com estes resultados, e tendo em conta que nem sempre se verificavam steps nas 

mesmas peças de core, a causa de má fixação da fibra na fase de layup ganha força, sendo que 

foi nas zonas onde o molde tem uma inclinação, que se evidenciaram um maior número de steps 

e mais acentuados. Sugeri ao engenheiro responsável pela ação que fosse estudada uma forma 

de nestas zonas, adicionar uma tarefa que possibilitasse uma boa fixação das fibras, por 

exemplo, utilizando spray vermelho, usado no processo de fabrico das semiroots, também 

devido à grande inclinação que este molde apresenta em certas zonas. 

A ação na semana a seguir foi entregue a outro colega da engenharia, que acabou por não 

alterar a espessura do core, pois iniciou-se pouco tempo depois, a produção de uma nova versão 

do projeto SG145, a V2, o que já por si implicou novas espessuras do core. De qualquer das 
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maneiras elaborei um relatório, com os dados recolhidos, o diagrama de Ishikawa representado 

no anexo 3, e as propostas de atuação, caso se voltem a verificar estes defeitos. Se a minha 

conclusão se verificar estes defeitos irão continuar a aparecer, mesmo depois da industrialização 

da nova versão de Cap. 

4.5 Industrialização do projeto SG145 V2 e V3 

De seguida é descrita a ação de identificação das alterações sofridas em todos os processos, 

entre a versão há data fabricada e a nova a industrializar. 

Visto que a metodologia utilizada foi a mesma, neste ponto é descrito a ação apenas uma 

vez, sendo que a realizei tanto antes da industrialização da versão dois, como da versão três do 

projeto SG145.  

Os diferentes projetos da Siemens Gamesa são, ao longo do tempo, alterados no seu 

processo de fabrico de maneira a alinhar o produto tanto com as exigências dos diferentes 

clientes, como com melhorias que podem garantir processos mais eficientes e robustos. 

Fazendo com que haja várias versões do mesmo projeto. As novas versões das pás do grupo são 

definidas centralmente na Siemens Gamesa. A equipa de engenharia de processo, é responsável, 

na fábrica pelas suas industrializações, certificando que são cumpridas todas as normas 

predefinidas. 

Os processos podem ser alterados através de pequenas modificações, que apesar de terem 

de ser validadas pela empresa-mãe, são propostas por engenheiros de processo, ou resultadas 

de alguma proposta de melhoria. Nestes casos estas alterações são chamadas de correções. 

A Siemens Gamesa também faz correções ao próprio standard de uma versão da pá, sendo 

estas chamadas de revisões. 

As correções e revisões são ações mais simples em que basta alterar o Visual Working 

Instructions, alertar a produção e, caso necessário, dar formação aos colaboradores. As novas 

versões dos projetos, sendo que são mudanças significativas, requerem uma reformulação dos 

standards de maior parte dos processos. Este procedimento é chamado de industrialização de 

um projeto que consiste no estudo dos desenhos técnicos da nova versão da pá, estudo do 

impacto que cada alteração poderá ter num outro processo posterior, atualização dos General 

Working Instructions e das Visual Working Instructions, assim como formação dos colaboradores 

e supervisores sobre as alterações. 
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 O líder da equipa de engenharia de processo, propôs-me que, com a finalidade de 

poupar tempo a cada engenheiro, fizesse um estudo e o apresentasse à equipa sobre as 

diferenças entre a versão fabricada há data no projeto SG145 e a que passaria a ser produzida. 

 Comecei por passar para tabelas todas as medidas que se traduziam em medidas 

relativas ou absolutas, assim como posições das fibras de vidro da versão que há data estava a 

ser produzida. Com base na tabela feita para uma versão, preenchi uma nova com o mesmo 

layout para a versão que iria ser industrializada, para facilitar a comparação. 

 A SGRE apenas cede as diferenças entre a versão zero do projeto e a versão a 

industrializar, para além dos Design Requeriments, que são os documentos com todos os 

requerimentos de forma do prefab ou pá em questão. Isto faz com que para estudar as novas 

características, podia recorrer a dois métodos, estudo dos desenhos por inteiro da nova versão, 

ou comparar os diferentes ficheiros de alterações entre versões da pá. Com isto, decidi que iria 

criar um documento onde destaca-se as diferenças entre a versão a industrializar e produzida 

na altura, com base na análise do ficheiro de alterações entre a versão zero e um, a versão zero 

e dois e para a segunda industrialização, entre a versão zero e três.  

 

Figura 20 - Representação do modo de apresentação das diferenças entre versões 

ZONE LAYER MATERIAL
FIBER

ORIENTATION
START R. END R. ZONE LAYER MATERIAL

FIBER

ORIENTATION
START R. END R.

[-] [-] [-] [deg] [mm] [mm] [-] [-] [-] [deg] [mm] [mm]

LW_FP_A PEEL PLY N/A LW_FP_A PEEL PLY N/A

LW_FP_1 LW_FP_1

LW_FP_2 LW_FP_2

LW_FS_A PEEL PLY N/A LW_FS_A PEEL PLY N/A

LW_FS_1 LW_FS_1

LW_FS_2 LW_FS_2

LW_R1_1 (1-37) LW_R1_1 (1-37)

LW_R1_2 (1-37) LW_R1_2 (1-37)

LW_1_1P

LW_1_1S

LW_1_1 LW_1_1

LW_1_2 LW_1_2

LW_1_3 LW_1_3

LW_1_4 LW_1_4

WEDGES_1 BALSA WOOD N/A LWR2 LWR2_1 BX ±45⁰

LW_CP_1A WEDGES_1 BALSA WOOD N/A

LW_CP_1B LW_CP_1A

LW_CP_1C LW_CP_1B

LW_CP_1D LW_CP_1C

LW_CP_2A LW_CP_1D

LW_CP_2B LW_CP_1E

LW_CP_2C LW_CP_1F

LW_CP_2D LW_CP_2A

LW_CS_1A LW_CP_2B

LW_CS_1B LW_CP_2C

LW_CS_1C LW_CP_2D

LW_CS_1D LW_CP_2E

LW_CS_2A LW_CP_2F

LW_CS_2B LW_CS_1A

LW_CS_2C LW_CS_1B

LW_CS_2D LW_CS_1C

CORE PET OR PVC LW_CS_1D

LW_CS_1E

LW_CS_1F

LW_CS_2A

LW_2_1 LW_CS_2B

LW_2_2 LW_CS_2C

LW_2_3 LW_CS_2D

LW_2_4 LW_CS_2E

LW_CS_2F

CORE PET OR PVC

LWR3 LWR3_1 BX ±45⁰

LW_2_1

LW_2_2

LW_2_3

LW_2_4

LW_2_4P

LW_2_4S

SG145 V2 LEW - LAY UP SG145 V3 LEW - LAY UP

LW_FP LW_FP
BX ±45⁰ BX ±45⁰

LW_R1 BX ±45⁰ LW_R1 BX

BX ±45⁰ BX ±45⁰
LW_FS LW_FS

LW_1 BX ±45⁰

±45⁰

±45⁰

N/A
WEDGES_2 BALSA WOOD

LW_1 BX ±45⁰

±45⁰

LW_2 BX ±45⁰

WEDGES_2 BALSA WOOD

LW_CORE

BX ±45⁰

N/A

LW_2 BX

LW_CORE

BX

LEW: SG145 V2 vs SV145 V3                                                                      
2 novas camadas (LWR2 e LWR3)

Novas camadas no LW_CORE (como estava o V0)
2 novas camadas (LW_1_1P e LW_1_1S)

LEW: SG145 V2 vs SV145 V3                                                                      
New plies in V3

LEW: SG145 V2 vs SV145 V3                                                                      
Novas camadas LW_2_4P e LW_2_4S
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 Na figura 20, é representada a forma como apresentei as alterações ao processo, 

indicando o estado atual, com a versão dois, e o novo estado, com a versão três. As fibras ou 

qualquer outra característica que sofreu mudanças é assinalada a cor diferente e sublinhada, 

para que seja bem visível o que alterou, sendo esta informação complementada por 

comentários que resultaram do estudo previamente feito. 

 

Figura 21 - Disposição das folhas de alterações entre versões 

 Na figura 21, é demonstrada a forma que foi encontrada, para que fosse incentivada e 

facilitada a interpretação do meu ficheiro. As diferenças foram separadas por processo, de modo 

que cada engenheiro apenas se concentrasse na sua área de atuação, poupando esforços. Em 

caso de uma alteração afeta-se vários processos, identifiquei numa nova folha essa alteração, 

evidenciando o que alterava em cada processo e a sua relação. A sua colocação na parede de 

acesso às secretárias também não foi ao acaso, pois deste modo é impossível não olhar para o 

material afixado. 

 O feedback que obtive, por parte dos engenheiros de processo, foi bastante positiva, 

sendo eu, que em alguns casos atualizei o documento de operações standard, o VWI, e dei a 

posterior formação aos grupos de trabalho autónomo, destes mesmo processos. 

 A formação foi dada para cada equipa de cada turno, sendo que utilizei uma pequena 

apresentação, onde apenas indiquei as alterações sofridas entre as versões, de modo a não 

confundir os trabalhadores. Como ajuda visual, depois de imprimir os VWI que atualizei, 
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layout 
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sublinhei os novos valores, ou novos requisitos, para que a formação fosse lembrada e o 

processo fosse realizado cumprindo as especificações da nova versão do projeto SG145. 

 Sugeri que esta ação de análise e apresentação, continua-se a ser realizada, pois apesar 

de sobrecarregar um engenheiro que necessita de analisar todos os processos, a performance 

da equipa na fase de compreensão e atualização das alterações é aumentada. 

4.6 Criação de Ajudas visuais 

Neste subcapítulo é descrito, a criação de documentos, denominados por Ajudas Visuais 

(“Visual Aids”). Estes documentos, que podem ser incluídos no VWI do processo 

correspondente, têm como objetivo, demonstrar, de forma mais simples possível como realizar 

determinada tarefa, de modo que o colaborador de produção, possa, de forma autónoma, saber 

exatamente como realizar todas as operações de forma standard. 

 Como já descrito na revisão de literatura, o trabalho standard contribuí para a definição 

de uma forma única de realizar cada tarefa, com o objetivo de definição do processo e 

diminuição da variabilidade dos seus resultados, para além de servir de baseline para a 

implementação de melhorias no processo.  

 O grupo Siemens Gamesa, tem templates e normas para a criação deste tipo de 

ficheiros. Estas regras passam pelas cores que se podem utilizar para cada elemento do 

documento, o modo se separação de operações e o layout do documento assim como os 

símbolos utilizados. 

O primeiro documento criado, “Ajuda Visual da máquina de infusão direta”, surgiu da 

necessidade de definição das operações standard, para um novo processo, a infusão de resina 

com recurso à máquina de infusão direta. Há data este processo, encontrava-se em fase de 

testes, e consistia em, com recurso a uma máquina própria, balancear o caudal de resina que é 

puxada para a peça de uma forma automática. 

 De modo a conhecer o processo, estive presente num dos testes realizados, em 

particular a infusão da main cap SS do projeto SG170, para além de entrevistar os especialistas 

de domínio, de modo a saber quais as principais vantagens deste procedimento face ao utilizado 

até à data, e principalmente quais os requisitos que têm de ser garantidos em todas as tarefas 

da operação de infusão direta. Na minha opinião, e algo que tenho em consideração na criação 

de ajudas visuais, devem estar descritos a razão principal do porquê, de determinada tarefa ser 

realizada da forma standard descrita, pois para além de ajudar na motivação do colaborador em 
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cumprir o standard, dá a informação do que se terá de garantir obrigatoriamente para que a 

operação seja cumprida com sucesso. 

 Cumprindo com os requisitos recolhidos, elaborei então o documento, com todos os 

passos e atenções que se devem seguir de modo que se garanta um que o processo de infusão 

direta fosse feito, sempre da mesma maneira, garantindo a qualidade do processo. 

 O layout e forma como são apresentadas as operações das ajudas visuais segue um 

template definido pela SGRE, e não pode ser partilhado neste relatório. 

 Quando da minha apresentação do documento final, surgiu a sugestão de realizar uma 

ajuda visual para a preparação das webs do SG155. As ajudas visuais é algo que é bastante 

incentivado pela equipa de engenharia, pois, na sua ausência no chão de fábrica, são os 

documentos, juntamente com os VWI´s, que garantem que existe uma forma de, em caso de 

dúvida, esclarecer os trabalhadores do que se tem de garantir para que o processo seja realizado 

de forma standard. 

 À luz das normas da Siemens Gamesa, realizei o documento de explicitação da sequência 

de tarefas que se têm de realizar para garantir a preparação e inserção do cabo LPS nas Webs 

do SG155. Este cabo de cobre, em caso de a pá ser atingida por um relâmpago, tem como 

finalidade, fazer com que a descarga seja conduzida da tip até ao solo de modo a evitar danos 

na estrutura da pá atingida. 

 Este processo é dividido em 3 fases, a furação da Web em pontos e direções especificas, 

a cravação do cabo e laminações de modo a fixar o cabo em todo o seu comprimento. 

 À parte da criação dos documentos descritos, atualizei e uniformizei mais documentos, 

de modo a cumprirem com as normas e templates impostos pela SGRE, tais como a ajuda visual 

para a utilização do spray vermelho na main shell, a atualização do VWI das main shells e webs 

do SG145 V1, elaboração da ajuda visual para o processo de infusão com um tipo deferente de 

resina, sendo que tinha as operações e requisitos já delineados, e a atualização do VWI das Webs 

do SG155 que tinha correções assinaladas a caneta no exemplar presente no chão de fábrica. 

 Os documentos mencionados acima não foram descritos de uma maneira mais 

detalhada, pois as ações passam por apenas continuar a seguir as normas delineadas, e em que 

a informação necessária, já estava disponível. 
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4.7 Reutilização de baldes utilizados no processo de infusão 

Como referido no subcapítulo “1.3 Metodologia”, semanalmente, o líder da equipa de 

engenharia de processo e meu orientador de estágio, atribuía e delineava prioridades para as 

tarefas que cada engenheiro da equipa tinha semanalmente. Através de uma sugestão de 

melhoria realizada por um colaborador da produção, foi me proposto fazer um estudo e 

operacionalizar a utilização de sacos para a recolha de resina. 

De modo a compreender, na sua totalidade, os processos onde é necessário o despejo de 

resina em baldes, acompanhei várias vezes as ações de preparação de infusão de resina, que 

passam pelo teste de rácio entre a base de resina e o endurecedor e a transfega de resina para 

da máquina de mistura até aos bidões, utilizados no processo de infusão. 

Nesta fase da ação, foi verificado, por mim, a ausência da descrição do teste de rácio e seus 

requisitos no VWI do processo de infusão de resina. Depois de identificado esta lacuna, e pedi 

ao engenheiro responsável que me validasse um documento criado por mim, á luz das normas 

de construção de uma folha de operações standard, definidas pela empresa. Esta proposta foi 

aceite a descrição adicionada. 

Na fase de planeamento da ação, necessitei de concluir quais os departamentos que iriam 

ser afetadas pela alteração, e com quais é que tinha de estabelecer contacto para 

operacionalizar a ação. Deste levantamento, cheguei à conclusão que a produção iria necessitar 

de formação sobre o novo procedimento, precisava de alinhar com a logística como iria ser 

gerido o stock de baldes e sacos, a sua localização e como seria efetuado o seu abastecimento, 

aos pontos de supermercados. A engenharia do produto também teria de alterar a BOM dos 

processos onde se utilizariam estes materiais, assim como as equipas de planeamento e 

compras teriam de ser alertados previamente, de modo a poderem gerir as encomendas de 

sacos e baldes. Com a equipa de ambiente, apenas teria de validar a possibilidade de a resina 

ser colocada na zona dos resíduos, junto com os sacos ou não. 

 O procedimento delineado por mim, teve como princípio o abastecimento dos sacos 

através do comboio logístico, que seriam inseridos nos baldes, guardados em estantes fixas, que 

se encontravam livres e espalhados pelo chão de fábrica. Depois da sua utilização o saco com 

resina iria ser depositado na área própria na zona dos resíduos. O balde, iria ser alvo de uma 

verificação rápido do seu estado, pelo operador. Caso, estivesse em bom estado é colocado de 

novo na estante, caso contrário é descartado na área correspondente dos resíduos. 

 Como já referido, o chão de fábrica já continha estantes, que tinham sido usadas para 

guardar um material, já não era consumido por nenhum processo, estando livres. Com o objetivo 
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de minimizar deslocações, alterei a sua localização, tendo em conta a posição dos moldes a que 

cada estante iria servir. A sua nova localização foi alinhada com a equipa de melhoria contínua, 

assim como identificada, tanto a área como as racks. Todas estas identificações respeitaram os 

templates da empresa.  

 De modo a definir a quantidade de baldes que cada rack e estante teria, consultei a 

BOM, de cada processo, para saber a quantidade de baldes utilizados para cada um, e através 

do histórico do plano de produção, calcular uma média de número de processos concluídos por 

semana. Como previamente tinha acordado com a logística, que estes iriam abastecer as 

estantes com os baldes que faltassem duas vezes por semana, calculei a capacidade ideal, para 

que não houvesse nem falta, nem um número desnecessário de baldes em cada estante. Esta 

capacidade, é recomendada ser ajustada depois da fase de testes, pois a taxa de reutilização dos 

baldes é apenas uma previsão, antes de obter dados reais. 

De modo a testar a operacionalização da inserção dos sacos, realizei testes na linha, onde o 

operador, utilizou os sacos para realizar o teste de rácio. Este teste não apresentou sinais de 

impossibilidade do uso dos sacos. 

Durante esta ação foi me proposto, pela equipa de compras, que realizasse um teste a 

outros tipos de sacos que poderiam representar uma maior poupança monetariamente, do que 

os que são utilizados em outros processos da fábrica. Com isto recebi amostras de diferentes 

tipos, tanto de diferentes fornecedores, como de diferentes materiais. 

Devido ao facto de que não ter observado nenhum entrave, quando da utilização da resina 

no seu estado líquido, no teste do teste de rácio, defini que agora queria testar os novos sacos, 

quando a resina catalisa. A catalisação da resina ocorre naturalmente passadas algumas horas 

da mistura da base e do endurecedor. Isto faz com que a resina fique rígida o que pode provocar 

danos no balde.  

Com as amostras a testar, enchi e identifiquei os baldes, contendo esses mesmo sacos, e foi 

registando as observações regularmente até à resina catalisar na sua totalidade. Este teste teve 

a duração de 8 horas, com observações horárias, e num espaço arejado. 
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Figura 22 - Estado do saco rejeitado no teste de catalisação de resina em balde. 

No final do teste, todos os sacos apresentaram alguns danos no saco, sendo que só um dos 

três chegou efetivamente a danificar também o balde, figura 22. Os resultados foram validados 

pelo engenheiro responsável pelo processo de infusão.  

Depois da elaboração do relatório do teste, foram comunicados os resultados à equipa de 

compras, que procedeu à negociação da encomenda com o fornecedor. 

Com a definição de todos os aspetos da ação, que reduz o custo de cada processo de infusão, 

foi entregue um documento com sua a descrição minuciosa, quais os departamentos afetados, 

e o que já se tinha feito, à coordenadora das reuniões de gestão de modificações. Estas reuniões 

semanais, têm como objetivo alinhar alterações em processos da fábrica, com todos os 

departamentos. Nestas reuniões foi estipulado que os supervisores iriam fazer passar a 

informação às suas equipas, visto que defenderam que não necessitariam de mais formação, 

em que dias iriam ser feitos os abastecimentos de baldes e em quais peças iria-se a começar a 

adotar a utilização de sacos com os baldes. 

Devido a motivos de confidencialidade por parte da empresa, quanto a divulgação de 

valores, não posso partilhar a poupança alcançada, sendo que passado um mês da 

implementação, um balde tinha uma taxa de reutilização de 12. Este resultado, fez com que 

propusesse uma redução da capacidade máxima de cada rack de baldes, visto que este valor é 

superior à taxa esperada. 

4.8 Relatório de consumos, por processo, para os projetos SG145, SG155 e SG170 

Neste subcapítulo, é descrito a ação de recolha de informação e preenchimento de um 

relatório que o grupo pediu com os consumos de materiais chave, por processo e por projeto. 

Este relatório tem como objetivo o grupo fazer uma comparação entre os consumos médios 

entre as diferentes fábricas do grupo, que produzem os mesmos projetos. 
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De modo a preencher o relatório com informação o mais real possível, investiguei e pedi 

acesso a todos os documentos, onde são registados consumos dos materiais considerados. 

Concluí que existem 4 documentos diferentes que contêm informação que achei relevante para 

ser considerada antes de preencher o relatório: os RIs, o ficheiro de seguimento da produção, 

os relatórios de KPI´s e a BOM, sendo esta uma quantidade teórica. 

Este tipo de relatório tem como objetivo, o grupo comparar e analisar os consumos que cada 

projeto apresenta nas diferentes fábricas onde é produzido esse tipo de pá. O ficheiro de KPI´s 

e de benchmark são outros relatórios que cada fábrica reporta ao grupo todos os meses, sendo 

que este apresenta dados sobre o consumo médio de mais materiais, para além da análise ser 

por processo. 

O ficheiro dos KPI´s é um relatório que a engenharia de processo preenche todos os meses 

com os valores dos diferentes prefabs. Como não faz parte das responsabilidades do 

engenheiro, registar o consumo dos materiais consumidos no processo de que é responsável, 

este tem de pedir informações a outros departamentos, tais como a produção, qualidade e 

controlo de gestão.  

O ficheiro de seguimento da produção, é alimentado pelos supervisores de produção, com 

a quantidade de cola e resina consumida nos diferentes processos. A recolha de dados é feita 

por um operador de produção que ao preencher a folha RI, comunica ao seu supervisor esse 

valor. Os operadores de produção são quem preenche tanto as folhas RI, como as folhas de 

registo de consumo que estão em cada uma máquina de resina e cola. 

A folha RI é onde os técnicos de qualidade e operadores de produção, registam informações 

sobre diferentes testes de qualidade e características dos diferentes produtos semiacabados de 

todos os processos. Estas folhas, depois de preenchidas, são recolhidas pelos técnicos de 

qualidade que documentam digitalmente alguns dados e arquivam as folhas, organizados por 

todos os RI das peças constituintes de determinada pá. Também se pode consultar quais as pás 

incluídas em determinado set. 

A Bill of Materials (BOM) é uma lista hierárquica, onde são indicados todos os materiais e 

quantidades necessárias à produção de todos os subprodutos e produto acabado. No topo da 

lista está a pá acabada sendo que no segundo nível é descrito todos os materiais requeridos pelo 

último processo e o produto semiacabado que resultou do processo anterior. A lista estende-se 

até aos raw materials. A gestão desta lista é da responsabilidade da engenharia do produto, 

sendo que o engenheiro de processo, pode pedir alterações da BOM do seu processo. A logística 

a partir deste documento, cria a picking list com os materiais que têm de ser fornecidos para 
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cada processo e, posteriormente, uma checklist usada para abastecer o comboio logístico que 

fornece o material para produzir cada produto semiacabado. A BOM também é usada pela 

equipa de planeamento e compras para prever o material que é necessário comprar, de modo 

a acompanhar a produção. 

Tabela 6 - Tabela de levantamento de valores de consumo 

 

Na tabela 6, é apresentado o layout da folha de registos que criei de forma a recolher os 

dados e que os permite comparar de forma fácil. 

Nesta recolha de informação foram encontradas algumas discrepâncias, entre valores para 

o mesmo material e processo. Isto pode indicar duas situações, ou más recolhas de dados ou 

adulteração destes. Os dados onde se verificavam os maiores desvios foram assinalados a cores, 

para que fosse fácil a identificação de quais os materiais em que o seu registo deveria ser 

novamente estudado.  

Com o maior número de dados disponíveis recolhidos, passei à fase de validar com cada 

engenheiro responsável os valores a serem reportados, assim como expliquei quais as fontes 

dos meus dados. 

B14500068

VAGOS KPI
Dados RI BOM Engenharia Comunicado Comunicado - BOM

Material unit

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

GENERICO INFUSION HM GF UD1250 KG

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

GENERICO INFUSION HM GF UD1250 KG

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

INFUSION GF BX 800 KG

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

STRUCTURAL EPOXY ADHESIVE INFUSION KG

INFUSION GF BX 800 KG

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

INFUSION GF BX 800 KG

GENERICO INFUSION GF UD1200 KG

GENERICO INFUSION GF TX1200 KG

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

INFUSION GF BX 800 KG

GENERICO INFUSION GF UD1200 KG

GENERICO INFUSION GF TX1200 KG

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

INFUSION GF BX 800 KG

GENERICO INFUSION GF TX1200 KG

GENERICO INFUSION GF UD1200 KG

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

INFUSION GF BX 800 KG

GENERICO INFUSION GF TX1200 KG

GENERICO INFUSION GF UD1200 KG

WEB ASSEMBLY RESIN HLU KG

RESIN HLU KG

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

INFUSION GF BX 800 KG

STRUCTURAL EPOXY ADHESIVE INFUSION KG

ALT.EPOXY RESIN FOR VACUUM INFUSION KG

RESIN HLU KG

STRUCTURAL EPOXY ADHESIVE INFUSION KG

RESIN HLU KG

INFUSION TX 1200 90º 50 1270MM 80ML C6 KG

INFUSION GF BX 800 KG

PORE FILLER KG

LEP PUR KG

PUR FILLER FOR WB PAINT KG

HIGH SOLID PAINT PUR RAL9018 KG

FILLER PUR 3C KG

WATER BASE PAINT RAL9018 KG

GENERICO INFUSION GF TX1200 KG

PREPAINTED BLADE

PRESSURE SHELL

SUCTION SEMIROOT

PRESSURE SEMIROOT

BALAXING BOX

DEMOULDED BLADE

SUCTION CAP

PRESSURE CAP

LE WEB

TE WEB

SUCTION SHELL
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Como demonstrado na tabela 7, adicionei uma coluna onde fosse calculado a diferença 

entre o valor BoM e o comunicado, para alertar para a necessidade de atualizar alguns dos 

valores. 

Concluída a ação, sugeri á equipa de engenharia de processo: 

• Que fosse discutida, se a engenharia seria a equipa indicada para fazer a recolha de 

dados para este relatório, pois não faz registos de consumos, a não ser que tenha 

acompanhado o fabrico de determinada peça. Acrescentei que fosse a equipa de 

controlo industrial a fazer esta recolha e que os engenheiros de processo tivessem 

um papel apenas de validação dos dados a reportar. 

• Os RI´s passassem a ser registados em formato digital, com recurso a computadores 

ou tablets, de modo que a sua consulta e análise fosse facilitada e partilhada 

automaticamente para quem precisasse. Esta alteração implicava investimento no 

material físico, sendo que iria reduzir tempo de trabalho dos técnicos de qualidade 

e todos os que querem analisar os dados recolhidos, para além de ser uma forma 

de disseminar a informação pelos diferentes departamentos. Há data, quem quer 

consultar estes dados, tem de ir ao arquivo, onde estão organizadas, em capas, as 

folhas RI por projeto, set e nº de pá. 

• Estudar as diferentes fontes de informação e métodos de recolha de dados, com o 

intuito de definir um método o mais fidedigno possível, de modo a eliminar trabalho 

redobrado, redundância e maus registos de dados. 

4.9 Ação de uniformização do corte da aba nas webs SG145 

A ação descrita neste ponto, teve como motivação a redução da superfície das abas das 

Webs, e a estabilização do seu corte, de modo a reduzir a quantidade de cola necessária tanto 

na colagem de Webs como de pá. O meu contributo na ação foi o de estudar qual o valor 

mínimo para as dimensões das abas das Webs, assim como a sua medição, em todas as Webs 

do projeto SG145 que estavam disponíveis dentro do meu horário. 

A forma das Webs, numa vista transversal, é representada na figura 23. 
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Figura 23 -Vista cortada transversal de uma web 

Cada aba é caracterizada pela sua altura (H), e a distância, no eixo y, da extremidade da aba 

até ao core da Web do lado SS e PS (X1 e X2). Com a diminuição de H1 e H2, existe menos 

superfície de contacto entre as main shells e a web o que resultará numa menor necessidade de 

cola. Esta característica, nas especificações dos desenhos das Webs apenas é restrita por valores 

mínimos e máximos de X. Este valor X tem de estar compreendido entre 65mm e 85mm, para 

que cumpra os requisitos apesar de não se realizar nenhum teste de qualidade a estes valores 

depois do corte das abas das Webs. 

Com a definição de requisitos feita, planeei a recolha de dados com o engenheiro 

responsável pelo processo de colagem, em que definimos que iria medir os 3 valores para cada 

lado da Web, LE e TE, em cada R par. A recolha de dados foi feita com o auxílio de uma folha 

para o efeito, apresentada na figura 24 e com recurso a uma fita métrica. O erro de medição foi 

tido em conta para medidas em que o seu valor era próximo para o cumprimento de 

especificações, e o erro de paralaxe evitado, com a medição dos valores X a ser feita no 

prolongamento das extremidades da aba. 



 

52 
 

 

Figura 24- Folha de registo dos valores medidos nas abas das webs 

Ao longo da semana de recolha de dados, alertei o engenheiro de processo responsável 

pelas Webs para a não conformidade com as especificações que algumas medidas 

apresentavam. 

 

Figura 25 - Medição do valor de X numa aba não conforme 
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No final da recolha elaborei uma tabela onde registei por R´s, o número de vezes que este 

apresentou um valor não conforme, de modo a poder identificar alguma relação entre a posição 

e a não conformidade. Com todos os dados recolhidos também apresentei os resultados do 

estudo em gráficos de linhas, 1 para cada tipo de aba de cada tipo de Web, onde são 

representados os valores de H em cada R, para cada Web medida. 

Os resultados foram apresentados aos dois engenheiros de colagem e ao engenheiro 

responsável pelas Webs, com a nota de que se verifica mais valores fora de especificação, sendo 

que nos R´s intermédios se verifica uma maior possibilidade de redução do H, e 

consequentemente da superfície de contacto das webs com as main shells. 

Este estudo, foi tido em conta nas ações posteriores, realizadas pelo supervisor da área de 

corte de prefabs, que consistiram na redefinição da máquina de corte, representada na figura 

26, e que fosse garantido um corte uniforme em todo o comprimento da Web. 

 

 

Figura 26 - Ferramenta de corte das abas das webs 

Posterior à ação por parte da produção, voltei a recolher dados de 6 webs diferentes, três 

LE e três TE, onde não se verificou qualquer medida não conforme. Quanto aos resultados em 

termos de consumo de cola, não foram verificados, tendo havido mesmo um aumento do 

consumo total de cola. Este aumento, não quer dizer que esta alteração não teve um impacto 

positivo, pois a área de superfície da aba das Webs não é o único fator que influencia a 

quantidade de cola consumida, para além de se ter estabilizado o corte das abas das Webs que 

agora apresenta uma superfície mais uniforme em todo o seu comprimento e cumprindo as 

especificações de desenho. 
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4.10 Levantamento da diferença da quantidade de material presente em BOM com o 

consumo real nos projetos SG145, SG155 e SG170 

A ação descrita de seguida, foi me pedida pelo Team leader da engenharia de Processo, 

depois de se verificar quantidades grandes de sobras no material fornecido a vários processos. 

De modo a reduzir este número de sobras e atualizar as quantidades de material indicados na 

Bill of Materials.  

Na fábrica, o valor BOM de qualquer material, é considerado como que seja o valor standard 

de consumo desse mesmo material para o fabrico de um produto semiacabado em específico 

ou para a pá na sua totalidade. Existem mais duas quantidades teóricas, a quantidade de 

material presente na última valorização do projeto, e a quantidade definida como objetivo para 

determinado ano fiscal. A valorização de um projeto, é feita sempre que se industrializa uma 

nova versão de um determinado projeto, e indica a quantidade e preço dos materiais requeridos 

na altura da sua realização. Estas quantidades, ao contrário da BOM, não são atualizadas ao 

longo do tempo, sendo que se é baseado na BOM, da altura da valorização, que se determina a 

quantidade de material. Esta valorização tem como finalidade, ser usada para efeitos de saber 

qual o custo do produto acabado, sendo também tido em conta o preço das horas-homem 

despendidas em cada processo pelos trabalhadores considerados mão de obra direta. 

Para além do que já foi descrito no ponto nº 8 deste capítulo, a BOM também é tida em 

conta para ajudar nos inventários rotativos, que se realizam todos os meses pela logística, de 

forma a perceber se existe necessidade de atualizar o stock informático, caso este não coincida 

com o stock físico do material. Para materiais onde o seu consumo, não seja debitado à unidade 

em sistema, é usada a BOM, de forma a calcular a quantidade teórica que deveria ter sido 

consumida desde a última realização do inventário. Caso a BOM não esteja atualizada, este 

cálculo da quantidade de stock físico que se deveria ter, é errada e leva a que sejam retiradas 

elações incorretas no relatório dos inventários rotativos. 

No planeamento da ação, recolhi a BOM de todos os processos da fábrica para os três 

projetos, e tratei os dados de forma a criar uma checklist de material que deveria ser abastecido 

para cada um. Nesta checklist, estava presente o código e descrição do material, a quantidade, 

a unidade de medida básica e, para os que se justificava, a taxa de conversão entre unidades de 

medida do mesmo material, por exemplo a relação de quantas unidades de material estão 

presentes na caixa que é abastecida ao processo. 

O método do levantamento da quantidade real requerida, foi me indicado pela engenharia. 

Este método passou por verificar a quantidade de material que estava no comboio logístico 
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antes do seu abastecimento aos moldes ou acabamentos, e a recolha das quantidades que 

sobraram no final do processo. O comboio logístico é preparado e abastecido no turno anterior 

ao que irá começar o processo de fabrico em questão. O material é abastecido uma só vez por 

processo, sendo que depois a produção pode requisitar material extra à logística. 

De modo a planear quando estaria disponível o material, para que fosse feita a verificação 

inicial, baseie-me no plano de produção semanal, que indica qual o número do prefab ou pá que 

irá ser produzido durante a semana e em qual turno este se inicia. Também mantive 

comunicação constante com o supervisor de logística, de modo a prevenir erros por parte do 

planeamento, o que implicaria que poderia estar a alterar o meu horário, incorretamente, para 

que estivesse a tempo da verificação. 

Devido ao facto de muitos dos processos evidenciarem um tempo de ciclo superior a nove 

horas, que era o número normal de horas seguidas em que estava presente na fábrica, contei 

com o auxílio de alguns engenheiros de processo e do meu colega estagiário, para realizarem a 

verificação final. Para que obtivesse mais informações sobre a necessidade real de cada 

material, falei com os Líderes dos Grupos Autónomos de Trabalho (LGAT), que me chamaram a 

atenção para o défice na quantidade abastecida de alguns materiais. Quanto a materiais que 

estariam em excesso, indicaram também alguns, sendo que não obtive tanta informação pois, 

nestes casos eles não têm de fazer requisições de material, com o risco de a produção parar por 

falta destes. 

Depois de definidos os prefabs e pás que seriam verificados alertei a produção, de modo 

que o material usado no processo correspondente, fosse apenas o material abastecido, com a 

finalidade de os resultados obtidos fossem os mais reais possíveis. 

Os resultados foram apresentados para cada processo de cada projeto, indicando as 

propostas de alterações das quantidades de determinado material, assim como o seu impacto 

monetário, com um resumo do ganho total face à BOM há data das verificações. Estes resultados 

foram validados por cada engenheiro de processo, que encaminharam o pedido de alteração 

para a engenharia de produto. 

Com todos as observações recolhidas criei de igual modo um relatório, onde proponho 

alterações ao processo de abastecimento, tal como voltas do comboio logístico mais regulares 

e não apenas no inicio do processo, que o comboio de abastecimento fosse redesenhado para 

delimitar onde cada material deve ser colocado assim como a mudança da forma de abastecer 

de alguns materiais para um sistema de Kanbam. Estas ações, iriam ao encontro da filosofia do 

Lean, quando se defende que o material deve estar no sitio certo à hora certa para a sua 
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produção, assim como de incentivar a uma organização do comboio logístico, de forma a facilitar 

o seu abastecimento, e promover a regra de utilização FIFO, pois o material deixaria de estar 

espalhado na plataforma de abastecimento, tendo um local próprio onde as sobras estariam na 

primeira posição. 

De modo a indicar os materiais que sugeri passarem para um abastecimento por Kanbam, 

calculei a quantidade requerida para determinado processo e dividi pela quantidade presente 

na unidade de medida abastecida. O resultado é o número de processos que se poderão realizar 

apenas com um abastecimento deste tipo de material. Por exemplo, verifiquei que um 

determinado material é abastecido em rolos com 1000m, sendo que para o processo em 

questão é apenas necessário 0.4m. O resultado, indica que um rolo é suficiente para produzir 

2500 prefabs. Este número não justifica um abastecimento através de comboio logístico, pois 

existe sempre o risco de extravio, para além de que para a contabilização do custo do processo 

este material é apenas debitado, por rolo, na peça onde foi abastecido, sendo que as nas 

próximas este material não será debitado. Por Kanbam este problema resolver-se-ia, pois 

adotava-se um sistema de contabilização por backflushing, que consiste no débito de uma 

quantidade teórica por processo, sendo que é necessário fazer inventários regulares para 

confirmar o seu consumo. 

No relatório também foi apresentado propostas de melhoria da metodologia usada para 

este levantamento, e indicados os maiores obstáculos encontrados. 

Nestas propostas foi indicado que se deveria ter em conta no estudo, as requisições extra 

de material feitos pelos LGAT à logística, algo que não aconteceu, e que houvesse um maior 

comprometimento da produção em usar apenas o material que foi abastecido para o processo 

correspondente. Este comprometimento apesar de pedido, não se verificou, pois, evidenciei 

troca de materiais entre estantes de abastecimento para peças diferentes. 

O maior obstáculo encontrado, foi o facto de o processo standard de abastecimento não ser 

cumprido, pois no final da produção é guardado material em caixas de apoio logístico, de 

materiais que a produção acha que costumam faltar. No standard está definido que todo o 

material que sobra é recolhido pela logística, no final do processo. Esta gestão faz com que se 

verifique muito material em excesso no chão de fábrica, o que leva a extravio de material e 

incorreta contabilização dos custos. 

A produção defende este não cumprimento do standard, com a demora de atualização das 

quantidades de material abastecido, fazendo com que esta tenha de fazer requisições de 

material regulares que também as caracteriza como muito demoradas. Este facto foi algo 
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evidenciado por mim pois, com recurso ao documento de pedidos de alteração BOM que os 

engenheiros de processo fazem à engenharia de produto, verifiquei casos onde a alteração na 

checklist da logística apenas acontecia passado um mês do pedido feito pelo engenheiro. Esta 

demora foi me justificada pela sobrecarga de trabalho sentida na altura, o grande número de 

alterações que os três projetos estavam a ser alvo e pela necessidade de validação da alteração 

da quantidade de material por parte da empresa-mãe. 

Quanto à demora no processo de requisição de material é justificada pela necessidade de 

ser o supervisor através de email a fazer uma requisição ao armazém, onde tem de indicar o 

código e quantidades do material requerido, e qual a ordem de produção onde irá ser debitado. 

Assim o processo passa pelo alerta do LGAT ao supervisor, que, caso não esteja, tem de ir para 

o escritório escrever o email com a requisição, sendo que na logística não existe um posto onde 

apenas estejam a ler os emails, o que provoca mais demora, para além da impressão da 

requisição em formato de papel, que será entregue a um operador para concluir o 

abastecimento deste material. Sugeri que fosse repensado este processo, de modo a que seja 

implementado um canal de troca de informação mais direto entre os operadores de produção 

e o armazém. 

O relatório elaborado, não está neste documento apresentado, por conter informação 

sensível quanto a quantidades e valores do material utilizado, assim como as fotos recolhidas 

por mim onde se evidencia não cumprimento de standard e quais os materiais utilizados para 

determinado processo. Todavia, posso partilhar, que no projeto SG145 obteve-se uma redução 

de 1.69 pontos percentuais do preço total dos materiais abastecidos pela logística a todos os 

processos do projeto, o SG155 apresentou uma redução de 6 pontos percentuais, enquanto o 

SG170 reduziu em 2.01 pontos percentuais. Existem vários materiais que, pelo facto de não 

serem abastecidos pelos comboios logísticos, não foram considerados neste levantamento, tais 

como a resina e cola. 

4.11 Teste de retração de nova fibra de vidro no processo corte 

Neste subcapítulo é descrito o teste de retração a uma fibra de vidro biaxial, realizado de 

modo a estudar a retração que esta apresenta depois do processo de corte. Este estudo é 

necessário para cada tipo de fibra de modo que a equipa de nesting, consiga ter em consideração 

esta retração, quando define a geometria das peças de fibra de vidro cortadas.   

A fibra de vidro utilizada há data na fábrica para além de poder variar na gramagem e largura 

do rolo, é diferenciada pela orientação das suas fibras. Esta orientação pode ser unidirecional 

(UD), bia-axial (BX) ou tri-axial (TX). A fibra UD tem as fibras todas numa única direção, sendo 
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cozidas para conseguirem manter a forma, por norma apresentam uma maior retração depois 

de cortadas. A fibra BX é definida pela orientação perpendicular das suas fibras entralaçadas. A 

fibra TX, que teoricamente tem uma retração menor, apresenta um entrelaçado de fibras. 

Este teste surgiu da oportunidade de reduzir substancialmente o preço/Kg de fibra, 

trocando de fornecedor neste tipo específico de fibra.  

Sempre que existe uma oportunidade de utilizar um determinado material novo, que irá 

apresentar uma poupança ou um maior rendimento para determinado processo, a engenharia 

de processo é responsável por testar a operacionalização deste e validar a sua utilização à equipa 

de planeamento e compras, que dará seguimento para os colegas que integram a reunião de 

gestão de modificações.  

No processo de corte a fibra necessita de ser puxada por vácuo na mesa de corte para que 

o movimento da plataforma faça com que esta seja acompanhada pela fibra que assim é puxada 

automaticamente, proveniente dos rolos. Esta puxada de vácuo é garantida com o auxílio de 

uma folha de papel perfurada, de modo a que o ar consiga passar esta primeira camada, e no 

topo das camadas de fibra é colocada um filme de plástico que garante, que ao ser puxado, vai 

em direção à mesa e garante um alinhamento e pressão das fibras com a mesa de corte. 

Esta pressão que faz com que a mesa de corte puxe a fibra dos seus rolos de forma a poder 

se cortar as fibras, faz com que esta seja estendida antes do corte das suas peças. A extensão da 

fibra faz com que as peças sejam cortadas com uma geometria diferente do que quando já foram 

cortadas e enroladas e prontas para serem abastecidas no molde onde serão utilizadas. Esta 

característica verifica-se, pois a depois de estender as fibras retraem lentamente para o seu 

comprimento inicial. 

Escolhidas as peças, e criado o ficheiro de registos do teste, o nesting requisitou à equipa de 

produção, que fizesse um corte de uma marcada com a fibra a ser estudada. Esta marcada 

continha as peças a serem estudadas e que depois, em que de aprovação, poderiam ser usadas 

para a produção de uma main shell SS do projeto SG145, de modo que este teste não produzisse 

mais desperdício. 

De modo a acompanhar todas as fases do estudo, acompanhei o processo de corte da 

marcada, garantindo que não ocorreu nenhuma anomalia e que se realizou cumprindo as 

indicações standard. 

As peças a serem estudadas foram armazenadas durante 1 dia para que a fibra tivesse 

tempo de retrair completamente. Com a ajuda de um colaborador da produção, estendemos 
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cada uma das peças numa mesa de evacuação que estava livre e medimos o comprimento de 

cada uma. Para esta medição utilizámos uma fita métrica com um erro absoluto de ± 5 mm, até 

determinado comprimento, onde já poderíamos utilizar uma fita métrica com 1m de 

comprimento e que apresenta resultados com um  

De modo que os resultados deste estudo sejam os mais reais possíveis e precisos, de modo 

a prevenir má qualidade da geometria das fibras, na fase planeamento, defini com a equipa de 

nesting que seriam testadas peças com geometrias variadas. O estudo da retração é realizado 

no eixo da direção do movimento da fibra. Para garantir que a fibra estava estendida na direção 

da mesa de corte que foi a referência de medição utilizámos uma ferramenta de alinhamento 

com recurso a laser. 

 Os resultados demonstram que a fibra teve uma média de retração relativa de 3.1 

pontos percentuais, com um desvio padrão de 2. Com o valor de referência, definido pela equipa 

de nesting em 5 pontos percentuais do comprimento da peça, podemos concluir que a fibra 

testada, apresenta uma retração menor, do que a usada há data do teste, o que é satisfatório, 

pois uma menor retração, faz com que sejam necessários menores ajustes às geometrias das 

peças de corte. 

4.12 Desenho e modelação de equipamentos necessários ao processo 

Com a criação de novos processos de fabrico e alteração aos já existentes, é necessário 

muitas vezes a criação de novas ferramentas ou estruturas que permitam a execução desses 

mesmos processos ou um aumento de performance.  

Durante o estágio curricular, tive a oportunidade de por duas vezes desenhar e modelar em 

computador estruturas necessárias. A primeira, veio da necessidade de uma estrutura para 

armazenar baldes, na área das roots para que a ação de “Reutilização de baldes” fosse possível, 

sendo que a segunda, foi a equipa de melhoria continua que, sabendo das minhas competências 

de modelação, me pediram para desenhar uma estrutura que permitisse colocar material, com 

a finalidade de o trabalhador desse posto de trabalho não tivesse de fazer movimentos 

desnecessários. 

Estante para baldes: 

Com a implementação de ação “Reutilização de baldes” defini que na área de moldes, 

se iriam reaproveitar dois grandes armários, que estavam inutilizados desde a reformulação que 

a fábrica sofreu com a sua venda à Siemens Gamesa. No entanto, a área das roots, não tinha 

nenhuma estrutura onde pudessem ficar os baldes armazenados.  



 

60 
 

Indo ao encontro da metodologia 5S, e pensando também em outros conceitos lean 

como eliminação de movimentos desnecessários por parte dos trabalhadores, escolhi uma área 

que tinha contentores de resíduos, que por si só estavam a ocupar demasiado espaço, para 

colocar uma estrutura para armazenar os baldes. Esta área é representada na figura 27. 

 

Figura 27 -  Zona dos resíduos na zona das Roots 

Utilizando conhecimentos adquiridos no MIEGI, mais concretamente na unidade 

curricular de Projeto e Produção Assistida por Computador, e o software Solidworks disponível 

para os trabalhadores da empresa, desenhei uma estrutura com dois níveis, fácil de contruir 

pela nossa equipa de manutenção e que pudesse no futuro ser reutilizada para outras funções. 

Os requisitos passavam por ter dois níveis para distinguir zona de baldes de 2.5L e baldes de 

7.5L, onde coubesse todos os baldes que seriam necessários para a zona e que quando estes 

fossem necessários estivessem acessíveis de aceder, e que não fosse estática. 

Pensando nos requisitos criei a estante movél representada na figura 28 e 29 
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Figura 28 - Desenho técnico da estante móvel modelada 

 

Figura 29 - Perspetiva da estante numa visão do Solidworks 

Depois de concluído o desenho e modelação da estante, enviei o desenho técnico e 

modelo em formato .step para o supervisor da área, de modo a que este valide e peça a 

construção da estante á equipa de manutenção. 
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Durante o processo achei por bem definir mais um requisito que foi que todos os cantos 

ou fossem arredondados ou com uma proteção de borracha de modo a evitar acidentes. Como 

já tinha enviado o desenho final ao supervisor, comuniquei-lhe esta necessidade para que fosse 

considerada. 

Suporte para material na área dos Bushings 

Como referido anteriormente, este projeto foi me proposto pela equipa de melhoria 

continua, que estava a implementar um novo layout para uma área de produção dos bushings 

que são parte integrante das super roots dos projetos SG155 e SG170.  

O processo já estava em fase de testes, sendo que no primeiro posto de trabalho o 

material encontrava-se por debaixo da bancada de trabalho, o que fazia com que o trabalhador 

precisasse de se baixar sempre que concluía uma peça e necessita-se de mais material para 

produzir a próxima. De modo a perceber melhor o processo, fui acompanhar um dos testes, 

onde identifiquei quais os materiais que seriam necessários aquele posto de trabalho em 

específico, qual a ordem mais indicada para ele estar disposto e quais os reservatórios mais 

adequados, ou seja, se o material ficaria na estante com a caixa proveniente do fornecedor ou 

se seria mais indicado que ele seja transferido para caixas standard. Aproveitei também para 

tirar todas as medidas à bancada de trabalho assim como às caixas de material. 

Tendo em conta as dimensões da bancada, a ordem dos materiais e as dimensões dos 

seus reservatórios que defini com o engenheiro da melhoria continua, e o peso que seria 

necessário suportar, desenhei, em Solidworks, o suporte apresentado na figura 30 e 31. 
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Figura 30 - Desenho técnico do suporte para a área dos bushings 

 

Figura 31 - Perspetiva do suporte numa visão no Solidworks 

À semelhança do que fiz para a estante dos baldes, enviei o desenho técnico e modelo em 

formato .step para o supervisor da área para que ele valide o projeto e envie á equipa de 

manutenção para o fazerem com as especificações que defini. 

Deste modo, o trabalhador tem à sua disposição todo o material necessário às operações 

requeridas pelo primeiro posto da área de fabrico dos bushings, sem ter de realizar esforços 

desnecessários, para além de um impacto na ergonomia do posto, esta ação também baixa o 

tempo de ciclo da operação, o que não foi contabilizado, pois a área ainda estava em fase de 

testes e pequenos ajustes, sendo que o seu roteiro só depois desta fase é que foi definido. 
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4.13 Disseminação de informação entre departamentos de forma automática 

De seguida é descrito uma ação desenvolvida em cooperação com a equipa de controlo de 

gestão, pertencente ao departamento financeiro, em que a sua motivação resultou da 

apresentação desta mesma equipa, das suas responsabilidades, funções e os dados que tratam 

e analisam. 

Esta ação resultou de várias observações da minha parte: 

• Necessidade de os engenheiros responsáveis por cada processo, preencherem ficheiros 

com os consumos dos KPI operacionais; 

• Se necessitarem de saber os consumos de diferentes materiais, têm de pedir aos 

diferentes departamentos, pois a engenharia não faz registos deste tipo diariamente; 

• Ao preencher um relatório vii para a SGRE com os consumos de diferentes materiais nos 

vários processos, verifiquei que as diferentes fontes de informação (RI´s por parte da 

qualidade, folha de registo máquina – produção; report automático máquina; ficheiro 

de seguimentos da produção) têm valores diferentes para a mesma operação. Ou seja, 

para além da redundância de dados (várias recolhas de informação para a mesma 

operação), o seu valor difere consideravelmente entre eles, o que indica erros em algum 

ou todas as fontes dados. 

Ao chamar à atenção, para esta problemática, foi me apresentado a equipa de controlo 

industrial pertencente ao departamento financeiro, que entre outras tarefas, fazem o 

seguimento e reportam, , os consumos de todos os materiais debitados em sistema para cada 

processo individualmente e por pá acabada.  

Estes consumos são registados em ficheiros Excel, a partir de exportações de dados 

provenientes do SAP. Estes dados podem ser recolhidos, depois da produção garantir o fecho 

em sistema da última operação da ordem de produção correspondente, o que permite á logística 

analisar se há alguma omissão de material consumido e encerrar a ordem em sistema. O 

encerramento da ordem de produção, indica à equipa de controlo, que todos os dados estão 

prontos a serem exportados, pois não vão sofrer mais nenhuma alteração. Este processo de 

validação, devido a algumas ineficiências evidenciadas e reportadas, pode demorar cerca de 2 

semanas. 

Depois de me apresentarem a forma como fazem as exportações do SAP e como tratam 

os dados para os seus ficheiros de seguimento, propus a criação de uma folha auxiliar em cada 



 

65 
 

ficheiro de seguimento (48 ficheiros, 1 para cada processo dos 3 projetos) e um ficheiro novo 

para cada projeto, que seria partilhado entre o departamento da engenharia e a equipa de 

controlo. 

A folha auxiliar, criada em cada ficheiro de seguimento, tem como objetivo recolher 

apenas a informação a ser partilhada para o ficheiro final, sendo que depois de criado não 

necessita de mais atualização até ser necessário acrescentar mais campos do que os que foram 

considerados. Decidi não fazer as ligações automáticas entre folhas Excel diretamente pois o 

ficheiro de seguimento é da responsabilidade da equipa de controlo industrial e caso eles 

necessitassem de o alterar, as ligações seriam perdidas ou alteradas, não fornecendo a 

informação correta. Um exemplo deste tipo de erro é quando é consumido um material que 

nunca tenha sido utilizado no processo em causa, a equipa de controlo necessita de acrescentar 

uma nova linha, onde o seu consumo irá ser considerado. Neste caso, se a ligação for feita entre 

folhas do mesmo livro Excel, esta atualiza em cada alteração o posicionamento da célula, o que 

não se verifica caso a ligação seja entre dois ficheiros distintos, resultando na perda de dados. 

Na data da elaboração do ficheiro, falei com os diferentes engenheiros de processo de 

modo a perceber quais os materiais que deveriam ser seguidos, chegando ao entendimento de 

que seriam os KPI´s do processo em termos de consumo de material, sendo estes a resina de 

infusão, a cola e a tinta. Posteriormente, e devido a uma alteração na forma de contabilizar a 

fibra de vidro, atualizei os ficheiros de modo a seguir também a fibra de vidro HM UD, que se 

utiliza no fabrico das caps no projeto SG145. 

Na criação do ficheiro final defini que este seria dividido por processo, de modo que 

cada o seguimento fosse mais detalhado em vez de seguir os consumos totais por pá. Os 

processos considerados foram todos onde se consomem resina, cola e/ou tinta.  

De modo a ter uma fonte de comparação, fiz um levantamento da quantidade destes 

materiais que estava presente em BOM para cada um dos processos. Estes valores estão 

presentes numa folha para o efeito, onde está explicitado que caso estes valores tenham sido 

alterados e não estejam atualizados deverão enviar um mail ao responsável pelo ficheiro 

pertencente à equipa de controlo para que este os possa atualizar. 

De modo que seja visualmente fácil interpretar os dados e retirar rapidamente 

informação, o responsável pelo ficheiro todos os meses indica quais as peças que foram 

produzidas, para que depois através dum gráfico de linhas por processo e por mês se possa 

verificar a variação do consumo, a linha de tendência, e a diferença de cada valor para com o 
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valor BOM. O desvio-padrão também é calculado para que se possa tirar conclusões sobre a 

estabilidade do consumo de cada material. 

Devido à importância dos valores e motivos de confidencialidade da empresa, este 

ficheiro não será ilustrado. 

Aquando da criação do ficheiro surgiram mais duas sugestões de melhoria, a primeira 

da minha autoria e a segunda veio de um pedido da equipa de cost-out, depois de saberem da 

existência do ficheiro. 

Durante a apresentação das tarefas da equipa de controlo, reparei que quando fazem o 

seguimento dos consumos totais por pá, têm acesso a quais os prefabs que são incluídos em 

cada pá. Esta informação, que não era disponível para a equipa de engenharia na altura, permite 

a rastreabilidade dos materiais na pá. Esta rastreabilidade permite que em casos em que a 

equipa de engenharia de processo necessite de justificar valores atípicos no consumo total da 

pá de um dos KPI´s, estes possam fazer um estudo por processo, identificando onde exatamente 

foi consumido uma quantidade anormal, restringindo as ações de retificação ou justificação a 

um processo em específico e não a todos onde este material é utilizado. 

Com isto, criei 3 novos ficheiros (1 para cada projeto), onde à semelhança dos 

apresentados anteriormente, têm ligações diretas para outros que a equipa de controlo já os 

preenchia sempre que se concluía a produção de um set de pás. Este ficheiro da equipa de 

controlo é utilizado para fazer o seguimento e reportar todos os custos em termos de materiais 

e horas-homem de cada pá e set, contendo uma folha onde é discriminado quais os prefabs que 

foram incluídos em cada pá. Os ficheiros partilhados (FIGURA XXX), de modo a serem 

visualmente mais agradáveis e de fácil consulta, contêm uma tabela dinâmica que vai buscar 

informação às ligações externas onde o utilizador pode filtrar a informação, por nº de set e por 

pá. 

A segunda proposta de melhoria desta ação, foi requerida pela equipa de cost-out da 

fábrica. Esta equipa, é composta por trabalhadores de diferentes departamentos como 

planeamento e compras, controlo industrial e engenharia do produto, e tem como uma das 

funções prever o impacto monetário que cada alteração no processo de fabrico irá ter em cada 

ano fiscal. Para isto necessitam de saber quantas pás estão previstas produzir para o ano fiscal 

em questão e quantas já foram produzidas até á data da alteração do processo. A subtração do 

previsto com o já produzido, resulta nas pás onde esta alteração terá impacto, sendo que 

sabendo o seu impacto monetário por pá, possibilita-os de prever o impacto total que a 

alteração irá causar, positivo ou negativo. 
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Esta necessidade requeria que o elemento da equipa de controlo atualiza-se o ficheiro 

de seguimento das alterações do processo e seus impactos manualmente todos os meses, o que 

nem sempre se verificava. Com isto, propus que o ficheiro de rastreabilidade das pás fosse 

também utilizado para indicar através de ligações automáticas no ficheiro da equipa de cost-

out, quantas pás já foram feitas até à data da última atualização.  

A previsão do impacto das alterações antes desta ação era feita tendo em conta o mês 

onde esta se verificava, sendo que com esta melhoria, existe a possibilidade de se passar a 

calcular este impacto por semana, fazendo com que essa previsão se aproxime do real, para 

além de eliminar a tarefa de atualizar o ficheiro manualmente, por parte de um elemento da 

equipa de controlo de gestão. 

Com a criação destes 6 documentos partilhados (2 para cada projeto), a engenharia fica 

assim com uma ferramenta que permite: 

• saber o estado do seu processo em termos de consumo de materiais chave, sem 

depender de outros; 

• justificar ou de alertar para um determinado desvio que possa ter ocorrido, sendo que 

este poderá advir de desvios operacionais ou registos incorretos; 

• rapidamente preencher relatórios mensais obrigatórios, que antes necessitavam de 

uma fase de recolha de informação que muitas vezes se tornava demorosa. 

• Concentrar esforços em melhorar processos que apresentem menor estabilidade ou 

que os seus resultados estejam longe do esperado; 

• Fazer um rastreio da pá com todos os prefabs nela contida, assim como saber quando 

todos os processos inerentes ao fabrico da pá foram concluídos; 

• Que a equipa de cost-out possa fazer previsões mais fidedignas sobre o impacto 

monetário que alterações no processo possam ter para nas contas do ano fiscal em 

questão; 

Esta ação foi enviada para as sugestões de melhoria o que resultou em que fosse premiado 

com o 7º prémio de produtividade da fábrica. A fábrica contém e promove um programa de 

sugestões de melhoria, aberto a todos os trabalhadores, onde podem sugerir uma alteração 

tanto no processo de atividades produtivas ou não, que terá um impacto positivo. Estas 

sugestões são depois validadas ou não, e em caso de aprovação, vão a concurso com prémios 

para diferentes áreas, como a produtividade, a segurança e o bem-estar. 
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5. Conclusão 

 O setor de fabrico de estruturas eólicas, está em crescimento, desde o aparecimento 

dos primeiros aerogeradores, sendo que nos últimos anos, verificou-se uma intensificação na 

encomenda destas estruturas. Este facto faz com que as empresas e as suas fábricas, sejam 

obrigadas a acompanharem este crescimento, através de produtos inovadores e adaptados às 

mais diversas condições e ambientes, produtos que ofereçam um maior rendimento energético, 

e que os seus processos de fabrico, de transporte, de instalação e de manutenção sejam 

otimizados. 

 A filosofia Lean vai de encontro a esta necessidade de aumento de eficiências de 

processos tanto produtivos, como não. Na maioria das fábricas, este conceito já está presente 

no seu dia-a-dia, sendo fulcral a identificação e documentação de processos, para que estes 

possam ser analisados de forma fácil, de forma a eliminar possíveis desperdícios.  

 Este crescente da capacidade produtiva do setor, leva a que as empresas necessitem de 

mais pessoal especializado, com uma mentalidade aberta à mudança e inovação, o que faz com 

que a criação de projetos para estagiários, seja incentivada. 

 Na minha opinião, e através do feedback obtido pelas pessoas que trabalharam comigo 

durante a realização do estágio, o balanço foi bastante positivo. Neste projeto, tive a 

oportunidade de estar envolvido nas diferentes fases de desenvolvimento de ações, desde o seu 

planeamento, passando pela realização da ação, verificação dos resultados, e 

consequentemente a reimplementação.  

 Apesar de não ter forma de comparação entre metodologias de estágios, penso que o 

facto de ter sido inserido na equipa de engenharia, sem um projeto específico para realizar, 

obriga o estagiário a ir à procura de ações de melhoria da sua autoria. Este facto também facilita 

a integração na equipa de trabalho, pois os engenheiros olham para o estagiário como alguém, 

que vai facilitar e melhorar as suas metodologias de trabalho, e não fazer um projeto à parte, e 

que vai consumir-lhes tempo, sem uma garantia de resultados positivos para estes. 

 Quanto às ações apresentadas, penso que foram positivas e enriquecedoras para a 

minha evolução profissional, pois obrigou a estabelecer e conhecer diversos departamentos da 

fábrica, as suas responsabilidades, a forma como se organizam e métodos por eles usados. 

Apesar do objetivo proposto inicialmente por parte da empresa ser focado na redução do tempo 

de ciclo da pá SG145, o facto de ter intervindo, em outros projetos e processos, foi benéfico 

tanto para mim, pois foram mais conceitos e técnicas de fabrico estudadas, como para a fábrica 
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que contou com o meu auxílio, em ações onde precisava mais da minha colaboração, em vez de 

me restringir apenas a um projeto.  

 Este estágio curricular teve um impacto favorável no meu desenvolvimento pessoal e 

profissional, tendo a oportunidade consolidar conceitos, fazendo a ponte entre os 

conhecimentos adquiridos longo do curso, e o que realmente é feito no meio industrial. O 

contacto com pessoas mais experientes também foi bastante benéfico, pois pude observar 

como reagem a diferentes situações quotidianas, que irão acontecer comigo certamente, para 

além da partilha de conhecimentos, adquirido nos seus longos anos de experiência no setor e 

no mercado de trabalho. 

Limitações  

 Apesar do balanço positivo, encontrei algumas limitações à realização do meu estágio, 

tais como, o facto de alguns trabalhadores terem estado em regime de teletrabalho e as 

reuniões, sempre que possível, eram realizadas por videochamada, o que dificulta a troca de 

informação e comprometimento das pessoas no assunto a tratar. A grande pressão sentida pela 

equipa e sobrecarga de trabalho, também podem ser vistas como uma limitação, pois apesar de 

haver mais trabalho para realizar, a disponibilidade dos engenheiros torna-se reduzida, o que 

obrigou a um maior estudo autónomo da minha parte. 

 No início do estágio, não obtive qualquer tipo de formação inicial acompanhada sobre 

os diferentes processos que se realizavam no chão de fábrica, o que me obrigou a um estudo 

autónomo demoroso e que poderia ser evitado se me fosse oferecida uma formação, á luz do 

que fazem com os novos colaboradores. Penso que foi uma falha circunstancial, devido á 

sobrecarga de trabalho e indisponibilidade dos colegas, mas que foi sem dúvida uma limitação 

à minha integração na fábrica. 

 O facto de escolher estar presente cinco dias por semana, em vez do estipulado no 

contrato de estágio, foi uma opção pessoal, pois não tendo um projeto predefinido e a longo 

prazo, senti que tinha de garantir a realização do maior número de ações de melhoria ao 

processo. Não me arrependo desta situação, sendo que se tornou uma limitação à realização do 

relatório de estágio atempadamente e bem fundamentado. 

Propostas futuras 

 Como proposta que visa um maior aproveitamento, do potencial do estagiário, 

proponho uma maior facilidade na hora de definir objetivos para o estágio, explicitando 

claramente e sem rodeios, o que se espera do estagiário. Um exercício de brainstorm dentro das 

equipas, pode ser uma técnica de identificação das necessidade e pontos fracos das mesmas, 
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propondo a partir destas mesmas necessidades, um projeto que para além das satisfazer, tem 

potencial para a evolução profissional do estagiário. Isto necessitava um investimento de tempo 

no planeamento de projetos, por parte dos trabalhadores efetivos da empresa, o que devido a 

sobrecarga de trabalho, não se verifica tantas vezes como o esperado. 

 O perfil do estagiário e os seus fortes também deveriam ser tidos em conta nesta 

definição do projeto de estágio. Verifiquei alguma falta de informação acerca do trabalho 

proposto na hora de escolher um projeto, o que faz com que, o futuro estagiário se sujeite a 

aceitar projetos que na verdade, não são a melhor escolha para este.  

 Com estas ações, um dos desperdicios lean mencionados no enquadramento teórico, a 

não utilização de potencial humano, iria ser reduzido, pois a empresa ao estudar melhor o 

candidato e incluí-lo na fase de definição do projeto de estágio, estaria a adequar este ás suas 

potencialidades e capacidades. 
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Anexo1 – Organigrama da organização da fábrica 
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Anexo 2 – BPMN da Main Shell 

 

A 



 

76 
 

 

Anexo 3 – Digrama de Ishikawa  para os steps verificados nas caps

Steps nas caps SG145 
entre o core e a fibra 
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Anexo 4 – BPMN da Pá Desmoldada  
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Anexo 5 – Tabela com o Plano de Ações parte 1 de 2 
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Anexo 6 – Tabela com o Plano de Ações parte 2 de 2 


