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RESUMO 

A presente dissertação foi realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Biológica, tendo 

sido desenvolvida em contexto industrial na empresa Unicer – Bebidas de Portugal, SA. 

Os objetivos principais deste projeto foram a otimização dos procedimentos de higienização das linhas 

de enchimento, e a elaboração de Procedimentos Operacionais Standard, focalizando na linha n.º 5. 

O trabalho desenvolvido teve como base a filosofia Lean e a implementação do Standard Work, 

procurando a eliminação de desperdícios e a formalização de procedimentos. A metodologia de 

investigação utilizada foi a Action Research. Assim sendo, inicialmente efetuou-se a revisão bibliográfica 

sobre o tema em questão, o que permitiu obter os conhecimentos necessários para a elaboração deste 

projeto. Posteriormente, procedeu-se à identificação dos problemas através do acompanhamento no 

gemba (palavra japonesa para “local de trabalho”) dos turnos de higienização semanal das várias linhas, 

mas com especial atenção para a linha n.º 5. Após a constatação das oportunidades de melhoria, estas 

foram implementadas e revistas.  

Uma vez que o envolvimento e a participação ativa de todos os trabalhadores eram fulcrais para se atingir 

os objetivos propostos, foi realizada uma formação e uma atividade com todos os operadores. A formação 

efetuada permitiu a sua motivação e colaboração, sem a qual não seria alcançado o sucesso deste 

projeto. 

Com o objetivo de solucionar os problemas encontrados procedeu-se ao escalonamento das várias 

atividades realizadas pelos operadores da linha n.º 5 durante o turno de higienização semanal. O estudo 

da melhor sequência de atividades e a determinação dos seus tempos de execução permitiu a elaboração 

de dois planos de distribuição de tarefas, um para o turno 2 e outro para os turnos 1 e 3, com base no 

diagrama de Gantt. A sua implementação permitiu alcançar melhorias bastantes significativas, obtendo-

se uma higienização mais eficaz da linha n.º 5. Entre as melhorias realça-se a limpeza da enchedora, na 

qual se verificava a formação de biofilme, e a limpeza da encartonadora, dos robots, do pasteurizador e 

da sopradora, nas quais era realizada uma limpeza ineficiente. Foram também elaborados 16 

Procedimentos Operacionais Standard para as várias linhas de enchimento o que possibilitou a 

padronização dos métodos de trabalho entre os vários operadores. As propostas de melhoria 

implementadas não implicaram custos para a empresa, tendo um grande impacto na higienização da 

linha n.º 5 e enquadrando-se assim na filosofia Lean de “fazer mais com menos”. 

Palavras-chave: Linhas de Enchimento, Lean, Standard Work, Escalonamento, Higienização. 



 

vi  

 

 

 

 



 

vii 

ABSTRACT 

This thesis was conducted as part of the Integrated Master in Biological Engineering and it was developed 

in an industrial context at the company Unicer, Bebidas de Portugal, SA. 

The main objectives of this project were the optimization of filling lines hygiene procedures, and the 

development of standard operating procedures, focusing on a specific line (line n.º 5). 

The work was based on the Lean philosophy and on the implementation of Standard Work, seeking the 

elimination of waste and the procedures formalization. The research methodology used was the Action 

Research. Therefore, initially it was performed a literature review on the topic in question, allowing obtain 

the necessary expertise for the development of this project. After understanding all the concepts the next 

step was the identification of problems by monitoring the weekly cleaning shifts of several lines on gemba 

(Japanese word for “workplace”), with special attention to the line n.º 5. After finding improvement 

opportunities, these were implemented and reviewed, in order to achieve the optimal solution. Since the 

involvement and active participation of all workers were central to achieving the objectives, training and 

an activity with all operators was held. This allowed their motivation and cooperation, without which it 

would not reach the success of this project. 

In order to solve the identified problems, the scheduling of the various activities carried out by the line n.º 

5 operators during the turn of weekly cleaning was set. The study of the optimal sequence of activities 

and the determination of their execution times enabled the development of two tasks distribution plans, 

one for shift 2 and another for shifts 1 and 3, based on Gantt chart. 

Its implementation allowed significant improvements resulting in a more efficient hygienisation of the line 

n.º 5. Among the improvements is highlighted the cleaning of the filling machine, in which biofilm 

formation was observed, and the cleaning of the packer, the robots, the pasteurizer and the blower in 

which an inefficient cleaning was being performed. To enable the standardization of working methods 

between the various operators 16 Standard Operating Procedures for the various filling lines were drafted. 

The improvement proposals implemented did not imply costs for the company having a major impact on 

the hygienisation of the line n.º 5 and thus relying on the lean philosophy to "do more with less". 

Keywords: Filling Lines, Lean, Standard Work, Scheduling, Hygienisation.  
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será descrito o enquadramento e os objetivos da presente dissertação, assim como a 

metodologia utilizada para a sua elaboração. Por fim será apresentado um resumo de cada capítulo. 

1.1 Enquadramento 

A presente dissertação foi desenvolvida na Unicer – Bebidas de Portugal, SA, no Serviço de Enchimento 

do Centro de Produção de Leça do Balio.  

A Unicer, a maior empresa de bebidas em Portugal, tem a sua política assente num sólido processo de 

melhoria contínua do seu negócio, fazendo face a um mercado cada vez mais competitivo. Procura 

otimizar todos os seus processos através da adoção das melhores práticas e da sua constante revisão, 

garantindo sempre os elevados requisitos de qualidade dos seus produtos. Deste modo, torna-se 

necessária a utilização de metodologias que permitam uma adequada gestão operacional e uma 

estandardização de todos os seus processos.  

Este projeto surge assim, devido à necessidade de melhorar organizacionalmente as equipas da linha de 

enchimento n.º 5 durante a paragem semanal para higienização, que tem a duração de 1 turno (8 horas). 

Esta linha foi o alvo deste estudo uma vez que é a linha de maior dimensão e de maior capacidade de 

produção, e na qual houve uma reestruturação das equipas em outubro de 2014. A reestruturação 

consistiu na redução do número de técnicos de cada equipa e na contratação de operadores de uma 

empresa subcontratada pela Unicer, na zona de início de linha, sendo os mesmos designados de 

prestadores de serviços (PS). Desta forma, existiu a necessidade de implementação de um plano de 

limpeza otimizado, que assegure uma higienização eficaz e eficiente de toda a linha, e que defina as 

tarefas a realizar por cada elemento, padronizando o modo de atuação entre todas as equipas. 

De forma a uniformizar os procedimentos de higienização, surgiu ainda a necessidade de criação de 

Procedimentos Operacionais Standard (POS) transversais a todas as linhas de vidro do Serviço de 

Enchimento. 
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1.2 Objetivos 

A presente dissertação visou a otimização dos procedimentos de higienização das várias linhas de vidro 

do Serviço de Enchimento de Leça do Balio, com foco para a linha de enchimento n.º 5. Desta forma, 

pretendeu-se estandardizar e otimizar a distribuição de tarefas entre os operadores das várias equipas 

da linha de enchimento n.º 5, otimizando-se o turno de higienização semanal. De modo a cumprir este 

objetivo foram elaborados e implementados dois planos de trabalho, um para o turno 2 e outro para os 

turnos 1 e 3. Procedeu-se ao desenvolvimento de dois planos, uma vez que durante o turno 2 está 

presente mais um recurso humano na linha, o prestador de serviços responsável pela higienização diária. 

Decidiu-se incluir este elemento no plano de distribuição de tarefas uma vez que foi constatado que 

constituía uma mais-valia para a higienização da linha n.º 5. 

Foi também objetivo deste projeto a elaboração de POS, de modo a consolidar boas práticas, otimizadas 

e semelhantes, entre as várias linhas de enchimento. 

Este projeto visou, assim, a aplicação de ferramentas e princípios Lean, aliados a uma adequada gestão 

operacional, minimizando-se os desperdícios e uniformizando-se os procedimentos de higienização. 

1.3 Metodologia 

Numa fase inicial foi efetuado um período de adaptação à empresa, onde foi realizada uma visita aos 

vários departamentos do Centro de Produção de Leça do Balio. Paralelamente a este processo foi 

realizada a revisão bibliográfica sobre a produção de cerveja e subsequente etapa de enchimento, o que 

permitiu consolidar os conhecimentos obtidos durante o período de adaptação. Foi ainda necessário 

efetuar uma revisão da literatura sobre a filosofia Lean e as ferramentas utilizadas, com especial atenção 

para implementação do Standard Work. De modo a ir de encontro aos objetivos apresentados, procedeu-

se também a uma pesquisa sobre os procedimentos de higienização e sobre a gestão das operações, 

nomeadamente sobre a organização do trabalho, o estudo dos tempos e o escalonamento e programação 

das várias tarefas. 

De seguida, já com uma pesquisa efetuada sobre o tema em questão, e no sentido de alcançar os 

objetivos propostos, iniciou-se o acompanhamento às limpezas semanais das várias linhas de 

enchimento de garrafas, com principal foco para a linha de enchimento n.º 5. Inicialmente procedeu-se 

à identificação e caracterização do problema, com recurso a observações, que visaram a recolha 

adequada de dados, caracterizando-se convenientemente a situação atual. Após a constatação dos 
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principais problemas foram realizadas propostas de melhoria, procedendo-se quer à elaboração POS 

para as várias linhas de enchimento, quer à elaboração dos planos de distribuição de tarefas para a linha 

n.º 5. Estes planos foram implementados e acompanhados, tendo sido alvo de revisão ao longo do 

trabalho. 

Reconhecendo-se a importância do envolvimento de todos os técnicos no presente projeto, foi também 

realizada uma formação e uma atividade com todas as equipas da linha n.º 5.  

Este projeto baseou-se assim no método de investigação-ação (Action Research), uma vez que existiu 

uma constante colaboração com os técnicos das linhas na procura contínua por uma solução para o 

problema proposto. 

1.4 Estrutura 

Esta dissertação está dividida em 10 capítulos. No primeiro capítulo é realizada a introdução do projeto, 

definindo-se o seu enquadramento, identificando-se os objetivos, a metodologia utilizada e a estrutura. 

No capítulo 2 é efetuada a revisão bibliográfica onde são apresentados vários conceitos relacionados 

com a filosofia Lean e a gestão das operações. São também abordados os temas de segurança e 

higienização na indústria alimentar e do processo de produção de cerveja. 

 No capítulo 3 é realizada a caracterização da empresa onde foi realizado este projeto, Unicer – Bebidas 

de Portugal, SA. A caracterização consiste na descrição da sua evolução histórica, da sua estrutura e das 

principais marcas produzidas e comercializadas. 

No capítulo 4 faz-se a apresentação da linha de enchimento n.º 5. Descreve-se todo o processo de 

acondicionamento e referem-se as considerações relevantes sobre os operadores e sobre a higienização. 

No capítulo 5 é efetuada a identificação e análise crítica dos problemas encontrados na linha de 

enchimento n.º 5. É também efetuada uma síntese do resultado da formação e da atividade realizada 

com os técnicos. 

No capítulo 6 apresentam-se os Procedimentos Operacionais Standard elaborados para todas as linhas 

de enchimento de garrafas, fazendo-se referência às considerações pertinentes sobre o seu 

desenvolvimento. 

No capítulo 7 apresentam-se os planos de distribuição de tarefas desenvolvidos para o turno 2 e para os 

turnos 1 e 3, mencionando-se as revisões que foram necessárias efetuar aos planos inicialmente 
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propostos. É também realizada uma descrição dos diagramas de Gantt dos postos de limpeza, que foram 

elaborados de modo a complementar os planos de distribuição de tarefas. É ainda executada uma síntese 

da reunião com os coordenadores de equipa.  

No capítulo 8 são descritas as principais melhorias alcançadas na linha de enchimento n.º 5 com a 

uniformização dos procedimentos de limpeza e com a implementação dos planos de distribuição de 

tarefas. Neste capítulo apresenta-se também uma análise comparativa entre uma limpeza acompanhada 

antes da implementação do plano e depois da sua implementação. 

No capítulo 9 são efetuadas algumas propostas de melhorias como trabalho futuro e no capítulo 10 são 

enunciadas as conclusões deste projeto.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No presente capítulo irá ser efetuada a descrição de vários conceitos fundamentais para a compreensão 

desta dissertação. Inicialmente será realizada uma abordagem à filosofia Lean e aos princípios de gestão 

das operações. Seguidamente, serão abordados os temas de segurança e higienização na indústria 

alimentar, assim como o processo produtivo de cerveja. 

2.1 Filosofia Lean 

2.1.1 Princípios do Lean Thinking 

O pensamento Lean é uma filosofia de gestão que visa a maximização do valor através da constante 

redução de desperdício (“muda”). O Lean Thinking tem a sua origem no sistema de produção da Toyota 

(TPS – Toyota Production System) criado por Ohno (1988). 

De acordo com Womack & Jones (2003) o desperdício refere-se a qualquer atividade humana que não 

acrescente valor. Ohno (1988) identificou sete categorias de desperdícios – excesso de produção, 

esperas, transporte, desperdício do próprio processo, stocks, movimentações e produtos defeituosos. 

Posteriormente, Liker (2004) identificou mais uma classe de desperdícios – a não utilização do potencial 

humano (desaproveitamento da criatividade dos funcionários por não se promover o seu envolvimento, 

desperdiçando-se oportunidades de aprendizagem). 

O Lean Thinking, ou “pensamento magro”, utiliza um conjunto de ferramentas e métodos que procuram 

simplificar e otimizar os processos, eliminar os recursos e atividades que não acrescentem valor, 

procurando sempre a melhoria contínua de um negócio. Este pensamento fornece as condições 

necessárias para “fazer mais com menos” – menos esforço humano, menos equipamentos, menos 

tempo, menos espaço (Womack & Jones, 2003).  

O pensamento Lean exige o abandono de ideias e estigmas procurando comprometer e mobilizar todas 

as pessoas de uma organização, incutindo o espírito de mudança e aceitação dos permanentes desafios, 

inerentes à melhoria contínua (Pinto, 2009).  
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2.1.2 Kaizen 

A melhoria contínua (kaizen em japonês) procura melhorar um processo através de uma série de 

pequenos passos que servem de estrutura para a mesma. Esta consiste numa evolução gradual, sendo 

o efeito destas melhorias, apesar de pequenas e difíceis de medir, bastante relevante e significativo. A 

melhoria contínua, como o próprio nome indica, procura de forma incessante melhores resultados, sendo 

caracterizada pela insatisfação e exigindo sólidos hábitos de proatividade (Pinto, 2010). 

De modo a garantir o sucesso desta metodologia é necessário envolver todos os colaboradores, 

motivando-os e fazendo da melhoria contínua um hábito. O envolvimento de todos os colaboradores é 

crucial nestes processos de modo a permitir que os mesmos sejam capazes de explorar, pensar e 

assumir responsabilidades que visem a melhoria, ao contrário de seguir instruções (Gao & Low, 2014). 

O kaizen pode ser definido como uma forma de melhorar constantemente o desempenho e a qualidade 

de um negócio sem ser necessário recorrer a grandes investimentos financeiros, mas sim a 

colaboradores motivados (Ortiz, 2006). 

A melhoria contínua não é possível, no entanto, sem uma base sólida de padronização na organização. 

Qualquer processo de melhoria contínua, ou ciclo kaizen, requer o uso de metodologias standard que 

estabeleçam um processo estável (Stewart, 2011). 

Além da padronização existem dois pré-requisitos fundamentais para a implementação da melhoria 

contínua – o apoio da gestão e a mudança de cultura ou mentalidade (Gao & Low, 2014). 

A metodologia kaizen é sustentada num ciclo de melhoria contínua, ciclo PDCA, cuja origem se deve a 

Walter Shewart; no entanto, foi apenas divulgado e popularizado por Deming (Pinto, 2009). Este ciclo é 

uma expressão prática do método científico e o motor do sistema de gestão baseado na filosofia Lean. 

O ciclo PDCA é constituído por quatro fases – Plan (Planear), Do (efetuar), Check (verificar), Act (agir) – 

sendo continuamente repetido até ser alcançada a perfeição (Pinto, 2009). 

A primeira fase do ciclo PDCA consiste em planear os objetivos a alcançar, definindo o problema e 

identificando as causas raiz. A segunda fase visa pôr em prática as atividades propostas e, a terceira, 

comparar os resultados com o planeado, determinar desvios e perceber a sua origem. Por último, a 

quarta fase pretende criar um padrão caso as medidas tenham sido eficazes, partilhando as boas 

práticas, ou iniciar um novo ciclo definindo novos targets e efetuando-se as correções necessárias 

apreendidas com o desenvolvimento do ciclo inicial. Este ciclo caracteriza-se assim por ser simples e 

sistemático (Pinto, 2009). 
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A metodologia kaizen deve começar no gemba (palavra japonesa para “local de trabalho”), o sítio onde 

as coisas acontecem. Segundo Imai (2012) quando os gestores se focam no local de trabalho, é possível 

descobrir oportunidades para desenvolver uma empresa melhor sucedida e mais rentável. O gemba é o 

local onde é acrescentado valor, sendo crucial aprender a ver e identificar desperdícios. A gestão deve 

procurar conhecer as realidades do gemba com o objetivo de resolver os problemas que daí surgem. 

Gemba kaizen significa ir ao gemba – observar, identificar e resolver problemas diretamente no local. A 

capacidade para identificar problemas no gemba não requer tecnologia sofisticada. É apenas necessário 

reconhecer alguns princípios fundamentais do gemba kaizen como os 5S’s, a gestão visual, a 

estandardização e o ciclo PDCA. Através do gemba kaizen é possível identificar sistemas e processos 

que precisam de ser melhorados (Imai, 2012). 

2.1.3 Standard Work 

Os operadores são fulcrais para a criação de valor numa organização, constituindo a chave para o 

sucesso da mesma. Assim sendo, a medição do seu desempenho é uma peça central para alcançar 

melhorias significativas (Patchong, 2014).  

O “trabalho padronizado”, “trabalho normalizado”, ou “trabalho standard” (designado na literatura anglo-

saxónica por “Standard Work”) é uma ferramenta Lean que está na base de qualquer processo de 

melhoria contínua, como referido anteriormente. 

A uniformização (das operações / tarefas) consiste em determinar o método mais eficiente, prático e 

seguro de realizar as operações, satisfazendo o nível de qualidade exigido. É o processo de 

estandardização e documentação de todas as tarefas, assegurando que são realizadas do mesmo modo 

por todos os operadores (Martin & Bell, 2011). 

A constatação do melhor método de trabalho, definindo a sequência em que deve ser efetuado, evita que 

as tarefas sejam realizadas ao acaso, ou consoante a preferência de cada elemento. Isto permite 

estabilizar um processo, reduzindo assim a sua irregularidade e permitindo identificar facilmente os 

desvios e resolvê-los. A excelência operacional consiste assim na identificação e eliminação da 

variabilidade da forma mais inteligente (Martin & Bell, 2011). 

Outra vantagem do trabalho normalizado é ser mensurável, possibilitando que os supervisores possam 

avaliar facilmente os trabalhadores e as operações, através de uma abordagem simplificada (Ortiz, 

2006). 
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De modo a se instituir a estabilidade necessária para apoiar a uniformização dos procedimentos e a sua 

constante melhoria, é essencial estabelecer alguns pré-requisitos. Devem ser garantidas todas as 

condições para que um operador consiga realizar as tarefas ergonomicamente, no tempo previsto, e com 

o nível desejado de qualidade. Para o trabalho normalizado ser possível tem que haver uma sequência 

repetitiva, permitindo assim ao trabalhador realizá-lo sempre da mesma forma (Martin & Bell, 2011).  

Os documentos de trabalho padronizado devem ser utilizados para fomentar o progresso através da 

melhoria contínua. Deste modo, os operadores que trabalham sob um novo método padrão devem 

procurar formas distintas de melhorar os métodos instituídos (Patchong, 2014). 

2.1.4 5 S 

Numa organização existem várias oportunidades que são muitas vezes esquecidas e desconsideradas 

apesar do seu potencial para gerar melhorias significativas. A falha organizacional do local de trabalho é 

comum em muitas fábricas contribuindo para a ineficiência das várias tarefas realizadas (Monden, 

2012). 

De modo a suprir esta falha, surgem os 5 S, uma metodologia que visa a manutenção das condições 

ótimas dos locais de trabalho mantendo um ambiente organizado, arrumado e limpo. Isto permite utilizar 

os materiais necessários no tempo ideal, evitando desperdícios (Courtois, Pillet, & Martin-Bonnefous, 

2006).  

Os 5S’s representam cinco palavras japonesas – Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (Monden, 2012):  

 Seiri (organização) – Consiste em separar o que é necessário daquilo que não o é. Tudo o que 

for desnecessário deve ser removido do local de trabalho; 

 Seiton (arrumação) – Compreende a organização ordenada, identificando todas as coisas, 

facilitando deste modo o seu uso – “tudo deve estar no seu lugar”; 

 Seiso (limpeza) – Traduz a necessidade de se trabalhar num ambiente limpo; as atividades de 

limpeza tendem ainda a reduzir o mau funcionamento dos equipamentos causado pela sujidade. 

A limpeza é fundamental para se alcançar a melhoria contínua; 

 Seiketsu (normalização) – A padronização é fundamental para manter as melhorias alcançadas, 

sendo necessário conservar e sustentar tudo o que foi feito; 

 Shitsuke (disciplina) – Significa trabalhar através de regras e normas criando um compromisso 

de autodisciplina. 
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Muitas empresas têm ainda adicionado um sexto S relativo à segurança, indispensável em qualquer 

atividade realizada (Pinto, 2009).  

Os 5 S estimulam os trabalhadores a melhorar o seu local de trabalho, facilitando o esforço de redução 

de desperdícios e mantendo a ordem e a rotina. 

2.1.5 SMED 

Cada vez mais as organizações têm que ser ágeis e flexíveis, requerendo metodologias que visem a 

redução dos tempos de setup (ajustes ou mudanças dos equipamentos). O SMED (Single Minute 

Exchange of Dies) é uma metodologia baseada na filosofia Lean que pretende reduzir estes tempos para 

minutos ao invés de horas. Esta ferramenta foi desenvolvida no Japão por Shigeo Shingo, e tem produzido 

resultados surpreendentes sem investimentos dispendiosos (Santos, Wysk, & Torres, 2006). 

De modo a compreender esta metodologia é necessário dividir o processo de mudança em operações 

externas e internas. As operações externas são as que podem ser realizadas com o equipamento em 

funcionamento, enquanto as operações internas requerem que o equipamento esteja parado (Santos et 

al., 2006). 

A metodologia SMED é constituída por quatro fases principais (Santos et al., 2006): 

1ª Fase – Consiste em observar e documentar todas as atividades de setup de modo a conhecer o 

processo, a sua variabilidade e as causas desta variabilidade; 

2ª Fase – Consiste em separar as operações internas das operações externas; 

3ª Fase – Compreende a conversão das atividades internas em atividades externas, de forma a minimizar 

o tempo de paragem do equipamento; 

4ª Fase – Esta etapa pretende racionalizar todos os aspetos do processo de setup – tem como objetivo 

melhorar as operações, tanto internas como externas, reduzindo a sua duração ou eliminando-as, caso 

seja possível.  

2.2 Gestão das Operações 

A gestão das operações é o processo que permite às organizações atingir os seus objetivos através da 

aquisição e da utilização eficiente dos recursos. Esta é designada como o processo de tomada de 

decisões referente à transformação de inputs em outputs (Roldão & Ribeiro, 2007). Entre outros aspetos 
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a gestão das operações envolve a escolha do processo e tecnologia, a organização do trabalho e o 

planeamento do mesmo, a gestão e melhoria da qualidade e a avaliação do desempenho. O termo gestão 

das operações refere-se assim à direção e controlo sistemático de todos os processos (Krajewski & 

Ritzman, 1992). 

A decisão tem um papel fundamental em todos os aspetos da gestão das operações. Apesar da 

especificação de cada situação variar, a decisão geralmente envolve os mesmos princípios básicos: 

reconhecer e clarificar o problema, recolher a informação necessária de modo a analisar todas as 

alternativas possíveis, escolher e implementar a mais fiável (Krajewski & Ritzman, 1992). 

Através da análise de uma operação ou atividade, e da decomposição da mesma, é possível encontrar 

tempos que não acrescentam valor – tempos improdutivos. Estes podem resultar de defeitos de 

conceção do trabalho, da utilização de métodos inadequados, de insuficiências de direção ou de tempo 

não produtivo por parte dos operadores (Roldão & Ribeiro, 2007).  

Torna-se assim indispensável analisar crítica e sistematicamente os métodos utilizados, aperfeiçoando-

os, permitindo a utilização de métodos mais eficazes e apropriados. É também crucial programar as 

atividades que são necessárias desenvolver por um operador com o objetivo de as organizar (Roldão & 

Ribeiro, 2007).  

O planeamento operacional visa desenvolver planos de ação que permitam melhorar o funcionamento 

das atividades, selecionando os recursos necessários e quantificando os custos e os resultados 

alcançados (Pinto, 2010). 

2.2.1 Organização do trabalho  

Qualquer organização, além dos seus recursos físicos, como as instalações ou os equipamentos, é 

constituída por recursos humanos, cujas características, motivação e organização são fundamentais para 

o seu sucesso (Roldão & Ribeiro, 2007). Desprezar o enorme potencial que cada pessoa possuiu é um 

grande desperdício numa organização (Pinto, 2009). 

Uma das mais soberanas formas de criar vantagens competitivas é desenvolver pessoas Lean, atribuindo 

e reconhecendo a importância que estas têm dentro de uma organização. É fundamental compreender 

que as pessoas, ao contrário de outros recursos, têm características únicas. Estas têm capacidade de 

tomar decisões, podendo regular o seu ritmo de trabalho e o seu contributo (Pinto, 2009). 
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Atualmente, a maioria das organizações já reconhece a riqueza que o capital humano possui e a 

necessidade da participação ativa de todos os elementos (Courtois et al., 2006). É assim necessário 

fomentar essa participação, estimulando a comunicação, a formação e a motivação dos operadores. No 

entanto, é importante salientar que esta é uma tarefa complicada e trabalhosa devido à multiplicidade 

de aspetos comportamentais e fisiológicos dos trabalhadores, e aos eventuais conflitos de interesses que 

possam surgir (Roldão & Ribeiro, 2007). 

2.2.2 Estudo dos tempos 

O estudo dos tempos é realizado para eliminar desperdícios. Este permite desenvolver novos métodos, 

corrigir hábitos de trabalho ineficazes, e analisar processos e operações (Meyers & Stewart, 2002). O 

conceito de medição do tempo da atividade humana foi introduzido por Taylor como um meio de 

monitorização do desempenho do trabalho numa indústria (Roy, 2005). O estudo dos tempos é um 

processo estruturado de observar e medir diretamente o trabalho de um operador qualificado, a fim de 

determinar o tempo necessário para a conclusão do mesmo, tendo em consideração o nível de 

desempenho do operador (Roy, 2005). 

Através da análise dos tempos é possível avaliar o desempenho dos operadores, comparar métodos de 

trabalho e programar as operações (Roldão & Ribeiro, 2007). 

Existem várias técnicas pelas quais o trabalho pode ser medido e que auxiliam na determinação dos 

tempos padrão. Entre estas destaca-se a medição por sondagem, por cronometragem ou através de 

normas de tempos predeterminados. Tanto a medição por sondagem como a medição por 

cronometragem são realizadas através da observação direta (Roy, 2005). Os tempos predeterminados 

são realizados em gabinetes de estudo por intermédio de tabelas de tempos e movimentos previamente 

estabelecidos para cada movimento do corpo humano. Estes são classificados segundo a natureza do 

movimento e as condições na qual são executados (Roldão & Ribeiro, 2007). 

A medição por sondagem consiste na determinação da frequência em percentagem de uma certa 

operação, através de uma amostragem estatística ou de observações feitas ao acaso. Por sua vez, o 

estudo dos tempos por cronometragem é realizado através de uma máquina de filmar ou de um 

cronómetro. É importante salientar que a cronometragem só deve ser iniciada após a análise e 

estabilização dos métodos de trabalho (Roldão & Ribeiro, 2007). 

Para o estudo dos tempos por cronometragem é necessário dividir o trabalho nas várias atividades ou 

subelementos que as constituem, permitindo uma medição conveniente (Krajewski & Ritzman, 1992). A 
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prévia elaboração de uma lista com as atividades ou elementos que se pretendem medir, evitará 

omissões de pontos essenciais (Roldão & Ribeiro, 2007). 

Existem vários instrumentos que permitem auxiliar no registo e na análise das observações, dependendo 

da natureza da atividade e do grau de profundidade que se deseja obter. Em situações em que o operador 

tem que percorrer grandes distâncias, ou devido a dificuldades em realizar observações diretas, pode-se 

ainda recorrer a um registo efetuado pelo próprio trabalhador (Roldão & Ribeiro, 2007). 

As técnicas de observação direta implicam que o observador, apropriadamente treinado, realize uma 

avaliação do operador com base em vários fatores como o esforço, a destreza, a velocidade de 

movimento e a consistência (Roy, 2005). 

É essencial ter em consideração aquando da determinação de tempos padrão, que além do tempo 

observado correspondente ao trabalho físico, um operador requer um período de repouso, necessário 

para se restabelecer do esforço despendido. É também fundamental ter em conta outras necessidades 

básicas dos trabalhadores (Roldão & Ribeiro, 2007).  

Para além disso, é crucial considerar o fator de atividade durante a realização das tarefas – o tempo 

observado para um determinado operador poderá não coincidir com o observado para outro operador 

distinto (alguns operadores são mais céleres do que outros) (Roldão & Ribeiro, 2007). 

Assim sendo, o tempo normal de execução de uma tarefa deverá ser constituído além dos tempos 

observados, por um complemento de repouso, um complemento auxiliar e pelo fator de atividade. 

2.2.3 Escalonamento e Programação  

A concretização dos objetivos de uma empresa está fortemente relacionada com uma solução eficiente 

para os problemas de programação e escalonamento das várias atividades de um processo (Fransoo, 

Waefler, & Wilson, 2011).  

A programação das operações implica a afetação de recursos ao longo do tempo, caracterizando-se pela 

sua natureza combinatória, e aplicando-se tanto a sistemas simples como complexos. O problema 

essencial é gerir tempos.  

Existem várias formas de resolver problemas de programação, entre as quais, sequenciamento com 

heurísticas, métodos de afetação, programação com capacidade finita, PERT (Program Evaluation and 

Review Technique), etc. Em seguida será abordado o método de Gantt uma vez que foi o utilizado durante 

a realização do presente projeto.  
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O método de Gantt foi concebido por Henry L. Gantt em 1917 (Krajewski & Ritzman, 1992). Este é um 

método bastante antigo, no entanto, hoje em dia continua a ser profundamente utilizado nas mais 

variadas formas. 

Este método compreende a determinação da melhor forma para posicionar as várias atividades de um 

projeto, que tem que ser realizado num determinado período de tempo. A sequenciação das diferentes 

tarefas tem que ser realizada em função da relação de precedência entre elas, da sua duração e dos 

prazos a respeitar (Reis, 2008). 

O diagrama de Gantt é representado sob a forma de um gráfico de barras em que cada coluna é 

constituída por uma unidade de tempo e em que cada linha está representada a operação a realizar. 

Assim sendo, a cada tarefa corresponde uma barra horizontal, cujo comprimento corresponde à duração 

da tarefa (Courtois et al., 2006).  

2.3 Segurança e Higienização na Indústria Alimentar 

2.3.1 Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar  

De modo a assegurar a confiança dos consumidores e a cumprir com a legislação em vigor, as empresas 

alimentares têm que garantir a segurança dos seus produtos. A adoção de sistemas de gestão da 

segurança alimentar (SGSA) torna-se deste modo fulcral para o controlo eficiente de todo o processo da 

cadeia alimentar (Baptista, Pinheiro, & Alves, 2003).  

De forma a garantir a segurança dos seus produtos a Unicer tem implementado o programa HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Points) e a norma ISO 22000. Esta norma utiliza os princípios do HACCP 

articulados com um sistema de gestão, sendo facilmente integrada nos restantes processos da empresa. 

O HACCP é um programa de gestão da segurança alimentar internacionalmente aceite, que previne a 

ocorrência de problemas através de uma abordagem científica e sistemática, garantindo a inocuidade 

dos alimentos. Este baseia-se em 7 princípios (Regulamento (CE) n.o 852/2004): 

 Identificar e analisar os perigos possíveis de ocorrer; 

 Definir os pontos críticos de controlo (PCC’s) para cada perigo enumerado; 

 Estabelecer limites críticos; 

 Estabelecer procedimentos de monitorização dos PCC’s; 
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 Criar ações corretivas no caso de um PCC se desviar dos limites críticos estabelecidos; 

 Estabelecer procedimentos de verificação para assegurar que o programa funciona de modo 

eficaz; 

 Estabelecer um sistema de documentação e registo. 

Os sistemas de gestão da qualidade baseiam-se assim em princípios preventivos, através da análise de 

perigos e da identificação dos pontos críticos de controlo, sendo sustentados pelo cumprimento de pré-

requisitos. Os pré-requisitos podem ser definidos como as condições básicas necessárias para sustentar 

um ambiente higiénico ao longo de toda a cadeia alimentar e estão relacionados com as Boas Práticas 

de Fabrico (BPF). Entre outras medidas os pré-requisitos pressupõem a existência de um programa de 

higienização das instalações – incluindo todas as superfícies, equipamentos e utensílios – e que deve 

ser adaptado a cada processo. Deve também ser assegurada a higiene pessoal dos colaboradores e do 

ambiente envolvente (Baptista et al., 2003). 

Os pré-requisitos constituem um fator preponderante na garantia da segurança alimentar, sem a qual o 

sistema não poderia funcionar de forma eficaz. 

2.3.2 Procedimentos de Higienização 

A higiene tem uma importância crucial na indústria alimentar, afetando todas as fases do processo, 

incluindo as decisões no que diz respeito ao projeto e construção das instalações, à sua manutenção e 

à escolha dos equipamentos. Requer ainda a seleção e formação dos operadores, incutindo-lhes o valor 

da higienização e a relevância da mesma para se garantir a qualidade e segurança dos produtos (Baptista 

et al., 2003). 

A “limpeza” ou “higienização” visa remover todos os resíduos, desde restos de alimentos ou de produtos 

químicos que se aderem às superfícies, utensílios e objetos, das mais complexas formas. Além da 

remoção de sujidade ocorre também uma redução do número de microrganismos durante a fase de 

enxaguamento, obtendo-se uma diminuição da contaminação inicial. No entanto, de modo a destruir 

todos os microrganismos patogénicos presentes é necessário realizar uma desinfeção. Algumas bactérias 

aderem-se às superfícies formando comunidades estruturadas que dão origem a biofilmes, não sendo 

eliminados com os procedimentos de limpeza convencionais. Estes são mais resistentes que as bactérias 

que se encontram em estado livre justificando assim a necessidade de se efetuar uma desinfeção, 

essencialmente nas zonas de elevado risco (Baptista, 2003). 
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De forma a conceber um plano de higienização eficaz é necessário selecionar o método mais adequado 

para a eliminação da sujidade, sendo essencial a compreensão da natureza da mesma. É também 

necessário considerar um conjunto de fatores como a qualidade da água, o tipo de superfícies e de 

equipamentos. 

De um modo geral, a higienização deverá permitir a eliminação de sujidades visíveis e não visíveis, e a 

destruição dos microrganismos patogénicos, não colocando em risco a qualidade do produto nem a 

saúde dos consumidores. A higienização deve ser efetuada de forma sistemática, evitando o 

aparecimento de contaminações ou pragas nas instalações (AESBUC, 2003). 

A limpeza pode ser realizada através de vários processos – ação física, como varrer ou esfregar, ação 

mecânica, através de água sob pressão, ou ação química, através do uso de detergentes. 

Os detergentes têm capacidade de eliminar a sujidade através da dissolução de sais minerais, e da 

deterioração de gorduras e proteínas. Dependendo do tipo de sujidade que se pretende eliminar os 

detergentes podem ser divididos em quatro grupos – alcalinos, ácidos, neutros e solventes (Baptista, 

2003). Os detergentes ácidos são os mais indicados para a remoção de substâncias inorgânicas 

enquanto os detergentes alcalinos são mais apropriados para a remoção de sujidade orgânica. 

Relativamente aos detergentes neutros compreendem os detergentes de uso geral, como os produtos 

domésticos, não atuando por reação química ao contrário dos detergentes alcalinos e ácidos. A sua ação 

é resultante das suas propriedades tensioativas combinadas com a ação mecânica (esfregar) (Baptista, 

2003). Os solventes são utilizados para a remoção de resíduos à base de petróleo como por exemplo 

óleos (AESBUC, 2003). 

A eficiência do sistema de higienização está dependente de quatro fatores básicos relacionados com a 

ação dos detergentes (Berk, 2009):  

 Tempo de contato – Deve ser garantido um tempo adequado para a atuação do detergente que 

está relacionado com o tipo e quantidade de sujidade; 

 Temperatura – A eficácia dos detergentes aumenta, regra geral, com o aumento da temperatura, 

acelerando as reações químicas; 

 Ação mecânica – É necessário desprender os resíduos das superfícies e dispersá-los no 

detergente. A intensidade da ação necessária varia com as características da solução de limpeza 

selecionada e com o método utilizado;  
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 Concentração – É necessário encontrar a concentração ótima que corresponda à máxima 

eficácia da ação química; 

Estes fatores atuam de forma sinérgica, implicando a alteração de um, a modificação de outros, com 

vista a assegurar a eficácia da limpeza. 

A limpeza pode ser dividida em dois grandes grupos – limpeza interior em circuito fechado (CIP – do 

inglês Cleaning In Place) e limpeza exterior (COP – do inglês Cleaning Out Place). 

Com o crescente aumento e modernização das indústrias cervejeiras a limpeza manual do interior dos 

equipamentos e das tubagens tornou-se inviável, devido ao difícil acesso de algumas superfícies (Kunze, 

2004). Isto conduziu ao desenvolvimento de estações especializadas de limpeza que usam sistemas 

fixos automatizados para efetuar a higienização, sem necessidade de desmontar as linhas de 

processamento. As estações especializadas contêm reservatórios com as soluções de limpeza, bombas 

de recirculação, injetores e dispositivos para aquecer a solução de limpeza, se necessário (Berk, 2009).  

Hoje em dia, nas instalações cervejeiras modernas e de grande capacidade, todos os equipamentos e 

instalações são desenhados desde início para que os sistemas automatizados possam ser utilizados. Os 

sistemas automatizados de limpeza permitem otimizar e controlar o consumo de água e do agente de 

limpeza utilizado, possibilitando ainda uma poupança de tempo e de recursos (Kunze, 2004). 

O CIP consiste num sistema automatizado de circulação de água e soluções de detergente em circuito 

fechado resultando num processo de limpeza hidrodinâmico. Os fluidos de lavagem, limpeza ou 

desinfeção proporcionam a ação mecânica e química necessária para remover os resíduos de sujidade 

aderidos (Berk, 2009). 

As operações de limpeza do exterior dos equipamentos e das instalações (COP) podem ser realizadas 

manualmente através do uso de escovas, ou assistidas por jatos de água sob pressão e projeção de 

espumas. Podem ainda ser realizadas através de sistemas automáticos que utilizam dispositivos fixos 

para limpar o equipamento em que estão instalados. No entanto, é importante salientar que os sistemas 

automáticos de limpeza exterior, apesar de auxiliarem e facilitarem a higienização, não dispensam a 

realização da limpeza manual. 

Devido à sujidade presente na indústria cervejeira, a Unicer utiliza para a maioria da higienização dos 

seus equipamentos um detergente alcalino com poder desinfetante – topax. Este detergente combina 

substâncias alcalinas, complexantes, tensioativos e cloro ativo e é aplicado por projeção de espuma 

(Ecolab, 2004). 
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A Unicer tem ainda implementado sistemas automáticos de limpeza exterior das enchedoras e das 

rotuladoras em algumas das suas linhas, que auxiliam na limpeza manual destes equipamentos. Em 

todas as linhas de enchimento a empresa tem instalado dispositivos que permitem efetuar a limpeza 

com jatos de água sob pressão. A Unicer possui também em todas as linhas a instalação que permite 

efetuar o CIP às enchedoras e ao pasteurizador.  

2.4 Produção de Cerveja 

2.4.1 Matérias-Primas 

A cerveja é definida como uma bebida produzida a partir de água, malte, outros cereais não maltados, e 

lúpulo, ao qual é adicionada levedura, do género Saccharomyces, capaz de realizar a fermentação 

alcoólica do mosto obtido (Portaria 1/96 de 3 de Janeiro). 

A preparação da água é particularmente importante para a produção de cerveja uma vez que afeta a 

qualidade da mesma. A água utilizada deverá ser própria para consumo e possuir uma composição de 

sais minerais adequada (Kunze, 2004). 

O malte também é uma matéria-prima de extrema importância, sendo obtida através de grãos de cereais 

selecionados, geralmente cevada. Podem ainda ser utilizados outros cereais como trigo, centeio, aveia 

ou milho. A cevada tem que passar por um processo de maltagem que engloba as seguintes fases – 

molha, germinação e secagem/estufagem (Fonseca & Teixeira, 2007). Durante a molha os grãos são 

hidratados por imersão em água, seguindo-se a esta fase a germinação, processo biológico em que são 

sintetizadas as enzimas necessárias para a degradação do amido em açúcares fermentáveis. Nesta etapa 

são também sintetizadas enzimas que degradam as paredes celulares, e a maior parte da proteína do 

endosperma amiláceo, suavizando assim o grão e tornando-o mais friável (Bamforth, 2006). Por último, 

quando o caulículo atinge o comprimento necessário, a germinação é finalizada por secagem, seguindo-

se a estufagem que permite a fixação da coloração do malte e do seu gosto próprio (Fonseca & Teixeira, 

2007). 

Apesar de existirem cervejas que são produzidas exclusivamente a partir de malte de cevada, a maioria 

das cervejarias utiliza vários adjuntos por razões de qualidade (diferentes cores, melhores espumas, 

diferentes sabores) ou custo (Bamforth, 2006). Os adjuntos são preparações à base de cereais não 

maltados, sendo os mais utilizados o milho (“gritz”), trigo, arroz ou cevada. A sua utilização permite 
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aumentar o teor de açúcares bem como diminuir o conteúdo global de proteína no mosto. Estes cereais 

são caracterizados por não possuírem enzimas (Fonseca & Teixeira, 2007). 

O lúpulo é uma planta aromática que contém compostos importantes para o aroma e sabor da cerveja. 

Os mais relevantes são as resinas, responsáveis pelo sabor amargo, e os óleos, responsáveis pelo aroma 

característico. Para além disso, o lúpulo tem uma importante contribuição para a qualidade e estabilidade 

do produto – as resinas possuem propriedades antimicrobianas e de estabilização da espuma (Bamforth, 

2006). O lúpulo está disponível numa multiplicidade de preparações – inteiros, moídos, em extratos ou 

em pellets. 

Para a produção de cerveja utilizam-se estirpes de Saccharomyces pastorianus/carlsbergensis – 

leveduras de baixa fermentação (lager) – e de Saccharomyces cerevisiae – leveduras de fermentação 

alta (ale) (Fonseca & Teixeira, 2007). 

2.4.2 Fabrico do Mosto 

De modo a proporcionar as condições necessárias para a fermentação ocorrer, os compostos 

inicialmente insolúveis do malte têm que ser convertidos em produtos solúveis e, em particular, açucares 

solúveis fermentáveis. A formação e dissolução destes compostos é o propósito do fabrico do mosto que 

proporciona o ponto de partida para a fermentação (Kunze, 2004). 

O processo de fabrico do mosto inclui várias etapas – Moagem, Brassagem, Filtração, Ebulição, 

Clarificação e Arrefecimento. 

A primeira etapa é então a moagem, onde o malte é desdobrado em fragmentos mais pequenos de modo 

a fornecer as condições apropriadas para que as enzimas consigam atuar durante a brassagem (Kunze, 

2004). 

Posteriormente, a farinha de malte é misturada com água na caldeira de empastagem, em condições 

operatórias controladas – temperatura, tempo e pH – de forma a obter-se um mosto com a composição 

adequada ao tipo de cerveja a produzir. Durante o processo, as enzimas presentes no malte vão hidrolisar 

o amido e as proteínas de forma a obter-se um extrato de malte solúvel (Kunze, 2004). 

Numa segunda caldeira, caldeira de caldas, são recebidos os adjuntos (se aplicável) e uma determinada 

quantidade de malte, responsável por doar as enzimas, inexistentes nos cereais não maltados. 

Posteriormente, o conteúdo destas duas caldeiras é misturado a temperaturas e tempos controlados. 
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Finalizada a brassagem segue-se a filtração, onde é efetuada a separação da parte insolúvel (drêche), da 

parte solúvel (mosto doce). Esta operação é usualmente realizada num filtro de placas ou numa cuba 

filtro (Fonseca & Teixeira, 2007). 

Após a filtração, o mosto é conduzido para a caldeira de ebulição, onde é aquecido até à temperatura de 

ebulição – um pouco mais que 100 °C devido aos sólidos dissolvidos. É também nesta etapa que é 

adicionado o lúpulo, podendo ainda ser adicionados xaropes líquidos para aumentar a quantidade de 

açúcares ou a cor do mosto (Priest & Stewart, 2006). Durante a ebulição ocorre a concentração e 

esterilização do mosto, a extração e solubilização dos componentes do lúpulo, a destruição das enzimas, 

a coagulação das proteínas e a evaporação de substâncias aromáticas indesejáveis (Unicer, 2005). 

Terminada a ebulição é fundamental separar o mosto límpido do coágulo formado (trub) e dos resíduos 

de lúpulo. Esta operação efetua-se usualmente num decantador ou num Whirlpool. O trub, 

essencialmente proteico, é recolhido para o pião (tanque de armazenamento), e é adicionado 

posteriormente na sacarificação de outros fabricos (Unicer, 2005). 

Por último, é necessário arrefecer o mosto clarificado e arejá-lo antes de ser inoculada a levedura. O 

arrefecimento é realizado num permutador de placas, e o arejamento através de ar estéril (Briggs, 

Boulton, Brookes, & Steven, 2004). Concluído o tratamento do mosto é então efetuada a inoculação da 

levedura. 

2.4.3 Fermentação, Maturação, Clarificação 

A fermentação é o processo através do qual os açúcares contidos no mosto são convertidos em álcool e 

dióxido de carbono (CO2) pela ação da levedura. Durante a fermentação são também formados produtos 

secundários que têm um efeito considerável no sabor, aroma e outras características próprias da cerveja. 

A formação e parcial degradação destes subprodutos estão relacionadas com o metabolismo da levedura 

(Kunze, 2004). 

A fermentação é realizada em tanques cilindro-cónicos e tem a duração de aproximadamente 7 dias, 

sendo analisados vários parâmetros ao longo da mesma como o pH, a atenuação, o teor em extrato e o 

teor em álcool. Ao longo da fermentação o pH diminui atingindo um mínimo de aproximadamente 3,8-

4,4 antes de subir ligeiramente no final (Priest & Stewart, 2006). Esta diminuição de pH inibe a 

deterioração bacteriana. A temperatura a que a fermentação ocorre depende do tipo de levedura 

utilizada.  
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Nas fermentações lager utilizam-se temperaturas entre 7 °C e 14 °C, enquanto nas fermentações ale 

utilizam-se temperaturas mais elevadas – entre 15 °C e 20 °C (Priest & Stewart, 2006). Finalizada a 

fermentação primária é realizada uma purga da levedura que floculou.  

No final desta fase (fermentação primária) a cerveja é denominada de “cerveja verde”. Contém pouco 

dióxido de carbono dissolvido, é turva e o seu aroma e sabor não são os característicos da cerveja pronta 

para ser comercializada (Briggs et al., 2004). A consolidação do aroma e sabor da cerveja ocorre na 

maturação ou fermentação secundária, onde é realizada a eliminação de compostos voláteis. Esta fase 

permite que a levedura continue a sua atividade a uma taxa reduzida, limitada pela diminuição da 

temperatura – ocorre usualmente entre 5 °C e 7 °C (Bamforth, 2006).  

Existem vários grupos de compostos importantes que têm um impacto negativo no aroma e sabor da 

cerveja e que são alterados durante a maturação – aldeídos, sulfuretos de hidrogénio e o diacetilo. Este 

último é o aroma mais importante da cerveja imatura, conferindo um sabor amanteigado quando 

presente em concentrações elevadas. Durante a maturação a sua concentração vai diminuindo 

lentamente, sendo inferior ao limite de perceção no final desta fase (Briggs et al., 2004).  

Segue-se à maturação a estabilização coloidal da cerveja, a temperaturas entre os -2 °C e os 0 °C. 

Durante esta fase ocorre a formação e sedimentação natural dos complexos proteina-polifenóis, 

responsáveis predominantemente pelo aparecimento de turvações na cerveja após o seu 

acondicionamento (Unicer, 2005).  

De modo a obter-se um produto final transparente e límpido é necessário realizar a clarificação da cerveja 

através da centrifugação e da filtração. Assim, inicialmente a cerveja é centrifugada permitindo retirar 

grande parte das células de levedura, impedindo o entupimento prematuro do filtro. Posteriormente, 

através de um filtro de Kieselguhr (terra de diatomáceas) são eliminadas as partículas que se encontram 

em suspensão. O Kieselguhr (leito filtrante) é previamente disposto no suporte do filtro, formando uma 

pré-camada através do qual a cerveja passa de forma contínua. Posteriormente é utilizado um filtro de 

PVPP (poli-vinil-poli-pirrolidona) através do qual é possível retirar os polifenóis (Kunze, 2004). 

Por último, poderá ainda ser necessário corrigir o extrato ou ajustar o valor de CO2 antes de se prosseguir 

para o acondicionamento. 
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2.4.4 Acondicionamento 

O enchimento é a etapa final da produção onde a cerveja é acondicionada a fim de estar apta para ser 

vendida. O acondicionamento pode ser realizado em inúmeras embalagens – garrafa de vidro ou 

alumínio, barril (Inox ou PET) e em lata – sendo a mais importante a nível mundial a garrafa de vidro. A 

garrafa de vidro pode ser de dois tipos, tara perdida (TP) e tara retornável (TR), residindo a principal 

diferença nos equipamentos necessários para o manuseamento das garrafas.  

As garrafas TR têm que passar por um processo mais rigoroso de higienização. Dado que as garrafas TP 

vêm diretamente da fábrica de vidro, elas passam apenas pela sopradora antes do seu enchimento, 

enquanto as garrafas TR são lavadas na lavadora de garrafas. Na lavadora é efetuada a lavagem e 

desinfeção das garrafas, através de sucessivas etapas de pré-aquecimento, banhos cáusticos, e 

enxaguamentos. 

Nos últimos anos, com a crescente globalização, o enchimento de cerveja tem sofrido várias mudanças 

através da utilização de tecnologia cada vez mais sofisticada, fazendo face às atuais exigências de 

mercado (Bamforth, 2006). Deste modo, os equipamentos necessários para uma linha de enchimento 

tornaram-se cada vez mais complexos com o objetivo de reduzir os custos de trabalho e preservar a 

qualidade do produto. O capital empregue numa linha de enchimento é geralmente o mais elevado, 

tendo a eficiência e o funcionamento dos equipamentos uma importância crítica para se obter um 

negócio rentável (Briggs et al., 2004). 

O acondicionamento da cerveja tem que obedecer a alguns requisitos de modo a assegurar a qualidade 

do produto (Briggs et al., 2004): 

 Garantir que a composição de gases no produto permaneça inalterada – É fundamental não só 

garantir que a concentração de CO2 permaneça inalterada como também prevenir o acesso a 

oxigénio; 

 Garantir que o produto final não possui microrganismos; 

 Garantir que a embalagem protege o produto da luz (a cerveja é degradada pela exposição à 

mesma) e que é capaz de suportar as pressões produzidas durante a pasteurização. 

No Centro de Produção de Leça do Balio existem 4 linhas de enchimento de garrafas e 2 linhas de 

enchimento de barril. Na Tabela 2.1 será apresentada cada uma delas. 
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Tabela 2.1 – Caracterização das linhas de enchimento (uph – unidades por hora) 

Linha Vasilhame Tara Formato (L) 
Capacidade 

(uph) 

2 Garrafas de vidro TP 0,20; 0,25; 0,33 60 000 

3 Garrafas de vidro TR 0,20; 0,25; 0,33 60 000 

5 Garrafas de vidro TP e TR 0,20; 0,25; 0,33 80 000 

6 
Garrafas de vidro e 

alumínio 
TP 

0,25; 0,33; 0,50; 

1 
45 000* 

4 Barril Inox  TR 30; 50 480 

7 Barril PET TP 5; 10; 20 120 

*No caso do enchimento de garrafas de 1 L a capacidade da linha é de 15 000 uph 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

No presente capítulo será efetuada a caracterização da empresa onde se realizou o presente projeto. 

Esta consistirá na descrição da sua evolução histórica, da sua estrutura e das principais marcas 

produzidas e comercializadas. 

3.1 Evolução Histórica 

A Unicer – Bebidas de Portugal, SA é atualmente a maior empresa de bebidas em Portugal, cuja origem 

se deve à união de sete fábricas cervejeiras, seis do Porto e uma de Ponte da Barca, que fundaram a 

CUFP, Companhia União Fabril Portuense das Fábricas de Cerveja e Bebidas, em 1890. Em 1975 esta 

foi nacionalizada, assim como todas empresas nacionais de produção de cerveja (Unicer, 2015e). 

Posteriormente, em 1997, devido a uma estruturação que ocorreu no setor, a CUFP uniu-se com a 

Imperial e a Copeja formando a Unicer – União Cervejeira E.P. A empresa manteve-se com capitais 

públicos até 1990, altura em que ocorreu a sua privatização, iniciando-se assim um novo ciclo de gestão 

(Unicer, 2015e). 

Em 2001, como resultado de uma nova estratégia que pretendia ampliar a posição da empresa no setor 

das bebidas, a Unicer – União Cervejeira, SA passou a denominar-se Unicer – Bebidas de Portugal, SA 

(a sua atual designação) (Unicer, 2015e). 

O Dr. António Pires de Lima tornou-se em 2006 presidente da Comissão Executiva e reorientou a 

estratégia da empresa, focalizando nos negócios das cervejas e das águas, simplificando a estrutura 

organizacional, e apostando no desenvolvimento internacional (Unicer, 2015e).  

Com o encerramento das fábricas de Loulé (2007) e de Santarém (2013) a produção de cerveja ficou 

centralizada em Leça do Balio, na qual se iniciou a construção de uma nova fábrica em 2012 (Unicer, 

2015e). Atualmente, a comissão executiva é presidida pelo Dr. Rui Lopes Ferreira, tendo este sucedido 

o Dr. João Abecasis que cessou funções em Julho do presente ano (2015). 
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3.2 Estrutura 

A estrutura acionista da Unicer é uma estrutura sólida, com capital maioritariamente português, 

correspondendo 56 % das ações ao grupo VIACER (BPI, Arsopi e Violas) e 44 % ao grupo Carlsberg, como 

é possível observar na Figura 3.1 (Unicer, 2015d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de ter o seu negócio focalizado nas cervejas e nas águas, a Unicer também se dedica à produção 

de refrigerantes, vinhos, sidras e malte. Possui ainda dois parques lúdico-termais, estando assim 

presente no negócio do turismo (Unicer, 2015b).  

A Unicer é constituída por 1350 colaboradores distribuídos por 13 estabelecimentos – centros de 

captação e engarrafamento de água; centros de produção de cerveja, de refrigerantes e de vinhos; vendas 

e operações (Unicer, 2015b).  

A internacionalização também é uma aposta contínua da Unicer, estando presente nos 5 continentes e 

em mais de 50 países. Os mercados Angolano e Europeu são os que mais contribuem para o seu 

desenvolvimento. 

3.3 Marcas 

Como referido anteriormente, a Unicer dedica-se à produção de uma vasta gama de bebidas, 

distinguindo-se com a qualidade dos seus produtos e o valor das suas marcas.  

No que diz respeito às cervejas, existe uma oferta largamente diversificada, estando o Centro de 

Produção das mesmas localizado em Leça do Balio, local onde foi realizada a presente dissertação. 

Figura 3.1 – Estrutura acionista da Unicer – Bebidas de Portugal, SA (Unicer, 

2015d). 
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Relativamente às águas, existem vários centros de captação e engarrafamento – Castelo de Vide, 

Caramulo, Pedras Salgadas, Vidago e Envendos. A produção de vinho está localizada na Póvoa de 

Lanhoso, na Quinta do Minho, e a produção de sumos e refrigerantes em Santarém (Unicer, 2015a). 

Na Figura 3.2 serão apresentadas as principais marcas de cervejas, águas, vinhos, sumos e refrigerantes 

produzidas e comercializadas pela Unicer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervejas

•Super Bock (Original, Stout, Abadia, Classic, Sem Álcool, Green, Mix, Seleção 

1927); Cristal (Branca, Preta); Cheers (Branca, Preta, Radler); Carlsberg 

Águas

•Pedras Salgadas; Vitalis; Caramulo; Melgaço; Vidago

Vinhos

•Quinta do Minho; Campo da Vinha; Porta Nova; Mazouco; Planura; Monte 
Sacro; Vini; Tulipa

Sumos e Refrigerantes

•Frisumo, Frutis, Snappy, Frutea

Sidra

•Somersby

Figura 3.2 – Principais marcas de produtos comercializados pela Unicer – Bebidas de Portugal, SA (adaptado de Unicer, 
2015c). 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA LINHA N.º 5 

Neste capítulo proceder-se-á à caracterização da linha de enchimento n.º 5, fundamental para 

compreensão deste projeto. Será efetuada a descrição de todo o processo de acondicionamento, e 

descrever-se-ão as considerações relevantes sobre os operadores e a higienização. 

4.1 Descrição do Processo 

A linha de enchimento n.º 5, como já foi referido anteriormente, é a linha com maior capacidade de 

produção (80 000 uph) do Serviço de Enchimento de Leça do Balio, sendo constituída por duas 

enchedoras e por duas rotuladoras. 

Esta linha tem os equipamentos necessários para efetuar o enchimento tanto de vasilhame TP como TR; 

no entanto, nos últimos anos tem funcionado apenas com vasilhame TP. O último enchimento com 

vasilhame TR foi efetuado em Setembro de 2013. 

De seguida é apresentado o layout da linha de enchimento n.º 5 de modo a tornar percetível como os 

equipamentos estão distribuídos.  

 

Figura 4.1 – Layout da linha de enchimento n.º 5. 

Legenda da Figura 4.1: 

1. Despaletizadora; 

2. Sopradora (Rinser); 

3. Enchedoras; 

4 
 3 

2 1 10 
8 

5 
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4. Pasteurizador; 

5. Rotuladoras; 

6. Encartonadora (Kisters); 

7. Robots de Paletização (4 e 5) e Envolvedora; 

8. Desengradadora (Robots 2 e 3); 

9. Engradadora; 

10. Lavadora de garrafas. 

Os equipamentos assinalados a preto são os equipamentos necessários para o enchimento de vasilhame 

TP (1 a 7) e que vão ser considerados na análise desta dissertação. Os equipamentos assinalados a 

vermelho (8 a 10) são apenas necessários para o enchimento de vasilhame TR. Estes não vão ser 

considerados na análise desta dissertação uma vez que como referido anteriormente, não têm sido 

utilizados durante os últimos anos. 

De seguida será efetuada uma breve descrição da função de cada um dos equipamentos. O primeiro 

equipamento é a despaletizadora (TP) através do qual as garrafas são introduzidas na linha. A Figura 4.2 

e a Figura 4.3 apresentam diferentes vistas da despaletizadora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posteriormente, as garrafas são encaminhadas para a sopradora onde são eliminados todos os resíduos 

de pó, ou quaisquer partículas sólidas que possam conter. A Figura 4.4 mostra os transportadores de 

garrafas entre a despaletizadora e a sopradora e a Figura 4.5 exibe a zona de saída da sopradora.  

De seguida, é necessário realizar uma inspeção e seleção das garrafas. O inspetor de vazio (EBI – do 

inglês Empty Bottle Inspector) é um equipamento que permite a rejeição das garrafas caso não respeitem 

os parâmetros pré-estabelecidos. Para proceder à deteção de defeitos o EBI possui vários sensores que 

permitem a captação eletrónica de imagens – CCD (Charge Coupled Device). O EBI garante que apenas 

as garrafas que preenchem todos os requisitos prosseguem para o enchimento, conseguindo detetar 

quer defeitos no corpo da garrafa (laterais, do fundo e da marisa) quer a presença de líquido residual. 

Figura 4.2 – Vista lateral da despaletizadora. Figura 4.3 – Plataforma superior da 
despaletizadora. 
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Após a seleção das garrafas segue-se o enchimento, cujo objetivo é preservar a qualidade da cerveja, 

garantindo um volume correto de líquido dentro da garrafa. Uma vez que a cerveja contém dióxido de 

carbono, o enchimento é realizado em contrapressão, reduzindo a formação de espuma a um mínimo.  

As enchedoras são máquinas rotativas onde as garrafas passam por sucessivas etapas – evacuação, 

enxaguamento com CO2, evacuação final, pressurização com CO2, enchimento e ajuste do nível de 

enchimento. À medida que a garrafa é cheia, a pressão é lentamente libertada mantendo-se a 

estabilidade da cerveja (Briggs et al., 2004). 

Uma vez que as garrafas têm que ser imediatamente fechadas após o enchimento, o capsulador é parte 

integrante da enchedora, de modo a operarem de forma síncrona. Entre a enchedora e o capsulador a 

ação de um jato fino de água promove a formação de espuma, expulsando todo o ar do gargalo da 

garrafa. Posteriormente à capsulagem as garrafas são inspecionadas no inspetor de nível. A Figura 4.6 

e a Figura 4.7 referem-se, respetivamente, à saída e ao interior da enchedora n.º 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizado o processo de enchimento, as garrafas seguem para o pasteurizador em túnel, que tem como 

função assegurar a estabilidade microbiológica da cerveja, destruindo os microrganismos existentes pela 

ação do calor. 

Figura 4.7 – Interior da enchedora n.º 1. Figura 4.6 – Saída da enchedora n.º 1. 

Figura 4.5 – Sopradora. Figura 4.4 – Área entre a despaletizadora e a 
sopradora. 
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O princípio de funcionamento do pasteurizador é estabelecer o mínimo de tempo e temperatura 

necessários para destruir todos os contaminantes biológicos expectáveis, nas concentrações mais 

elevadas a que podem ocorrer na cerveja filtrada. Isto é medido em Unidades de Pasteurização (UP) – 

uma UP é obtida submetendo a cerveja a 60 °C durante 1 min (Briggs et al., 2004). 

No pasteurizador em túnel as garrafas são transportadas ao longo do equipamento, onde são sujeitas a 

uma série de jatos de água progressivamente mais quentes, até a cerveja atingir a temperatura de 

pasteurização. Esta temperatura mantém-se até se atingirem as UP necessárias – para a cerveja utilizam-

se entre 15 a 30 UP (Briggs et al., 2004). Quanto mais baixas forem as UP utilizadas, mais as 

propriedades da cerveja são mantidas; no entanto, a cerveja aproxima-se mais do limite ao qual os 

microrganismos podem sobreviver. O número de UP necessário depende assim do grau de 

contaminação. Após se atingirem as UP estabelecidas as garrafas são gradualmente arrefecidas através 

de jatos de água, estando à temperatura ambiente à saída do pasteurizador. A Figura 4.8 apresenta a 

saída do pasteurizador em túnel. 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, as garrafas são transportadas até à sopradora, onde são secas, sendo posteriormente 

rotuladas na rotuladora (Figura 4.9) – podem conter rótulo, gargantilha e contrarrótulo. Na Figura 4.10 

é possível observar os transportadores de garrafas entre o pasteurizador, as rotuladoras e a 

encartonadora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Pasteurizador em túnel. 

Figura 4.9 – Rotuladora Figura 4.10 – Transportadores entre 
pasteurizador, rotuladoras e encartonadora. 
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Após a rotulagem estar concluída as garrafas são inspecionadas no inspetor de rótulos e embaladas na 

encartonadora (Figura 4.11). Segue-se a paletização (Figura 4.12), o envolvimento das paletes e a sua 

etiquetagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Operadores 

Todas as linhas de garrafas do Serviço de Enchimento são constituídas por 4 equipas que operam em 

laboração contínua segundo três turnos. Estas equipas operam em regime de rotatividade, estando 

sempre uma equipa de folga. Na Tabela 4.1 está ilustrado o horário de cada um dos turnos. 

 

Tabela 4.1 – Horário dos turnos de laboração contínua das linhas de enchimento de garrafas 

Turno Horário 

1 7 h 30 min – 15 h 30 min 

2 15 h 30 min – 23 h 30 min 

3 23 h 30 min – 7 h 30 min 

 

Na linha de enchimento n.º 5 cada uma das equipas é constituída por cinco operadores contratados pela 

Unicer, sendo um destes, responsável pela coordenação da equipa. Estão também alocados à linha n.º 

5 dois prestadores de serviços (PS), responsáveis pelo manuseamento da despaletizadora. 

Para garantir o bom funcionamento da linha, existe também um técnico superior responsável pelo apoio 

da gestão operacional da linha e dos recursos humanos a ela afetos. Cada técnico superior é orientado 

e supervisionado pelo gestor do Serviço de Enchimento.  

Figura 4.11 – Encartonadora. Figura 4.12 – Robots de paletização. 
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Para cada linha está ainda alocado um PS que garante diariamente as condições de higiene da linha, 

segundo um plano de limpeza mensal. Neste plano, cada linha foi dividida em diferentes zonas e foi 

definida a frequência de limpeza e a sua duração (Anexo I). 

O plano deste PS engloba a limpeza dos transportadores, chão, caixas de escoamento, janelas e 

parapeitos, exterior dos quadros elétricos, bancas de apoio, exterior dos carretéis, cobertura dos 

equipamentos, sala de cápsulas e gabinetes. É ainda de salientar que o PS opera sempre durante o 2º 

turno e que não estão definidos dias específicos para a realização de cada uma das tarefas, competindo 

ao PS fazer a gestão das mesmas.  

4.3 Higienização 

De forma a cumprir todos os requisitos de higiene, está estipulado que é necessário efetuar a limpeza 

diária das enchedoras, com a duração de aproximadamente 30 min e a higienização semanal de toda a 

linha com a duração de aproximadamente 8 h. A higienização semanal é desejavelmente coincidente 

com um turno de trabalho. É também efetuada no final de cada turno a limpeza do piso de toda a linha 

de modo a retirar o vidro e a sujidade acumulada.  

Na limpeza diária das enchedoras é efetuado o programa automático e a limpeza manual, de modo a 

evitar a acumulação de sujidade. 

Durante a higienização semanal é finalizada a produção, ou seja, é terminada a entrada de novas paletes 

na despaletizadora e procede-se ao esvaziamento gradual de toda a linha. Assim sendo, é facilmente 

percetível pela análise do layout e do fluxo de garrafas (Figura 4.1) que o primeiro equipamento a ficar 

disponível para limpeza é a despaletizadora. Sucessivamente vão ficando disponíveis para limpeza os 

restantes equipamentos seguindo o fluxo das garrafas na linha de enchimento, sendo a envolvedora o 

último equipamento a ficar livre. Deste modo, durante a higienização semanal a linha fica totalmente 

disponível para se efetuar a limpeza manual dos equipamentos, dos transportadores de garrafas e do 

piso. É também realizado durante a higienização semanal o programa CIP e a esterilização das 

enchedoras. Mensalmente é ainda efetuado o CIP ao pasteurizador. 

O dia em que é efetuada a limpeza semanal é definido previamente na quinta-feira numa reunião que 

envolve o gestor e os técnicos superiores das linhas de enchimento, da manutenção e do planeamento, 

por forma a ajustar o plano de enchimento para a semana seguinte. A limpeza é realizada 
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preferencialmente no turno 2, e pode ou não coincidir com mudança de formato da garrafa, ou da caixa, 

dependendo das referências que forem necessárias encher durante essa semana.  

As mudanças relativas à enchedora podem envolver alteração de formato da garrafa, alteração de 

cápsula (de coroa para pull off ou vice versa), ou de ambos. Quando é necessário alterar o formato da 

garrafa demora cerca de 1 hora e quando é necessário alterar o capsulador cerca de 2 horas, 

dependendo sempre da experiência e agilidade do operador. 
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5. ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DA LINHA N.º 5 

Neste capítulo serão apresentados os principais problemas encontrados no decorrer do 

acompanhamento das limpezas semanais, assim como toda a informação recolhida com vista a 

normalizar os procedimentos de limpeza. Será ainda efetuada uma descrição da formação e da atividade 

realizada com os operadores. 

Ao longo deste projeto foi efetuado o acompanhamento de onze limpezas semanais da linha de 

enchimento n.º 5. É importante salientar que devido à paragem para revisão da linha, e outros motivos 

diversos como por exemplo, por modificações inesperadas do planeamento, não foi possível acompanhar 

um maior número de limpezas. 

5.1 Diagnóstico do Problema  

Numa primeira fase foi efetuado o acompanhamento das limpezas semanais com o objetivo de analisar 

a distribuição dos operadores de cada uma das equipas e diagnosticar os principais problemas. A seguir 

serão apresentadas as principais conclusões das observações inicialmente realizadas. 

De modo a facilitar a compreensão dos resultados, o layout da linha 5 foi dividido em quatro zonas – A, 

B, C e D (Figura 5.1). Como é possível constatar pela análise da Figura 4.1 e da Figura 5.1 cada uma 

das zonas inclui os seguintes equipamentos: 

Zona A – Sopradora, enchedoras e pasteurizador; 

Zona B – Robots de paletização, envolvedora e desengradadora; 

Zona C – Rotuladoras; 

Zona D – Despaletizadora, lavadora de garrafas e engradadora. 

É importante referir que não é necessário efetuar a limpeza da lavadora de garrafas, da desengradadora 

e da engradadora, uma vez que como referido anteriormente, estes equipamentos são apenas 

necessários para o enchimento de vasilhame TR e por isso não estão em funcionamento. Os problemas 

identificados correspondem à limpeza dos equipamentos necessários para o enchimento de vasilhame 

TP. 
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Na Figura 5.1 estão também assinalados os postos de limpeza (que incluem mangueira de alta pressão 

e topax – detergente alcalino com poder desinfetante), as mangueiras sem pressão e os locais onde 

existe a instalação que permite a utilização de mangueiras de alta pressão e topax, se necessário. 

Legenda: 

         Posto de limpeza (PL) 

         Mangueira sem pressão 

         Instalação para posto de limpeza 

Após as observações realizadas durante o acompanhamento das limpezas semanais, e através das 

informações recolhidas em interações com os técnicos das linhas, concluiu-se que a operação de 

higienização semanal não estaria a ser realizada com a eficácia pretendida. Contudo, a qualidade 

alimentar da cerveja produzida esteve sempre salvaguardada, cumprindo todas as normas em vigor. A 

causa das anomalias verificadas deveu-se essencialmente ao facto de existir muita heterogeneidade nas 

tarefas realizadas pelos PS. A heterogeneidade encontrada resultava do facto de não haver tarefas do 

programa de higienização semanal definidas, permitindo que cada operador tivesse o seu método de 

trabalho. Verificou-se que alguns PS realizavam várias pausas no decorrer da limpeza, ausentando-se da 

linha durante períodos de tempo prolongados.  

Relativamente aos cinco técnicos da Unicer foi possível constatar que de um modo geral se distribuíam 

de igual forma em todas as equipas: 

Figura 5.1 – Layout da linha de enchimento n.º 5, dividido em 4 zonas e com indicação dos postos de limpezas. 
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 Dois técnicos ficavam alocados à zona A – Eram responsáveis pela limpeza das enchedoras, 

da sopradora, da entrada e saída do pasteurizador e dos transportadores e piso de toda a área 

envolvente. 

 Dois técnicos ficavam alocados à zona C – Eram responsáveis pela limpeza das rotuladoras e 

dos transportadores entre a saída do pasteurizador e as rotuladoras; 

 Um técnico ficava alocado à zona B – Efetuava a limpeza da encartonadora e dos robots; 

Apesar de os técnicos da Unicer, regra geral, se distribuírem desta forma, como referido anteriormente, 

nem sempre era efetuada a limpeza de todos os equipamentos nem de todas as áreas. A limpeza da 

entrada e saída do pasteurizador, e dos transportadores entre a despaletizadora e a sopradora não foi 

sempre realizada. Constatou-se também que a limpeza dos transportadores junto à saída do 

pasteurizador ficou muitas vezes por efetuar. A limpeza destes transportadores tem que ser efetuada 

com o PL3 uma vez que o comprimento da mangueira do PL4 não é suficiente para efetuar a higienização 

de todos os transportadores da zona C – entre as rotuladoras e o pasteurizador. 

Observou-se ainda que o tempo de limpeza da enchedora era escasso, não permitindo realizar uma 

limpeza eficaz. Para além da limpeza da plataforma superior não ter sido realizada por todas as equipas, 

observou-se a formação de biofilme em algumas zonas – nas tubagens, na parte inferior do equipamento, 

acrílicos, fios elétricos e na zona de válvulas. Na Figura 5.2 é possível observar a formação de biofilme 

à superfície da enchedora. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Foi também possível aferir que as enchedoras são os equipamentos mais críticos e complexos em termos 

de higienização. A existência de várias tubagens e locais que permitem a acumulação de resíduos de 

cerveja facilitam a proliferação de microrganismos. A higienização das enchedoras implica tanto a 

Figura 5.2 – Formação de biofilme à superfície 
da enchedora. 
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realização do CIP e da esterilização, como a execução da limpeza exterior. Um atraso na higienização 

destes equipamentos compromete o arranque da linha. 

Verificou-se ainda que o procedimento de limpeza do pasteurizador e da sopradora não foi igual em todas 

as equipas, havendo higienizações em que era apenas retirado o vidro do seu interior, e outras em que 

era efetuada a higienização com água sob pressão e aplicado topax. Na Figura 5.3 e na Figura 5.4 é 

possível observar o estado do pasteurizador e da sopradora, respetivamente, numa limpeza em que 

foram apenas removidos restos de vidros e garrafas partidas do seu interior. 

 

 

 

 

 

  

Relativamente ao procedimento da encartonadora, constatou-se que foi apenas retirada a cola das 

articulações com o auxílio de uma espátula, e que foi efetuada a limpeza do piso. Deste modo, não foi 

efetuada a limpeza dos acrílicos (Figura 5.5) nem da estrutura do equipamento por nenhuma das 

equipas. Uma vez que o operador que efetuava a limpeza da encartonadora tinha também que efetuar 

a limpeza dos robots o tempo era insuficiente.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No que diz respeito à higienização dos robots, observou-se que nem sempre era efetuada a limpeza do 

piso por baixo do equipamento, verificando-se a acumulação de resíduos por baixo dos mesmos. 

Figura 5.5 – Acrílicos da encartonadora. 

Figura 5.4 – Interior da sopradora. Figura 5.3 – Zona de saída do pasteurizador. 
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Averiguou-se ainda que a limpeza das rotuladoras era muito demorada devido à inexistência de uma 

mangueira de água quente para remover a cola dos agregados do equipamento. 

Durante a observação das limpezas apurou-se também que as tarefas realizadas pelo PS responsável 

pela higienização diária eram independentes do turno de higienização semanal. Este podia efetuar a 

limpeza de qualquer uma das áreas do seu plano, o que muitas vezes se traduziu num 

desaproveitamento de recursos, pois foi efetuada a limpeza de áreas que podiam ser realizadas quando 

a linha está em produção. Para além disso, verificou-se uma maior desorganização das equipas no que 

respeita à utilização dos postos de limpeza, tendo-se observado muitas vezes um tempo prolongado de 

espera para o seu uso, essencialmente devido a não ter sido efetuado um escalonamento adequado para 

a sua utilização. 

No que diz respeito às higienizações que coincidiam com mudança de formato de garrafa, verificou-se 

que quando era necessário efetuar mudança nas enchedoras, a qualidade da limpeza deste equipamento 

era muitas vezes prejudicada. Está apenas definido que o tempo de paragem da linha para limpeza 

deverá ser de oito horas semanais, havendo uma tolerância quando é necessário efetuar mudança de 

formato. No entanto, o tempo de tolerância não está especificado, ou seja, está sempre dependente da 

agilidade do coordenador. A complexidade da mudança que é necessária, assim como a experiência dos 

operadores, também são fatores a ter em conta no tempo de paragem da linha. 

Assim sendo, é possível concluir que não existiu um aproveitamento eficiente dos recursos disponíveis, 

o que se deve à inexistência de procedimentos e tarefas bem definidas. Isto dá origem a um método de 

trabalho desorganizado e ineficiente, havendo por isso a necessidade de criação de procedimentos de 

trabalho estandardizados e cada vez mais pormenorizados para se atingir os resultados pretendidos. 

Na Tabela 5.1 apresentar-se-á uma tabela com uma síntese dos problemas encontrados.  

5.2 Formação com as Equipas 

Uma vez que o envolvimento e a colaboração de todos os técnicos neste projeto eram fundamentais para 

o seu sucesso, foi realizada uma formação individual com cada uma das equipas. A formação foi 

calendarizada pelo planeamento, estando também presente durante a mesma o técnico superior.  

A formação realizada visou explicar aos operadores os objetivos e o âmbito do presente projeto, 

esclarecendo o que se pretendia com o acompanhamento das limpezas semanais.  
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Tabela 5.1 – Síntese dos problemas encontrados 

Síntese dos problemas encontrados 

Muita heterogeneidade nas tarefas realizadas pelos PS das várias 

equipas. 

Ritmo de trabalho dos PS por vezes não era o mais adequado – 

elevados tempos não produtivos. 

Limpeza ineficiente e ineficaz da enchedora por todas as equipas – 

formação de biofilme; limpeza da zona de válvulas não era efetuada. 

Limpeza ineficaz da encartonadora por todas as equipas – limpeza 

dos acrílicos e da estrutura do equipamento não era efetuada. 

Limpeza ineficaz dos robots por todas as equipas. 

Limpeza do pasteurizador, da sopradora, dos transportadores entre a 

sopradora e a despaletizadora e dos transportadores junto à saída do 

pasteurizador nem sempre era efetuada (variável entre as várias 

equipas). 

Diferente procedimento de limpeza entre as várias equipas para a 

sopradora e para o pasteurizador. 

Limpeza da rotuladora muito demorada devido à falta de uma 

mangueira de água quente para auxiliar na remoção da cola. 

Tarefas realizadas pelo PS responsável pela higienização diária da 

linha eram independentes das realizadas durante a limpeza semanal.  

Elevados tempos de espera para a utilização dos postos de limpeza – 

principalmente quando a limpeza coincidia com o turno 2 (está 

presente o PS diário). 

Nas higienizações que coincidiam com mudança de formato das 

enchedoras a limpeza deste equipamento era muitas vezes 

prejudicada. 
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Pretendeu-se ainda fomentar a colaboração entre todos os técnicos, realçando a importância que 

possuem dentro da organização. De modo a promover a participação ativa de todos os técnicos, foi ainda 

realizada uma atividade, onde foi fornecido um modelo em branco do diagrama de Gantt (Figura 5.6). 

Os operadores preencheram o diagrama com as tarefas que achavam ser mais convenientes atribuir a 

cada um, de forma a otimizar o turno de higienização semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referido no subcapítulo anterior, constatou-se durante o acompanhamento das limpezas que o PS 

diário (presente apenas durante o turno 2) realizava tarefas independentes da higienização semanal. O 

PS diário efetuava tarefas aleatórias do seu plano, o que promovia a desorganização dos restantes 

operadores, e a utilização ineficiente de recursos – tanto pela utilização dos postos de limpeza, como 

pela limpeza de áreas que poderiam ser efetuadas quando a linha está em produção. Com vista a corrigir 

este ponto o PS diário foi incluído no plano de distribuição de tarefas, visando esta atividade simular uma 

limpeza sem mudança de formato de garrafa que ocorresse no turno 2. Outro objetivo desta atividade 

foi compreender quais os tempos que cada equipa achava serem necessários para a realização de cada 

uma das tarefas. 

5.2.1 Resultado da Formação 

Após a análise dos planos sugeridos por cada uma das equipas foi possível concluir que relativamente 

às tarefas sugeridas para os operadores da Unicer, todas as equipas foram consensuais, havendo duas 

principais diferenças. A primeira é relativa à limpeza da sopradora, em que três equipas sugeriram que 

Figura 5.6 – Diagrama de Gantt fornecido para a atividade com os técnicos. 
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deveria ser realizada pelo técnico que efetuasse a limpeza da enchedora n.º 1, e uma equipa sugeriu 

que deveria ser efetuada por um PS. 

A outra diferença é relativa à limpeza dos transportadores entre a saída do pasteurizador e as rotuladoras, 

tendo apenas uma equipa sugerido que deveria ser executada pelo operador que efetuasse a limpeza da 

encartonadora e as restantes que deveria ser realizada por um PS. Relativamente às outras tarefas, todas 

as equipas sugeriram que dois operadores deveriam efetuar a limpeza das enchedoras e dos 

transportadores e piso da área envolvente, dois operadores deveriam efetuar a limpeza das rotuladoras 

e um operador deveria efetuar a limpeza da encartonadora. 

No que diz respeito às tarefas sugeridas para os PS, todas as equipas referiram que estes deveriam 

efetuar a limpeza da despaletizadora, dos robots, da zona entre o apolo e engradadora e da zona entre 

a despaletizadora e a sopradora. Duas equipas mencionaram ainda que os PS deveriam auxiliar na 

limpeza dos transportadores da zona envolvente às enchedoras, e outras duas equipas indicaram que 

estes deveriam efetuar a limpeza da entrada e saída do pasteurizador. 

Posteriormente à análise detalhada de cada um dos planos sugeridos, foi ainda possível verificar que 

alguns tempos atribuídos a determinadas tarefas eram discrepantes. Foi o caso das tarefas que muitas 

vezes não eram realizadas (tempo nulo) ou que possuíam procedimentos diferentes entre as várias 

equipas. Por exemplo, uma equipa sugeriu 20 min para a limpeza da sopradora, enquanto outra equipa 

sugeriu 1 h e 15 min. Isto está relacionado com o procedimento efetuado por cada uma, uma vez que a 

equipa que sugeriu 20 min retirava apenas o vidro do interior do equipamento. 

Outro exemplo é a limpeza dos robots, em que uma equipa definiu que seriam necessárias 7 h para 

efetuar uma higienização eficaz e outra equipa referiu 5 h. Esta discrepância deve-se à falta de 

experiência dos operadores em realizar uma limpeza eficaz dos robots pois usualmente é apenas 

executada a limpeza possível com o tempo disponível. 
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6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS STANDARD 

De modo a uniformizar o processo de limpeza é necessário estandardizar o modo de execução de todas 

as tarefas a realizar pelos operadores. Este processo é complexo e demorado e procura determinar quais 

os melhores métodos de execução do trabalho por forma a melhorar a sua qualidade e eficiência.  

É ainda importante referir que a Unicer tem os 5S’s implementados em todas as linhas de enchimento. 

O layout de cada uma das linhas está dividido em 4 zonas Lean, estando cada uma das equipas da 

respetiva linha responsável por uma destas áreas. Mensalmente são realizadas auditorias de forma a 

permitir a sustentação dos resultados obtidos, e a promover a melhoria contínua. 

O facto de esta metodologia já estar implementada permitiu ter uma base sólida para se proceder à 

otimização do turno de higienização, uma vez que apenas através de um ambiente organizado e 

arrumado é possível obter os resultados pretendidos. 

Tendo em conta que se pretendia a elaboração de procedimentos que fossem transversais a todas as 

linhas de garrafas, além das limpezas semanais da linha 5, foram também acompanhadas limpezas 

semanais das restantes linhas. 

Durante o acompanhamento das limpezas semanais procedeu-se ao levantamento de todas as tarefas 

que eram realizadas por cada operador, de modo a tornar percetível o procedimento de limpeza de cada 

equipamento. Foi também necessária a divisão do processo de limpeza em quatro etapas de modo a 

simplificá-lo: 

1- Finalização da produção; 

2- Preparação da limpeza; 

3- Limpeza; 

4- Preparação para produção. 

Além do levantamento de tarefas realizadas durante o acompanhamento das limpezas semanais, foi 

pedido aos técnicos que descrevessem o processo efetuado. Deste modo, foi possível conhecer 

pormenorizadamente o processo de limpeza de cada equipamento, assim como, os métodos de trabalho 

dos técnicos das diversas equipas. Pretendeu-se assim, numa fase inicial, recolher toda a informação 

necessária. Após toda a recolha de dados estar concluída procedeu-se à elaboração dos procedimentos 

de limpeza, que foram posteriormente revistos e discutidos com todos os coordenadores de equipa. 

Durante a elaboração dos procedimentos foi também consultado o técnico superior da linha e os manuais 
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técnicos de cada um dos equipamentos, de modo a ter em consideração as recomendações dos 

fabricantes no que diz respeito à higienização. Com o objetivo de facilitar a compreensão das instruções 

dos documentos elaborados, foram incluídas nos mesmos fotografias alusivas aos vários passos que são 

necessários executar. 

Todos os procedimentos de limpeza elaborados foram submetidos na base de dados do sistema 

documental da Unicer para aprovação.  

Apesar de todas as linhas de enchimento de garrafas serem constituídas pelo mesmo tipo de 

equipamentos (com algumas diferenças entre linhas TP e TR como supracitado anteriormente) alguns 

destes equipamentos apresentam características específicas dependendo de cada uma das linhas. Por 

exemplo, na linha 2 e 6 a sopragem e o enchimento das garrafas é efetuado num só equipamento, ao 

contrário da linha 5 em que a sopradora e a enchedora são equipamentos distintos. Outro exemplo é o 

pasteurizador da linha 6, que é mais antigo que o pasteurizador das restantes linhas. O mesmo 

aconteceu com as rotuladoras das linhas 2 e 3 que são distintas das rotuladoras das linhas 5 e 6. Deste 

modo, na elaboração dos procedimentos foi necessário incluir algumas particularidades inerentes aos 

equipamentos de cada uma das linhas, ou mesmo efetuar um procedimento específico para alguns 

equipamentos. 

Para as rotuladoras das linhas 2 e 3, além do procedimento de limpeza semanal, foi realizado um 

procedimento para a limpeza diária que inclui a execução do programa automático (existente apenas nas 

rotuladoras destas duas linhas). 

No caso das enchedoras, uma vez que possuem um sistema que permite realizar o CIP e a limpeza 

exterior automática, foram ainda elaborados procedimentos para estas operações de higienização. Dado 

que o pasteurizador também possui a instalação para realizar o CIP, foram incluídas no procedimento 

de limpeza as instruções necessárias para a sua realização. 

Devido à complexidade de operação de alguns equipamentos, houve ainda necessidade de criar 

procedimentos que apesar de não estarem diretamente relacionados com a higienização, têm 

implicações na mesma. É o caso da finalização e do arranque do processo de produção da enchedora, 

e da renovação de água dos tanques de recuperação do pasteurizador da linha 6. 

No que diz respeito ao procedimento de limpeza semanal da sopradora e do pasteurizador, uma vez que 

como referenciado no capítulo anterior, este era díspar entre as várias equipas da linha de enchimento 

n.º 5, procedeu-se ao levantamento da necessidade de se aplicar topax em todas as higienizações 

semanais. Por conseguinte, efetuou-se a limpeza com topax e verificou-se o estado dos equipamentos 
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uma semana depois, tendo sido possível constatar que retirar apenas o vidro do equipamento não era 

suficiente. Com a aplicação periódica de topax é possível diminuir a acumulação de sujidade e assim 

reduzir o tempo de limpeza. 

Relativamente ao procedimento de limpeza semanal da encartonadora, apesar de na linha de enchimento 

n.º 5 ser apenas efetuada a limpeza das articulações e do piso, foi incluído no procedimento a limpeza 

dos acrílicos e da estrutura do equipamento. Foi também introduzida a aplicação de solvente de modo a 

auxiliar na remoção do óleo e sujidade presente. 

Na Tabela 6.1 é possível observar uma lista dos procedimentos elaborados ao longo do presente projeto, 

constando no anexo II alguns exemplos. 

Tabela 6.1 – Procedimentos Operacionais Standard  elaborados para as linhas de vidro 

Equipamento Descrição Linha 

Enchedora Limpeza Semanal 2, 6 

Enchedora Limpeza Semanal 3, 5 

Enchedora Limpeza Diária 5 

Enchedora Fim de produção Geral 

Enchedora Início de produção Geral 

Enchedora CIP Geral 

Despaletizadora Limpeza Semanal Geral 

Sopradora Limpeza Semanal 5 

Rotuladora Limpeza Semanal 2, 3 

Rotuladora Limpeza Semanal 5, 6  

Rotuladora Limpeza Diária 2, 3 

Pasteurizador CIP + limpeza semanal 2, 3, 5 

Pasteurizador CIP + limpeza semanal 6 

Pasteurizador Tanques de recuperação 6 

Encartonadora Limpeza Semanal 2, 5 

Engradadora Limpeza Diária 3 
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7. PLANOS DE DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS DA LINHA N.º 5 

Depois de definidos os procedimentos de limpeza, e no sentido de se atingirem os objetivos propostos, 

procedeu-se à elaboração dos planos de distribuição de tarefas. No presente capítulo serão realizadas 

as considerações iniciais, assim como, as revisões mais relevantes até serem alcançados os planos 

finais. Serão ainda apresentados os diagramas de Gantt dos postos de limpeza, de forma a complementar 

os planos de distribuição de tarefas apresentados. Por último, proceder-se-á à síntese da reunião efetuada 

com os coordenadores de equipa. 

7.1 Considerações iniciais 

Com vista a otimizar o turno de higienização semanal foram elaborados dois planos de trabalho – um 

plano que visou a distribuição de tarefas com a inclusão do PS diário (turno 2) e um plano que visou a 

distribuição de tarefas quando o PS diário não está presente (turno 1 e turno 3). 

O escalonamento foi determinado com base no conhecimento prévio e preciso das várias atividades e 

das suas interligações.  

Através da constatação das atividades críticas, nas quais era realizada uma limpeza ineficiente, e após 

a observação das oportunidades de melhoria, foi efetuada a sequenciação das atividades. Para isso, 

estabeleceram-se tempos padrão, otimizou-se a distribuição dos recursos humanos e a utilização dos 

postos de limpeza.  

Através do estabelecimento de tempos padrão e do desenvolvimento de procedimentos standard, 

procuraram-se eliminar tempos improdutivos, evitando-se que cada operador tivesse o seu método e 

ritmo de trabalho. A sequenciação otimizada das atividades, tendo em consideração a utilização dos 

postos de limpeza, também visou eliminar tempos improdutivos, evitando-se tempos de espera para o 

seu uso. Teve-se ainda em atenção as zonas que deveriam ser limpas com o mesmo posto de limpeza, 

de modo a ser sempre o mesmo operador a realizar a limpeza dessas áreas, como poderá ser alcançado 

nos diagramas de Gantt apresentados na secção 7.4. 

A partir da eliminação de tempos que não acrescentavam valor às tarefas de higienização semanal 

(tempos não produtivos), foi possível garantir um maior apoio nas zonas em que foi observado que a 

limpeza executada não era eficaz.  



Planos de Distribuição de Tarefas da Linha n.° 5 

48  

Assim sendo, aquando do desenvolvimento dos planos de distribuição de tarefas foi efetuado o 

escalonamento das várias atividades, com o objetivo de corrigir os problemas identificados no capítulo 

5. A distribuição de tarefas efetuada teve em consideração as sugestões dos operadores durante a 

formação realizada e visou otimizar e estandardizar o modo de atuação entre todas as equipas, de forma 

a ser conseguida uma limpeza mais eficaz e organizada do que anteriormente.  

Com vista a compreender a eficácia e o impacto dos planos propostos, foi efetuado o seu 

acompanhamento. Do acompanhamento realizado foi possível obter novas informações, que permitiram 

efetuar uma revisão dos planos, de forma a alcançar os objetivos propostos. Por fim, foi realizada uma 

reunião com os coordenadores de todas as equipas de modo a sensibilizar para o cumprimento dos 

planos. 

Na Figura 7.1 e na Figura 7.2 é possível observar os diagramas finais elaborados para o turno 2 e para 

os turnos 1 e 3, respetivamente. Nos diagramas de Gantt elaborados cada uma das cores representa: 

 Verde-escuro – Equipamento em produção; 

 Verde-claro – Pausa para lanche ou almoço; 

 Cinzento – Preparação para limpeza ou arranque; 

 Amarelo – Limpeza dos equipamentos; 

 Laranja – Limpeza das áreas envolventes (transportadores de garrafas e piso). 

Os tempos inicialmente propostos para cada uma das tarefas foram o resultado das observações 

inicialmente efetuadas e dos sugeridos pelos operadores durante a formação. Posteriormente, com o 

acompanhamento de mais limpezas foram efetuados ajustes aos tempos inicialmente propostos. Estes 

resultaram na média dos registos efetuados, sendo adicionado também um complemento de repouso, 

necessário ao restabelecimento do trabalho despendido, e um complemento auxiliar, estabelecido para 

atrasos ou esperas inevitáveis. 

Relativamente aos planos elaborados é também importante referir que durante a realização do CIP e da 

esterilização não é possível efetuar a limpeza manual das enchedoras. Por questões de segurança o 

programa só é executado quando as portas do equipamento estão fechadas, sendo interrompido caso 

sejam abertas. Para além disso, a instalação existente não permite que os programas sejam efetuados 

em simultâneo nas duas enchedoras. 

É ainda relevante realçar que durante um turno cada operador tem direito a um período de refeição (45 

min) e de lanche (15 min). Um dos PS tem ainda que substituir o PS de outra linha durante a pausa 

para lanche e para refeição, estando por isso menos disponível para as tarefas da linha 5. 
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Os tempos estabelecidos no plano para lanche e almoço são flexíveis, uma vez que as tarefas podem ser 

interrompidas e retomadas posteriormente, sem haver implicações na sua realização. No entanto, é 

importante que o PS2 apenas efetue a pausa para lanche após a limpeza da sopradora, de modo a 

utilizar o PL2 enquanto está disponível, evitando-se tempos de espera desnecessários.  

Finalizado o CIP e antes de iniciar a esterilização, é necessário colocar os filtros na zona lateral da 

enchedora (antes do dispositivo de enchimento). Deste modo, é aconselhável que esteja sempre um 

operador presente durante a realização do CIP e da esterilização. Para além disso, a esterilização é por 

vezes interrompida devido a questões técnicas, sendo necessário retomar o programa manualmente, o 

que pode implicar o prolongamento desta atividade.  

7.2 Revisão do Plano 

Neste subcapítulo serão apresentadas as principais alterações que foram realizadas aos planos 

inicialmente propostos, até se alcançarem os planos finais (Figura 7.1 e Figura 7.2). Estas alterações 

resultaram do acompanhamento no gemba das limpezas após a implementação dos planos, e das 

sugestões dos coordenadores de equipa.  

As principais constatações no decorrer do acompanhamento dos planos inicialmente elaborados foram 

as seguintes:  

– Após o acompanhamento do plano inicialmente proposto para o turno 2 foi possível verificar que a 

limpeza dos robots terminou muito antes do previsto;  

– No plano inicial elaborado para o turno 2 definiu-se que o PS diário iria dar apoio na limpeza dos 

transportadores da zona envolvente da enchedora. No entanto, não foram definidos quais os 

transportadores específicos que o mesmo deveria higienizar, o que originou uma desorganização no 

decorrer do turno de limpeza; 

– Apesar do apoio do PS diário na limpeza dos transportadores, não foi possível efetuar uma higienização 

das enchedoras com a eficácia desejável, tendo esta, no entanto, melhorado relativamente às limpezas 

anteriormente acompanhadas; 

– No que diz respeito às tarefas realizadas pelos PS verificou-se que o tempo inicialmente estipulado 

para algumas tarefas era superior ao necessário. 
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Com vista a corrigir os pontos enunciados anteriormente, nos novos planos propostos a limpeza da 

sopradora passou a ser efetuada pelo PS2 (era efetuada pelo operador 1). Deste modo garante-se uma 

limpeza mais eficaz das enchedoras – fica disponível mais tempo para a higienização das mesmas. Para 

além disso, a limpeza da sopradora é assegurada, não sendo prejudicada pela necessidade de se efetuar 

mudança de formato das enchedoras.  

Foi ainda definido que o PS diário deveria auxiliar na limpeza do transportador de saída entre a enchedora 

n.º 2 e a entrada do pasteurizador até às 11 h. Inicialmente irá utilizar o posto de limpeza n.º 3 e 

posteriormente o n.º 1 (Figura 7.3). Isto é possível uma vez que o coordenador irá efetuar a limpeza da 

zona de válvulas, acrílicos, fios elétricos, etc, manualmente, com o auxílio de um esfregão. 

7.3 Comparação dos Planos 

Comparando o plano de limpeza proposto para o turno 2 e o plano de limpeza proposto para os turnos 

1 e 3 é possível aferir que quando a limpeza é realizada nestes últimos turnos não é tão eficaz devido à 

ausência do PS diário.  

Nos turnos 1 e 3 a limpeza dos transportadores entre a saída da enchedora n.º 2 e a entrada do 

pasteurizador tem que ser realizada pelo coordenador ou pelo operador 1. Deste modo, não é possível a 

limpeza da zona de válvulas e fios elétricos das enchedoras, ou, caso esta seja efetuada, a limpeza dos 

transportadores ou do interior da enchedora é prejudicada.  

Para além disso, no plano dos turnos 1 e 3, está disponível menos tempo para a limpeza dos 

transportadores entre a saída do pasteurizador e as rotuladoras. Deste modo, não é aplicado topax, os 

transportadores são apenas higienizados com água sob pressão. No entanto, foi possível aferir que não 

é necessária a aplicação semanal de topax para garantir a boa higienização dos mesmos, estando 

estipulado pela qualidade que é necessário no mínimo uma limpeza mensal com topax. 

No plano proposto para os turnos 1 e 3 também não é possível ter um período de tempo designado para 

prestar apoio aos restantes operadores, no caso, por exemplo, de ser necessário efetuar mudança de 

formato das enchedoras ou caso seja necessário auxiliar na limpeza das restantes áreas. 

Para além disso, a limpeza dos robots também é prejudicada, estando disponível menos tempo para 

efetuar a limpeza desta área. Assim, durante os turnos 1 e 3 é efetuada a limpeza do piso e é retirado 

todo o vidro, enquanto no turno 2 é efetuada uma limpeza mais profunda. 
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Figura 7.1 – Plano de distribuição dos operadores durante o turno 2. 
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Figura 7.2 – Plano de distribuição dos operadores durante os turnos 1 e 3. 
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A limpeza da sala de cápsulas não foi considerada no plano proposto para os turnos 1 e 3 uma vez que 

esta operação pode ser efetuada pelo PS responsável pela higienização diária durante o turno 2. 

Concluindo, de modo a ser garantida uma limpeza mais eficaz da linha é recomendável que esta seja 

efetuada durante o turno 2.  

7.4 Diagrama de Gantt dos Postos de Limpeza 

Através da análise dos diagramas da Figura 7.3 e da Figura 7.4 é ainda possível comprovar que na 

elaboração dos planos foi considerada a disponibilidade das mangueiras, não existindo sobreposição 

relativamente à utilização das mesmas. 

Na elaboração dos planos foi efetuada a distribuição de tarefas de modo a sempre que possível, fosse o 

mesmo operador a utilizar o mesmo recurso. Desta forma, evitam-se tempos de espera no caso de atraso 

na realização de alguma tarefa. Por exemplo, foi definido que seria o PS2 a efetuar a limpeza da zona 

entre a despaletizadora e a sopradora, da entrada e saída do pasteurizador, e do piso entre o 

pasteurizador, a lavadora e a sopradora, uma vez que todas têm que ser efetuadas com o posto de 

limpeza n.º 3 (PL3). 

É também possível constatar pela análise do diagrama que a tarefa mais crítica relativa à utilização dos 

PL se refere à higienização da sopradora. Para a sua limpeza é utilizado o PL2 pelo PS2, que é 7 min 

depois necessário para a limpeza da enchedora pelo operador 1. No entanto, é importante realçar que 

a limpeza das duas enchedoras pode ser realizada tanto com o PL1 como com o 2. Para além disso, 

quando é necessário efetuar mudança de formato das enchedoras, a utilização deste PL não é crítica 

uma vez que o operador 1 apenas o irá utilizar posteriormente à desmontagem das peças de formato. 

Através da análise dos diagramas a seguir apresentados é também possível observar que o PL5 é 

utilizado por dois operadores diferentes em tarefas consecutivas (“mangueirar a rotuladora”). No entanto, 

a sua utilização não é crítica uma vez que caso haja um atraso por parte do operador 2, o operador 3 

poderá realizar outras tarefas que não necessitam da utilização do PL, como por exemplo, limpar as 

peças. 

Relativamente ao diagrama de utilização dos postos de limpeza durante o turno 2, é ainda possível 

verificar que o PL1 é necessário entre os 135 min e os 240 min pelo PS diário, sendo necessário aos 

247 min pelo coordenador. 
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Figura 7.3 – Diagrama de utilização dos postos de limpeza durante o turno 2. 
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Figura 7.4 – Diagrama de utilização dos postos de limpeza durante o turno 1 ou 3. 
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Apesar disto, caso o PS diário necessite do posto de limpeza durante um período de tempo mais 

prolongado, a sua utilização também não é crítica, uma vez que o coordenador poderá efetuar a limpeza 

manualmente, com o auxílio de um esfregão. 

Uma vez que na zona da despaletizadora e dos robots existe a instalação para a utilização dos PL de alta 

pressão, apesar de não existirem mangueiras para os mesmos, foi sugerido aos PS como solução 

provisória que efetuassem a limpeza destas áreas com o carrinho do PL da linha n.º 6. Isto é possível 

uma vez que as limpezas semanais das diferentes linhas raramente coincidem, e uma vez que a linha 

n.º 6 é adjacente à linha n.º 5 e o acesso é facilitado. O objetivo era conseguir uma limpeza mais rápida 

e eficiente destas zonas, no entanto, constatou-se que com a utilização simultânea dos vários postos de 

limpeza os mesmos ficavam sem pressão. 

7.5 Reunião com os Coordenadores 

De modo a sensibilizar todas as equipas para o cumprimento dos planos e para que todas pudessem 

dar o seu contributo final, foi realizada uma reunião com os técnicos coordenadores das várias equipas 

e com o técnico superior. Esta reunião visou também definir qual o melhor método para controlar a 

eficácia da limpeza e o cumprimento do plano por todos os operadores. Deste modo, foi definido durante 

a reunião que no final da limpeza seria preenchida uma lista de verificação (Anexo III) e que no dia 

seguinte seria efetuada uma reunião de aproximadamente 15 min. O objetivo desta reunião é discutir o 

cumprimento do plano e a eficácia da limpeza realizada, procurando identificar os problemas ocorridos 

e as oportunidades de melhoria, permitindo a sustentação dos planos elaborados.   

Uma vez que estava previsto pelo planeamento uma paragem da linha, ficou ainda definido que durante 

a paragem seria efetuada uma limpeza profunda das enchedoras por todos os operadores da equipa. 

Deste modo, com o novo plano será possível manter sempre a boa higienização das enchedoras 
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8. RESULTADOS 

Neste capítulo irão ser descritos os principais resultados obtidos após a uniformização dos procedimentos 

e a implementação dos planos de distribuição de tarefas na linha n.º 5. Inicialmente serão descritos os 

resultados gerais e posteriormente será apresentado um exemplo de uma limpeza acompanhada antes 

da implementação do plano e depois da sua implementação. 

8.1 Resultados Gerais 

Os procedimentos elaborados para todas as linhas permitem que qualquer operador consiga efetuar a 

limpeza dos equipamentos, tendo os documentos elaborados como linha orientadora. Deste modo, 

apesar da recolha de toda informação necessária para a elaboração dos procedimentos ser uma tarefa 

trabalhosa e demorosa, sendo difícil chegar a um método que seja unânime entre todos os operadores, 

esta é de extrema importância.  

Ao longo do presente projeto foram ainda sensibilizados todos os operadores para o isolamento dos 

componentes elétricos, o que não acontecia em todas equipas. Nos procedimentos desenvolvidos, este 

aspeto foi sempre tido em consideração, alertando-se para os componentes que deviam ser isolados 

com imagens alusivas aos mesmos. 

Com a elaboração e implementação dos planos de distribuição de tarefas, onde foram definidos tempos 

padrão, e com a criação de Procedimentos Operacionais Standard foi possível obter uma melhoria muito 

significativa da higienização da linha de enchimento n.º 5. Eliminaram-se tempos improdutivos, evitando-

se um ritmo e método de trabalho que não é o adequado, permitindo uma otimização do turno de 

higienização semanal. As principais melhorias identificadas são as a seguir enunciadas. 

Ao contrário do que acontecia anteriormente, em que o operador que efetuava a limpeza da 

encartonadora tinha também que efetuar a limpeza dos robots, nos novos planos propostos fica um 

operador alocado apenas à limpeza da encartonadora durante todo o turno. Deste modo, com os planos 

elaborados é possível efetuar uma limpeza eficaz da mesma, tendo-se incluindo no procedimento a 

limpeza dos acrílicos e a limpeza com solvente de todo o equipamento, como é possível observar pela 

Figura 8.1. A higienização dos robots também apresentou melhorias significativas, conseguindo-se 

efetuar a limpeza de todo o piso, incluindo a remoção de vidro e resíduos acumulados por baixo dos 

mesmos. 
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É ainda possível garantir uma limpeza eficaz da enchedora, abrangendo a limpeza das tubagens, fios 

elétricos, acrílicos e zona de válvulas (Figura 8.2 e Figura 8.3). Como referido no capítulo anterior, estas 

áreas não eram abrangidas pela limpeza semanal, levando à formação de biofilme (Figura 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso, foi também possível comprovar que devido a ser garantida a limpeza semanal da 

entrada e saída do pasteurizador, e a ser introduzida a aplicação de topax, que o bom estado de higiene 

se mantém durante um tempo mais prolongado. Na Figura 8.4 e na Figura 8.5 é possível observar o 

estado do pasteurizador após uma limpeza com água sob pressão e topax. 

É também garantida a limpeza semanal com topax da sopradora, e a limpeza dos acrílicos, obtendo-se 

uma limpeza eficaz da mesma, contrariamente ao inicialmente observado. Na Figura 8.6 e na Figura 8.7 

comprova-se a eficácia da limpeza com topax comparativamente à limpeza em que eram apenas 

retirados os restos de vidro e garrafas partidas. A limpeza dos transportadores de toda a área da linha 

também é garantida com a aplicação dos planos elaborados. 

 

Figura 8.1 – Limpeza da encartonadora com 
solvente. 

Figura 8.3 – Tubagens e acrílicos interiores da 
enchedora n.º 2. 

Figura 8.2 – Acrílicos e zona de válvulas da 
enchedora n.º 2. 
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8.2 Análise comparativa do “Antes” e “Depois” 

De seguida apresentar-se-á uma tabela resumo com uma análise das diferenças verificadas entre uma 

limpeza acompanhada antes da implementação do plano e depois da sua implementação (Tabela 8.1). 

Ambas as limpezas foram acompanhadas durante o turno 2 e com a mesma equipa. É importante referir 

que a tabela apresentada resultou do acompanhamento de uma equipa específica, não se tendo 

observado o mesmo para as todas as equipas, como referido anteriormente. Note-se que na Tabela 8.1 

foi utilizada a abreviatura Op. para designar operador e a abreviatura Taprox. para definir tempo 

aproximado. 

No Anexo IV é possível observar o diagrama de Gantt da distribuição dos operadores durante a limpeza 

acompanhada antes da implementação do plano, de modo a complementar a tabela apresentada. Como 

é possível observar no Anexo IV, durante a limpeza acompanhada antes da implementação do plano, o 

PS diário efetuou a limpeza do exterior dos quadros elétricos, bancas de apoio, exterior dos carretéis e 

tomadas de vedação das zonas 2,4,5 e 6 do seu plano de limpeza. Estas áreas poderiam ser limpas 

quando a linha está em produção, o que resultou no desaproveitamento de um recurso.  

Figura 8.4 – Acrílicos de saída do pasteurizador. Figura 8.5 – Zona de saída do pasteurizador. 

Figura 8.6 – Acrílicos de saída da sopradora. Figura 8.7 – Interior da sopradora. 
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Tabela 8.1 – Comparação entre uma limpeza acompanhada antes e depois da implementação do plano 

 

  

 

Equipamento 

Antes Depois 

Op. 
Taprox. 

(min) 
Operações Op. 

Taprox. 

(min) 
Operações 

Enchedora n.º1 1 160 

Limpeza ineficaz das 

tubagens e dos 

acrílicos (verificou-se 

a formação de 

biofilme); limpeza da 

zona de válvulas por 

efetuar. 

1 + 2 285 

Limpeza eficaz do 

equipamento, das 

tubagens e dos 

acrílicos; limpeza 

da zona de 

válvulas efetuada. 

Zona envolvente 

das enchedoras 
1 + 2 235 

Limpeza eficaz de 

toda a área, com a 

exceção dos pés dos 

transportadores. 

1+ 2 

+ PS 

diário 

300 

Limpeza eficaz de 

toda a área 

incluindo a 

limpeza dos pés 

dos 

transportadores. 

Sopradora 1 75 

Remoção do vidro e 

das garrafas partidas; 

aplicação de topax e 

água sob pressão. 

PS1 75 

Remoção do vidro 

e das garrafas 

partidas; 

aplicação de 

topax e água sob 

pressão. 
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Continuação da Tabela 8.1 

Equipamento 

Antes Depois 

Op. 
Taprox. 

(min) 
Operações Op. 

Taprox. 

(min) 
Operações 

Enchedora n.º2 2 175 

Limpeza ineficaz das 

tubagens e dos 

acrílicos (verificou-se 

a formação de 

biofilme); limpeza da 

zona de válvulas por 

efetuar. 

1 + 2 285 

Limpeza eficaz do 

equipamento, das 

tubagens e dos 

acrílicos; limpeza 

da zona de 

válvulas efetuada. 

Entrada e saída 

Pasteurizador 
2 

 

25 

 

Remoção do vidro do 

equipamento. 
PS2 

 

90 

 

Remoção do vidro 

do equipamento; 

aplicação de 

topax e água sob 

pressão. 

Encartonadora 4 165 

Limpeza eficaz das 

articulações e do 

piso; limpeza dos 

acrílicos e da 

estrutura do 

equipamento não foi 

efetuada. 

4 315 

Limpeza eficaz 

das articulações e 

do piso; limpeza 

com solvente dos 

acrílicos e da 

estrutura do 

equipamento 

efetuada. 

Robots 4 150 

Limpeza eficaz do 

piso não incluindo a 

limpeza por baixo do 

equipamento. 

PS 

diário 
230 

 

 

Limpeza eficaz de 

todo o piso 

incluindo a 

limpeza por baixo 

do equipamento. 
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Continuação da Tabela 8.1 

 

Assim sendo, através deste exemplo é possível comprovar que a inclusão do prestador de serviços diário 

no plano de distribuição de tarefas constitui uma mais-valia na higienização da linha de enchimento n.º 

5, conseguindo-se um maior apoio nas áreas em que não era possível efetuar uma higienização eficaz 

no tempo previsto (8 horas). 

É também importante referir que os tempos observados relativos às tarefas realizadas pelo PS1 e pelo 

PS2 antes da implementação do plano correspondem a um ritmo de trabalho que não é o ideal, nem o 

esperado, tendo-se observado várias pausas.  

Equipamento 

Antes Depois 

Op. 
Taprox. 

(min) 
Operações Op. 

Taprox. 

(min) 
Operações 

Despaletizadora 

PS1 

+ 

PS2 

180 

Limpeza eficaz do 

equipamento e do 

piso. 

PS1 180 

Limpeza eficaz do 

equipamento e do 

piso. 

Zona entre Apolo 

e Engradadora 
PS2 82 

Limpeza com água 

sob pressão. 
PS2 60 

Limpeza com 

água sob 

pressão. 

Zona entre 

despaletizadora 

e sopradora 

PS2 82 
Limpeza com água 

sob pressão. 
PS2 60 

Limpeza com 

água sob 

pressão. 

Chão entre 

Pasteurizador, 

lavadora e 

sopradora 

PS2 

+ 1 
50 

Limpeza com água 

sob pressão. 
PS2 67 

Limpeza com 

água sob 

pressão. 

Zona entre 

Pasteurizador e 

Rotuladoras 

PS1 135 

Limpeza com água 

sob pressão; 

aplicação de topax. 

PS1 105 

Limpeza com 

água sob 

pressão; 

aplicação de 

topax. 
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Como é comprovado pela tabela apresentada, com a implementação do plano de distribuição de tarefas 

elaborado para o turno 2, foi possível alcançar uma melhoria significativa da higienização da linha de 

enchimento n.º 5, garantindo-se que é realizada uma limpeza eficaz de todos os equipamentos e de 

todas as áreas no período de tempo previsto (8 horas). 
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9. SUGESTÕES DE MELHORIAS  

Apesar de com os novos planos ser garantida uma higienização eficaz da linha no período de tempo 

previsto, oito horas, foi possível constatar durante o acompanhamento das limpezas que alguns 

investimentos permitiriam melhorar significativamente a sua qualidade e até mesmo permitir uma 

redução da sua duração. 

Foi possível constatar que os postos de limpeza a alta pressão são escassos, sendo as áreas críticas a 

zona das enchedoras e da encartonadora. Com a inclusão de mais um ponto de alta pressão na área 

das enchedoras seria possível um maior apoio nesta zona, o que é essencial uma vez que este é o 

equipamento mais crítico em termos de higienização, definindo o arranque da linha. 

A inclusão de um novo ponto de pressão onde se encontra localizada a mangueira sem pressão n.º 9 

(Figura 5.1) permitiria uma limpeza mais eficaz da área envolvente da encartonadora e uma redução do 

tempo de limpeza. 

Para além disso, a aquisição de mangueiras de alta pressão para as instalações já existentes – postos 

11 e 12 da Figura 5.1 – permitiriam aumentar a eficiência de limpeza desta área. No entanto, seria 

necessário também a instalação de mais uma bomba de pressão, de modo a permitir que todos os 

postos de limpeza funcionem corretamente. 

A limpeza das rotuladoras da linha 5 é muito demorada devido à inexistência de uma mangueira de água 

quente. A limpeza dos agregados deste equipamento é efetuada com o auxílio de uma espátula (Figura 

9.1), tornando-se de elevada importância a instalação de uma mangueira de água quente para ser 

conseguida uma higienização eficaz num menor período de tempo. Sugere-se ainda a instalação de um 

sistema de limpeza automático semelhante ao das rotuladoras das linhas 2 e 3, facilitando assim a 

limpeza manual. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.1 – Limpeza do agregado n.º 2 da 
rotuladora.  
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Durante as observações efetuadas foi também possível constatar que não era possível efetuar a limpeza 

do apolo (Figura 9.2), ficando muito vidro acumulado ao longo das aparadeiras do mesmo (Figura 9.3). 

Assim, a implementação de um sistema automático que permita retirar o vidro é fundamental para 

garantir a boa higienização deste equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi também possível verificar a acumulação de água proveniente da lubrificação dos transportadores na 

plataforma superior da despaletizadora (Figura 9.4a), o que com o aglomerar do tempo está o provocar 

a sua oxidação (Figura 9.4b). Deste modo, um sistema que permita o escoamento destas águas torna-

se fundamental. 

 

 

 

 

 

 a) b) 

 

Ainda relativamente à higienização da despaletizadora, foi possível constatar que a limpeza da aparadeira 

superior do equipamento nem sempre era efetuada devido à falta de condições para a sua realização. 

Uma vez que a segurança dos operadores é posta em causa aquando da realização desta tarefa sugere-

se a implementação de melhores acessos, que permitam retirar o vidro acumulado na aparadeira 

referida.  

No que diz respeito à higienização da sopradora foi possível aferir que para garantir uma limpeza eficaz 

é necessário um operador subir para o equipamento, o que põe em risco a sua segurança. Deste modo, 

os operadores efetuam a limpeza viável pela parte inferior do equipamento (Figura 9.5). 

Figura 9.2 – Apolo.  Figura 9.3 – Acumulação de vidro nas 
aparadeiras do apolo.  

Figura 9.4 – Plataforma superior da despaletizadora a) Acumulação de água e b) Plataforma oxidada. 
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Com vista a melhorar este ponto sugere-se a construção de uma plataforma, e a instalação de um 

programa de limpeza automático, semelhante ao já existente nas enchedoras, facilitando deste modo a 

limpeza manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que durante este projeto foram apenas desenvolvidos os planos de distribuição de tarefas para 

o enchimento de vasilhame TP, pois não foi possível acompanhar nenhuma limpeza da linha n.º 5 com 

os equipamentos TR em funcionamento, sugere-se a elaboração de um projeto semelhante para o 

enchimento de vasilhame TR. 

Como trabalho futuro sugere-se ainda aplicação do SMED de forma a reduzir o tempo de mudança das 

enchedoras e a especificar, posteriormente, a tolerância temporal necessária quando a limpeza semanal 

coincidir com a mudança de formato de garrafa. 

É também crucial garantir a continuidade do presente projeto. Uma vez que as linhas estão em constante 

mudança é necessário realizar uma revisão frequente ao trabalho efetuado permitindo a sustentação do 

mesmo.   

Seguidamente apresentar-se-á uma tabela com uma síntese das propostas de melhoria mencionadas 

(Tabela 9.1). 

 

 

 

 

 

Figura 9.5 – Limpeza da sopradora pela parte 
inferior do equipamento. 
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Tabela 9.1 – Síntese das propostas de melhoria 

Síntese das propostas de melhoria 

Instalação de mais pontos de alta pressão (a zona das enchedoras e da 

encartonadora são críticas). 

Aquisição de mangueiras de alta pressão para as instalações já existentes 

(postos 11 e 12 da Figura 5.1). 

Instalação de mais uma bomba de pressão. 

Instalação de uma mangueira de água quente e de um sistema automático 

de limpeza para as rotuladoras. 

Instalação de um sistema automático que permita retirar o vidro acumulado 

ao longo das aparadeiras do apolo. 

Instalação de um sistema que permita o escoamento das águas da plataforma 

superior da despaletizadora. 

Implementação de melhores acessos que permitam retirar o vidro da 

aparadeira superior da despaletizadora. 

Construção de uma plataforma superior e instalação de um programa de 

limpeza automático para a sopradora. 

Elaboração de um projeto semelhante ao desenvolvido, para o enchimento de 

vasilhame TR. 

Aplicação do SMED na mudança das enchedoras. 

Garantir a sustentação do projeto elaborado. 
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10. CONCLUSÕES  

Finalizada a presente dissertação cujos objetivos principais eram a otimização dos procedimentos de 

higienização e a criação de Procedimentos Operacionais Standard, com foco para a linha de enchimento 

n.º 5, pode-se concluir que os mesmos foram alcançados com sucesso. 

Para se atingirem os objetivos propostos, procedeu-se ao acompanhamento e observação das várias 

limpezas semanais. Isto permitiu efetuar um levantamento dos principais problemas e das suas causas, 

podendo-se concluir que na linha n.º 5 existiam algumas áreas que não eram higienizadas, ou em que 

a higienização efetuada não atingia o padrão de eficácia desejado. No entanto, esta situação não 

comprometia a qualidade alimentar do produto. Verificou-se ainda que o procedimento de limpeza de 

alguns equipamentos era díspar entre as várias equipas e que existia heterogeneidade nas tarefas 

realizadas pelos prestadores de serviços. Para além disso, observaram-se elevados tempos não 

produtivos, resultantes tanto de um ritmo e método de trabalho que não era o adequado, como de 

tempos de espera para a utilização dos postos de limpeza. 

Pode-se assim concluir que as causas principais para os problemas encontrados foram a falta de 

procedimentos bem definidos que permitissem estandardizar o modo operação de todas as equipas. 

Com a falta de instruções de trabalho, cada equipa e cada operador tinha os seus próprios métodos que 

foram adquirindo ao longo do tempo.  

De modo a suprir as falhas mencionadas anteriormente, foram elaborados 16 Procedimentos 

Operacionais Standard, quer relativos à higienização dos equipamentos das várias linhas, quer a aspetos 

que têm implicações na mesma. Os procedimentos elaborados tiveram em consideração vários fatores 

referentes à qualidade e eficácia do método utilizado, à segurança dos operadores e às recomendações 

dos fabricantes dos equipamentos.  

A elaboração destes documentos permitiu que os operadores das diversas equipas trabalhassem da 

mesma forma, seguindo um método eficaz e otimizado. Para além disso, garante que qualquer operador 

consiga realizar as diversas tarefas consultando os documentos produzidos como linha orientadora. 

Foram também desenvolvidos e implementados dois planos de distribuição de tarefas (um para o turno 

2 e outro para os turnos 1 e 3) para a linha de enchimento n.º 5. Existiu necessidade de se proceder à 

elaboração de dois planos uma vez que durante o turno 2 está presente mais um elemento na linha, o 

responsável pela higienização diária. Decidiu-se incluir este recurso humano no plano de distribuição de 

tarefas do turno 2, uma vez que foi possível constatar que durante o período de limpeza semanal, este 
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operador realizava tarefas aleatórias do seu plano de limpeza mensal. Verificou-se que este operador não 

estava em sintonia com as tarefas realizadas pelos restantes elementos, o que resultava num 

desaproveitamento de recursos. A elaboração e implementação dos planos, onde foi efetuada a 

sequenciação das várias atividades tendo em consideração a utilização dos postos de limpeza, permitiu 

otimizar a distribuição dos operadores e reduzir os tempos improdutivos. Para isso, foram efetuados 

estudos dos tempos de execução de cada uma das atividades, estabelecendo-se tempos padrão. 

Através da redução dos tempos que não acrescentavam valor às tarefas de higienização semanal, foi 

possível garantir um maior apoio nas zonas em que foi observado que a limpeza executada não era 

eficaz.  

Com o acompanhamento dos planos de distribuição de tarefas elaborados foi possível efetuar a sua 

revisão, realizando-se as alterações necessárias. 

No final de todo o processo foi possível obter dois planos otimizados, através de uma adequada gestão 

operacional e de uma abordagem Lean, minimizando-se os desperdícios e os tempos não produtivos. 

Estes planos permitiram assim obter melhorias visíveis e significativas, conseguindo-se realizar uma 

limpeza mais eficaz da linha de enchimento n.° 5. Entre as melhorias efetuadas destaca-se a limpeza 

da enchedora, na qual se verificou a formação de biofilme. Também a higienização da encartonadora, 

dos robots, do pasteurizador e da sopradora, nas quais era realizada uma limpeza ineficaz, apresentaram 

melhorias significativas.  

As formações e a atividade realizadas com os operadores foram também cruciais para o sucesso do 

presente projeto. Foi possível fomentar o espírito de equipa, permitindo que todos os técnicos 

contribuíssem para a solução final. A sua colaboração e o seu apoio foram determinantes para o bom 

resultado alcançado. 
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ANEXO I – PLANO DE LIMPEZA MENSAL DO PS DIÁRIO 

IA – Plano de Limpeza  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SEMANAL QUINZENAL MENSAL

Data Assinatura Data Assinatura Data Assinatura Data Assinatura Data Assinatura Data Assinatura

240 180 15

240 180 15

240 180 15

240 180 15

180 120

180 120

180 120

180 120

120

120

120

120

180

180

180

180

180

180

180

180

240 180

240 180

240 180

240 180

30

30

30

30

60 30

60 30

60 30

60 30

Coberturas Kisters, 

Pasteurizador, Insp. 

Vazio, Robots

Área

A B C D E F

Chão e caixas de 

escoamento

Transportadores

Aparadeiras (cima e 

baixo)

Pés dos 

Transportadores 

 Janelas e Parapeitos Lava-mãos

Exterior  dos quadros 

elétricos 

Bancas de apoio

Exterior dos carretéis

Tomadas Vedação

Zona 1

240 180

240 180

60

Zona 3

240 60

Zona 2

60

240

Zona 4

180 60

180

Zona 5

120 120

Zona 6

60 60

Gabinete

s/ Sala 

Químicos

120

120

Sala 

Cápsulas

60
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IB – Layout da linha de enchimento n.º 5 dividido em 6 zonas 
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ANEXO II – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS STANDARD  

IIA – POS de limpeza semanal da sopradora  
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IIB – POS de limpeza semanal da enchedora 
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IIC – POS de limpeza semanal do pasteurizador 
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ANEXO III – LISTA DE VERIFICAÇÃO DA LIMPEZA SEMANAL 

  

Ponto Equipamento Tarefa - Detalhe Verificação Duração OBS

1

Despaletizadora:  

Limpeza do 

Equipamento

Verificar se  a limpeza do 

equipamento foi bem sucedida 

(não esquecer de verificar o chão 

por baixo do equipamento)

⃝

2

Sopradora:

Limpeza do 

Equipamento

Verificar se  a limpeza do 

equipamento foi bem sucedida 

(verificar os acrilicos e interior do 

equipamento)

⃝

3

Enchedora Nº1:

 Limpeza do 

equipamento

Verificar se a limpeza do 

equipamento ficou ok (incluindo 

limpeza das tubagens, acrilicos e 

zona inferior do equipamento)

⃝

3.1

Enchedora Nº2:

 Limpeza do 

equipamento

Verificar se a limpeza do 

equipamento ficou ok (incluindo 

limpeza das tubagens, acrilicos e 

zona inferior do equipamento)

⃝

3.3

Enchedoras: 

Zona de saída e 

zona de válvulas

Verificar se a limpeza da zona de 

saída e da zona de válvulas ficou ok
⃝

3.4
Enchedoras:

 Zona envolvente

Verificar se os transportadores e o 

piso da zona envolvente às 

enchedoras ficaram ok

⃝

4 Pasteurizador: 

Verificar se a limpeza dos acrilicos 

e da zona de entrada e saída do 

pasteurizador ficou ok

⃝

Data:

Turno:

Equipa:

Tipo de Limpeza:

Check List Limpeza Semanal

Local: L5

Tipo de inspeção: Visual
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Ponto Equipamento Tarefa - Detalhe Verificação Duração OBS

5 Rotuladora Nº1
Verificar se os acrilicos e o interior 

do equipamento ficaram ok
⃝

5.1 Rotuladora Nº2
Verificar se os acrilicos e o interior 

do equipamento ficaram ok
⃝

6 Encartonadora :

Verificar se as articulações e os 

acrilicos da encartonadora ficaram 

ok 

⃝

7 Robots: 
Verificar se a limpeza de toda a 

área ficou ok
⃝

8

 Zona entre 

Apolo e 

Engradadora

Verificar se não existe vidro nem 

sujidade nos transportadores e 

chão da zona envolvente

⃝

9

 Zona entre 

Despaletizadora e 

Sopradora

Verificar se os transportadores 

ficaram ok (ausência de vidro e 

sujidade)

⃝

10

Zona entre  

Pasteurizador e 

Rotuladoras

Verificar se a limpeza dos 

transportadores e chão da zona 

envolvente ficou ok

⃝

Local: L5 Tipo de Limpeza:

Tipo de inspeção: Visual

Data:

Check List Limpeza Semanal Turno:

Equipa:
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ANEXO IV – PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3



