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A SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICIT) é um evento 
realizado anualmente, organizado por professores e alunos dos cursos de Engenharias e 
Computação da Universidade de Itaúna, tendo como objetivo geral unir estudantes, professores, 
profissionais, empresas e demais interessados em Engenharia, Computação, Administração e 
Gestão para pesquisar e discutir sobre temas atuais e de grande impacto na sociedade, tornando-
se um espaço de troca de informações e ideias. Os objetivos específicos são: 

• divulgar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas realizadas por 
estudantes de graduação dos cursos de Engenharia e Computação; 

• divulgar os trabalhos acadêmicos de excelência; 
• despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação; 
• contribuir para a formação dos participantes. 

Atividades desenvolvidas durante o evento: 

• palestras; 
• painéis; 
• apresentações de trabalhos nas formas oral e pôster; 
• desafio técnico-científico. 

Nesta edição a SICIT contou com a participação dos docentes e discentes dos cursos de 
Administração e Gestão Comercial. 

Informações, programação, acesso às palestras e aos trabalhos apresentados estão disponíveis no 
site  www.uit.br/sicit, bem como imagens dos eventos. 

O e-mail de contato é: sicitfaen2017@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE A SICIT 

REALIZAÇÃO 

Cursos: 
Ciência da Computação 
Engenharia Civil 
Engenharia de Produção 
Engenharia Mecânica 

http://www.uit.br/sicit
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• Prof. Adriano Benigno Moreira (Engenharia de Produção) 
• Prof. Alecir Silva (Engenharias de Produção e Mecânica) 
• Prof. Denilson José do Carmo (Engenharias Civil e de Produção) 
• Prof. Ewerton Augusto de Sousa Nogueira (Engenharia Mecânica) 
• Prof. Fábio Sander Prado Guimarães (Engenharia Mecânica, Enfermagem, Fisioterapia, 

Nutrição) 
• Prof. Gilson Marques Pinheiro (Engenharia de Produção, Administração e Gestão 

Comercial) 
• Prof. José Felipe Dias (Engenharia Mecânica) 
• Profª. Sabrina Nogueira Rabelo Ruas (Engenharias de Produção e Mecânica) 
 

 

 

A equipe de apoio foi constituída pelos discentes do Diretório Acadêmico de Engenharias e 
Computação: 

• Clifford Resende Júnior (Engenharia Civil) 
• Graziele Silva Santos (Engenharia Mecânica) 
• Lorena Bárbara Greco Silva (Engenharia Civil) 
• Marcos Geraldo de Lima (Engenharia Mecânica) 
• Marina Gouveia Moreira (Engenharia Civil) 
• Matheus Camargos Santos Silqueira (Engenharia Mecânica) 
• Otávio Raimundo de Souza (Engenharia Mecânica) 
• Sindy Nathaly Oliveira Gozaga (Engenharia Civil) 
• Vitória Caroline de Oliveira (Engenharia Civil) 

APOIO 

COMISSÃO ORGANIZADORA / EXECUTORA 

EQUIPE DE APOIO 
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Todos os trabalhos inscritos e aceitos foram avaliados e revisados pela equipe composta pelos 
professores: 

 

• Adriano Benigno Moreira (Engenharia de Produção) 
• Alecir Silva (Engenharias de Produção e Mecânica) 
• André Flávio Clarimundo Rabelo (Ciência da Computação) 
• Carlos Roberto de Oliveira Souza (Engenharias de Produção e Mecânica) 
• Daniel Rodrigues Rezende Neves (Engenharia Civil) 
• Denilson José do Carmo (Engenharias Civil e de Produção) 
• Ewerton Augusto de Sousa Nogueira (Engenharia Mecânica) 
• Fábio Sander Prado Guimarães (Engenharia Mecânica, Enfermagem, Fisioterapia, 

Nutrição) 
• Felipe Domingos da Cunha (Ciência da Computação) 
• Filipe Emanuel Souza Anacleto (Engenharia Civil) 
• Flávio Márcio de Moraes e Silva (Ciência da Computação) 
• Gilson Marques Pinheiro (Engenharia de Produção, Administração e Gestão Comercial) 
• Ilo Amy Saldanha Rivero (Ciência da Computação) 
• João André Bastos Ornellas dos Santos (Engenharias de Produção e Mecânica) 
• José Felipe Dias (Engenharia Mecânica) 
• Jove Silvério Alves Pinto (Engenharias de Produção e Mecânica) 
• Juliano Daniel Simeão (Engenharia Mecânica e Ciência da Computação) 
• Luciana Mara Freitas Diniz (Ciência da Computação) 
• Marcelo Lemos de Medeiros (Engenharia Civil) 
• Mateus Felipe Fonseca Rabelo (Ciência da Computação, Administração e Gestão 

Comercial) 
• Sabrina Nogueira Rabelo Ruas (Engenharias de Produção e Mecânica) 
• Tânia Nogueira Fonseca Souza (Engenharias Civil, Produção e Mecânica) 
• Vanderley de Vasconcelos (Engenharia de Produção) 
• Wagner José Pederzoli (Engenharia Mecânica) 
 

  

EQUIPE DE REVISORES TÉCNICOS 
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O desafio técnico-científico da SICIT é uma oportunidade para os estudantes dos cursos de 
Engenharia e Computação aprimorarem, expandirem e aplicarem conhecimentos teóricos e 
técnicos adquiridos durante o curso, tendo como objetivos principais:  

• incentivar os alunos a trabalharem de forma organizada e sistemática, visando o 
aprimoramento de sua autonomia acadêmica e intelectual; 

• estimular os alunos a trabalharem em grupo, de forma colaborativa, solidária e lúdica, 
contribuindo para o desenvolvimento de suas habilidades interpessoais; 

• contribuir para maior interação entre a comunidade em geral e a Universidade de Itaúna, 
por meio da divulgação da universidade e da participação da comunidade. 

Nesta edição, o desafio técnico-científico consistiu no desenvolvimento, construção e condução 
remota de veículos não tracionados ao longo de um percurso com declives e aclives.  

As equipes inscritas, QUADRO 1, foram avaliadas em três categorias, sendo elas: 

• maior distância percorrida; 
• menor tempo;  
• dedicação, categoria a qual incluía a avaliação de itens como: 

  acabamento e estética; originalidade; sustentabilidade;  
  e um relatório sobre a fabricação do veículo em questão.  

Os pacotes de prêmios oferecidos pela Universidade de Itaúna e pelos apoiadores da SICIT 2018 
estão divulgados no site do evento.  
 

QUADRO 1: Equipes e participantes do desafio técnico-científico da SICIT 2018 
Equipe Participantes 

Fenix 

Flávio França Vasconcelos  
Jairo Antônio Vaz  
Leonardo Lessa Oliveira  
Ramon Antônio dos Santos  
Yuri Amaral de Ávila  

Movidos pela gravidade 

Arthur Henrique Almeida  
Euler Nogueira Assis Fonseca  
Gustavo Fonseca Dias Silva  
José Victor Alves Bernardes  
Pedro Henrique Alves Gondim  
Rodrigo Amaral Rocha Oliveira Júnior  
Vítor Hugo Domingues  

Capivaras Race 

Alexandre Henrique de Oliveira 
Gabriel Couto de Abreu  
Igor Rocha Paulo 
Mateus Fonseca Soares  
Mateus Rabelo Couto Orsine  
Vando de Paula Rosa 

 

DESAFIO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
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Conforme imagens mostradas na FIGURA 1, o desafio técnico-científico alcançou o propósito 
esperado. Os alunos interagiram de forma dinâmica e colaborativa aprimorando suas habilidades 
técnicas com a interação da comunidade local. 

FIGURA 1 – Fotos do desafio técnico-científico da SICIT 2018 
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Código Título Autores 

ORAL_1 Aplicação do ciclo PDCA para reduzir o índice de sucatas 
no intermediário dois de uma empresa siderúrgica 

Bruna Carolina de Oliveira Alves 
Joel Lucas Queiroz Souza 

Victor Gabriel Sousa 
Alecir Silva 

ORAL_2 Dimensionamento de coluna de absorção para utilização 
em processo de captura de CO2 por soluções aminas 

Matheus Camargos Santos Silqueira 
Brendon Wallace Menezes Silva 

Gustavo Nogueira Barros 
Josiane Rodrigues dos Santos Pinto 

Juventino Feitosa de Camargos Filho 
Karina Ingrid Rezende  

Marco Túlio Silva Menezes  
Vinícius Henrique Sousa Nunes  

José Felipe Dias;  
Ewerton Augusto de Sousa Nogueira;  

Sabrina Nogueira Rabelo 

ORAL_3 
Interdisciplinaridade: aprendizagem consistente a partir da 

aplicação prática de conhecimentos teóricos abordados 
durante a vida acadêmica 

Gustavo Fonseca Peixoto  
João Pedro Niess Gomes de Morais 

Marcelo Rangel Teixeira Sales  
Matheus Antônio do Nascimento  

Dayse Nascimento Anselmo  
Fernando Napoleão de Alcântara 

ORAL_4 Análise e levantamento das principais técnicas para 
captura do CO2 

Brendon Wallace Menezes Silva 
Gustavo Nogueira Barros  

Josiane Rodrigues dos Santos Pinto 
Juventino Feitosa de Camargos Filho 

Karina Ingrid Rezende  
Marco Túlio Silva Menezes  

Matheus Camargos Santos Silqueira 
Vinícius Henrique Sousa Nunes  

José Felipe Dias  
Ewerton Augusto de Sousa Nogueira  

Sabrina Nogueira Rabelo 

ORAL_5 
Estudo de caso para roteirizações de veículos para a 

distribuição de atividades nas facções de uma indústria de 
confecção de moda praia e fitness 

Ariana Ramila da Silva Ribeiro  
Daiana Fernanda Ferreira;  

Jaciana Braz de Matos e Nogueira 
 Alecir Silva 

ORAL_6 Análise do retrofit de uma bancada de refrigeração por 
compressão 

Lucas Pinto da Silva  
Mateus Rafael Lourenço  

Lucas Eduardo Rodrigues Siqueira 
Bernardo Rodrigues Almeida Fernandes  

Euler Rafael Rodrigues Júnior  
Yuri Amaral de Ávila  

Flávio França Vasconcelos  
João Pedro Paulino Martins  

Mateus Rabelo Couto Orsine  
Ewerton Augusto de Sousa Nogueira 

Sabrina Nogueira Rabelo 
 

 

TRABALHOS APRESENTADOS NA FORMA ORAL 

 



 
 

10 
 

Código Título Autores 

ORAL_7 Conhecendo a impressora 3D modelo FDM – fused 

deposition modeling 

Gustavo Nogueira Barros  
Juventino Feitosa de Camargos Filho 

Luciana Rodrigues dos Santos  
Nayele Silva Braga  

Lucas de Sousa Silveira 
Alecir Silva  

Denílson José do Carmo 
Ewerton Augusto de Sousa Nogueira  

José Felipe Dias  
Juliano Daniel Simeão 

ORAL_8 
Entendendo o índice de capacidade Cpm e a função perda 

da qualidade de Taguchi no controle estatístico do 
processo 

Dáfne de Oliveira Guimarães 
Filipe Henrique Ferreira Pedrosa 

Victor Henrique Bernardo Rodrigues 
Alecir Silva 

ORAL_9 Análise estrutural de estufa agrícola em arco 

Beatriz Borges Faria Fonseca  
Guilherme Geraldo Faria Alves  

Gustavo Nogueira Barros  
Rafael Cônsoli Coelho  

José Felipe Dias 

ORAL_10 Fadiga em juntas soldadas 

Beatriz Borges Faria Fonseca  
José Afonso Lélis Júnior  

José Felipe Dias  
Ewerton Augusto de Sousa Nogueira 

Denilson José do Carmo 

ORAL_11 Redução do índice de refugo numa indústria de autopeças 
por meio da aplicação do standard kaizen 

Gabriela Barbosa Antunes  
Gabriela de Souza Santos  

Sabrina Monteiro Duarte Nunes  
Gilson Marques Pinheiro 

ORAL_12 Mapeando atividades físicas por meio de redes sociais Gabriel Sousa Ferreira  
Marco Túlio Alves Rodrigues 

ORAL_13 Análise da viabilidade técnica de aplicações para o resíduo 
sólido Charcok ou “pó de balão” 

Flávio França Vasconcelos  
Sabrina Nogueira Rabelo 

ORAL_14 
Panorama da geração e destino de resíduos do setor de 

couros e calçados de região próxima da cidade de Formiga, 
Minas Gerais 

Rodrigo Faria Silva  
Luciana Rodrigues dos Santos  

Tomás Pessoa Londe Camargos  
Denílson José do Carmo 

ORAL_15 Avaliação do uso e destino de uniformes profissionais 
industriais 

Luciana Rodrigues dos Santos  
Raiane Stéphanie Antunes Silva  

Rodrigo Faria Silva  
Tomás Pessoa Londe Camargos  

Denílson José do Carmo 

ORAL_16 O estado da arte no reaproveitamento de resíduos da 
indústria têxtil mundial 

Lucas Resende  
Tomás Pessoa Londe Camargos  

Denilson José do Carmo 
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Código Título Autores 

ORAL_17 Plano de negócios da empresa Easy 

Ariana de Assis Silva  
Fulgêncio Carvalho Neto  

Guilherme Pimenta da Silva  
Marina Lima Silva  

Rafaela Rodrigues Nogueira  
Raíssa Avelar Nogueira Herculano; 

Rodolfo Fernandes Guimarães  
Victor Augusto Machado Campos  

Deilon Lopes Fernandes 

ORAL_18 
Utilização da curva ABC para melhoria da gestão de 
estoque de produtos semiacabados de uma indústria 

moveleira 

João Augusto Fonseca de Menezes 
Michelle Fernanda Ferreira  

Vinícius José da Silva  
Gilson Marques Pinheiro 

ORAL_19 
Implantação da metodologia lean manufacturing em uma 

indústria moveleira para redução de desperdícios e 
aumento de produtividade 

Cleiton Rodrigues  
Diêgo Alexandre Alves de Souza 

Fabrício Gonçalves de Faria  
Gilson Marques Pinheiro  

Reyler Bueno Faria 

ORAL_20 
Aplicação do step 2 no pilar de logística da manufatura de 

classe mundial (WCM) nas linhas de montagem de 
boquetone em uma empresa automobilística 

Caroline Soares dos Reis  
Maria Luiza Parreiras de Oliveira  

Tayná Moreira e Silva  
Adriano Benigno Moreira 

ORAL_21 
Proposta de redução de tempo de transporte de materiais 
de uma empresa de calçados por meio da implantação de 

novo arranjo físico 

Vanessa Lopes  
Otávio Duarte Martins  

César Augusto de Oliveira Queiroz 
Adriano Benigno Moreira 
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Código Título Autores 

POSTER_1 Análise estrutural de estufa agrícola em arco 

Beatriz Borges Faria Fonseca 
Guilherme Geraldo Faria 
Rafael Cônsoli Coelho 

José Felipe Dias 

POSTER_2 Ensaios de iniciação de trincas por fadiga em juntas soldadas 
através dos métodos: perda de estanqueidade e flexibilidade 

Guilherme Geraldo Faria Alves 
Rimenes Menezes Pacheco 

Beatriz Borges Faria Fonseca  
José Felipe Dias 

Denilson José do Carmo 
Ewerton Augusto de Sousa Nogueira 

POSTER_3 

Reaproveitamento de embalagens de cimento e de polímeros 
para a produção de ecoplaca, utilizada na indústria moveleira 

e como tapume em obras 

Brenda Rayele Esteves 
Keila Cristina Bernardes 

Vítor Vasconcelos Fonte Boa 
José Felipe Dias 

Denilson José do Carmo 
Ewerton Augusto de Sousa Nogueira 

Sabrina Nogueira Rabelo 

POSTER_4 Estimativa da PSNR para diferentes filtros em imagens de 
satélites 

Talles Souza Silva 
Marco Túlio Alves Rodrigues 

POSTER_5 Estimativa de idade aparente baseada em iluminação 
invariante 

Ariane Hélida Cruz Lima; 
Marco Túlio Alves Rodrigues 

POSTER_6 
Avaliação das adições de montículo de cupim e papel Kraft 
na absorção de água e resistência mecânica de tijolo solo-

cimento 

Natan Machado da Silva 
Pedro Henrique Guimarães Silva 

Denilson José do Carmo 
Osvaldo Sena Guimarães 

POSTER_7 Abafador de incêndio florestal 

André Malta Peixoto 
Otávio Raimundo de Sousa 

Vitor Moreira Vilela 
Tarik Gontijo 

Ewerton Augusto de Sousa Nogueira 
José Felipe Dias 

POSTER_8 Gravatas metálicas para o travamento de vigas de concreto 
armado 

Sirley Otoni de Souza 
Vitória Caroline de Oliveira 

Denilson José do Carmo 
 

  

TRABALHOS APRESENTADOS NA FORMA DE PÔSTER 
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Nesta edição da SICIT foram apresentados 29 trabalhos, nas formas oral e de pôster, 
desenvolvidos por 152 autores, conforme mostrado no QUADRO 2. 

 
QUADRO 2: Quantidade de autores e de trabalhos apresentados 

Forma de 
apresentação 

Quantidade 

Trabalhos Autores 

Oral  21 118 

Pôster  8 34 

Total 29 152 
 
Do total de trabalhos apresentados, a maioria foi desenvolvida por alunos, professores e ex-
alunos dos cursos de Engenharia de Produção (37,9%) e Engenharia Mecânica (27,6%), 
conforme demonstrado no QUADRO 3 e no GRÁFICO 1. 
 

QUADRO 3: Quantidade de trabalhos por curso 

CURSO 
QUANTIDADE DE TRABALHOS 

Oral Pôster Total 

Engenharia de Produção 11 0 11 37,9% 

Engenharia Mecânica 6 2 8 27,6% 

Ciência da Computação 2 2 4 13,8% 

Engenharia Civil 0 2 2 6,9% 

Engenharia Mecânica / Civil 0 2 2 6,9% 

Engenharia de Produção / Mecânica 1 0 1 3,4% 

Administração 1 0 1 3,4% 

Total 21 8 29 100% 

 
 
  

ESTATÍSTICAS 
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GRÁFICO 1: Percentual de trabalhos por curso 

 
 
A maioria dos autores envolvidos na elaboração dos trabalhos são alunos e professores da 
Universidade de Itaúna, além de participação significativa de ex-alunos, conforme descrito no 
QUADRO 4 e ilustrado no GRÁFICO 2. O total de 48 professores autores é constituído por 13 
professores diferentes. 
 

QUADRO 4: Autores de trabalho 

QUANTIDADE DE AUTORES 

Autor Oral Pôster Total 

Aluno 51 18 69 45,4% 

Professor 33 15 48 31,6% 

Ex-aluno e outros 34 1 35 23,0% 

Total 118 34 152 100,0% 
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Administração
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GRÁFICO 2: Autores de trabalho 

 
 
Além das apresentações de trabalhos, foram desenvolvidas atividades relacionadas à palestras, 
painel e desafio técnico-científico. No desafio técnico-científico participaram 3 equipes, 
envolvendo 19 alunos. 
 
A quantidade total de participações registradas nas atividades da SICIT foi de 1.023, sem incluir 
o número de participações na seção de apresentação de pôsteres e no desafio técnico-científico. 
A média de participações por aluno matriculado por curso foi de 1,2 e está ilustrada no 
GRÁFICO 3. 
 

GRÁFICO 3: Quantidade média de participação por aluno matriculado 
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O índice médio de envolvimento dos alunos por curso está ilustrado no GRÁFICO 4. Este índice 
indica a relação entre a quantidade de alunos diferentes que participaram de alguma atividade da 
SICIT e a quantidade de alunos matriculados. 
 

GRÁFICO 4: Índice de envolvimento dos alunos por curso 

 
 
A divulgação do evento foi realizada utilizando-se de diversos meios de comunicação. Dentre 
estes, a maioria dos participantes obteve informações sobre o evento por meio da divulgação que 
ocorreu dentro das dependências da Universidade de Itaúna, conforme detalhado no 
QUADRO 5. Esta divulgação foi feita, notadamente, por meio de cartazes que foram afixados 
nas dependências das centrais de ensino III e V da Universidade de Itaúna.  
 

QUADRO 5: Como que os participantes obtiveram informações sobre a SICIT 

Divulgação dentro da Universidade de Itaúna 74,3% 

Por meio dos professores 23,3% 

Redes sociais 1,6% 

Divulgação fora da Universidade de Itaúna 0,7% 
 
Informações detalhadas sobre a SICIT foram disponibilizadas no site www.uit.br/sicit, o qual foi 
acessado 8.939 vezes até o dia 30/09/18 e mais de 10.000 vezes até o dia 31/10/18, isto é, um 
mês após o encerramento do evento. 
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APLICAÇÃO DO CICLO PDCA PARA REDUZIR O ÍNDICE DE 

SUCATAS NO INTERMEDIÁRIO DOIS DE UMA EMPRESA 
SIDERÚRGICA 

 
 

Bruna Carolina de Oliveira Alves, Universidade de Itaúna, brunacoa@gmail.com. 
Joel Lucas Queiroz Souza, Universidade de Itaúna, joelspmg@hotmail.com. 

Victor Gabriel Sousa, Universidade de Itaúna, victorgabriel17@outlook.com. 
Alecir Silva, Universidade de Itaúna, alecir09@gmail.com. 

 
Resumo: Com a finalidade de diminuir os custos e as perdas de produção em uma empresa 
siderúrgica, este trabalho visa estudar a viabilidade técnica para a redução de sucatas de 
produtos semiacabados e acabados. Os principais produtos são os vergalhões, perfis T e barras 
sextavadas. Esse tipo de manufatura de aço é realizado em maquinários específicos com o 
objetivo de fornecer o material conforme medidas e quantidades solicitadas pelo consumidor 
final e secundário. Durante o processo de manufatura, o corte de barras é realizado em máquinas 
específicas de corte. O trabalho tem como propósito a criação de um método viável utilizando 
conceitos de “PDCA” que permite melhorar o processo para redução de geração de sucatas em 
uma célula de produção denominada intermediário dois. Para a eficiência deste método, utiliza-
se um conjunto de boas práticas, com a avaliação do processo e o desenvolvimento de 
ferramentas de melhorias. Para avaliação das condições deste trabalho é necessário o 
levantamento de todo o processo do setor avaliado e sua respectiva análise, encontrando suas 
deficiências e possibilidades de melhoria. Com base nestes dados, define-se a melhoria inicial, 
reduzindo as perdas com o processo de corte dos aços. A partir deste estudo, consegue-se uma 
significativa redução do índice de geração de sucatas, com um ganho de 13,95%, atingindo a 
meta estabelecida de 0,037%, o que representa uma economia em torno de 2 peças mensais. 
Em outubro de 2017 registra o índice de sucata de 0,028%, evidenciando a capacidade de uma 
redução ainda maior. 
 
Palavras-chave: Redução de custo. PDCA. Sucata. 
 
1 Introdução 
 
Atualmente, a preocupação constante das empresas é entregar o produto com qualidade e dentro 
do prazo estabelecido. Para tanto, estas tem adotado sistemas de produção de alta tecnologia e 
buscando pessoas capacitadas para desenvolver e tornar confiável todo o processo, a fim de 
aumentar a produtividade com o menor custo possível garantindo a satisfação do cliente.  

 
Assim, a cada ocorrência de problemas, as empresas devem ser capazes de resolvê-los de 
maneira eficaz, o que pressupõe a utilização de metodologias de análise e de solução de 
problemas adequadas. 

 
Neste sentido, devido às condições atuais do processo e o alto índice de perda de matéria-prima, 
principalmente na célula pesquisada, o intermediário dois, evidencia-se a necessidade de 
intervir na linha de produção da empresa siderúrgica de laminação, localizada na cidade de 
Itaúna- MG.  
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O estudo consiste na aplicação do método de solução de problemas do programa seis sigma, 
chamado de PDCA (Plan, Do, Check, Act) em uma célula do laminador denominada 
intermediário dois, que é um setor do processo constituído por gaiolas (conjunto de cilindros, 
guias, mancais e rolamentos, onde os cilindros são reusinados na empresa) G3, G4, G5 e G6. O 
estudo constata alto índice de sucata, sendo então aplicado para diminuir o número de 
ocorrências no período de fevereiro a outubro de 2017, que consequentemente gera perda de 
matéria-prima e prejuízo financeiro.  

 
São utilizadas ferramentas estatísticas, de qualidade e controle de processo, para potencializar 
a redução das ocorrências, com menor custo e no menor tempo possível, para solucionar 
problemas crônicos de forma eficaz e analítica. 

 
Nos próximos tópicos é demonstrada a aplicação do método PDCA para análise e solução de 
problemas, os resultados obtidos como aumento de produtividade, certificação da entrega do 
produto no prazo estabelecido pelo cliente, garantia da qualidade, redução dos custos e ganhos 
financeiros para a organização. Por fim é apresentado as discussões e conclusões sobre os 
resultados. 
 
2 Metodologia 
 
Para a execução de projetos de maneira bem sucedida, além da exigência por profissionais 
qualificados, espera-se um planejamento organizado e a utilização de uma metodologia 
definida. Nesse sentido, a aplicação do conhecimento, das ferramentas disponíveis, das 
habilidades e técnicas deve ser feita de forma estruturada.  
 
Nesse âmbito, a metodologia apresenta as definições e correspondentes justificativas no que se 
refere à natureza e aos objetivos da pesquisa, a forma de abordagem, coleta e fonte de dados, o 
tamanho da amostra e forma de amostragem, a abrangência dos dados, a época, duração e local 
de realização, a forma de análise e interpretação dos dados e a forma de apresentação dos 
resultados. Assim, são apresentados e explicados. 
 
Para este artigo, a pesquisa de campo do ponto de vista da natureza é aplicada, uma vez que 
objetiva a eliminação de sucatas em uma célula de produção, determinada intermediário dois. 
O problema é abordado de forma quantitativa, pois é possível traduzir opiniões em informações 
mensuráveis. 

 
Em relação ao objetivo para o problema em questão, classifica-se a pesquisa como exploratória, 
pois envolve levantamento bibliográfico e brainstorming com pessoas que tiveram experiências 
práticas com o problema pesquisado. Assim, para o procedimento técnico, o trabalho de geração 
de sucata, se trata de estudo de caso, pois envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou mais 
objetos de maneira que se permita o amplo e detalhado conhecimento. 
 
A validação das propostas de melhorias é realizada em campo, na empresa siderúrgica, tendo 
como universo de pesquisa o setor de produção focado na célula do intermediário dois 
envolvendo as gaiolas (conjunto de cilindros, guias, mancais e rolamentos, onde os cilindros 
são reusinados na empresa) denominadas G3, G4, G5 e G6.   
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Para o universo da pesquisa é delimitado para este artigo o procedimento referente ao processo 
do intermediário dois, uma vez que o objetivo é identificar as causas críticas de geração de 
sucata na célula em questão. Assim, é analisado através das ocorrências que o intermediário 
dois apresenta o maior índice de sucata.  
 
Para o estudo, as amostras utilizadas no projeto são retiradas através do dispositivo chamado 
de “snap” (funciona como uma tesoura por meio de um cilindro pneumático), CV 50 (funciona 
como uma tesoura que elimina a cabeça e a calda do material) e pela “queima de madeira” 
(analisa a marca feita em uma madeira quando encostada sobre o material quente). Todas as 
amostras coletadas são levadas ao laboratório para medição e análise.  
 
O estudo é realizado entre o período de fevereiro a outubro de 2017, num total de nove meses 
de duração. 
 
Durante o projeto são feitas análises de viabilidade técnica (e econômica), bem como a 
realização de testes de validação, brainstorming com os envolvidos na busca pelas melhores 
ideias e acompanhamento da gerência junto à equipe de trabalho. É utilizado ainda o Diagrama 
de Causa e Efeito, também conhecido como Ishikawa, este faz com que processos complexos 
sejam divididos em processos mais simples e, portanto, mais controláveis. 
 
A aplicação de ferramentas e métodos pré-definidos oferece uma possibilidade adequada de 
estruturação do projeto, fornecendo dados confiáveis. 

 
Após a coleta, os dados são analisados e interpretados, pelas ferramentas da qualidade, a fim de 
tomar as decisões de melhoria para o processo. 

 
Logo, definidas as questões correlatas ao problema e determinado o objetivo do projeto, 
procede-se à enumeração das etapas necessárias para a redução do índice de sucata no 
intermediário dois, à realização dos testes e à análise dos resultados obtidos. 
 
3 Resultados 
 
Este capítulo descreve as atividades executadas, visando a redução de sucatas geradas no 
intermediário dois. São detalhadas as etapas e os métodos utilizados neste processo de melhoria 
por meio do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action). 
 
3.1 Aplicação da metodologia PDCA 
 
Neste tópico, é apresentada a metodologia PDCA, sendo relatado em cada fase do ciclo suas 
respectivas ações e ferramentas utilizadas. A FIGURA 1 mostra o ciclo PDCA. 
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    FIGURA 1 - Ciclo PDCA 

 
                                                      Fonte: Adaptado de CAMPOS, 2002. 
 
3.1.1 Plan 
 
A fase Plan (planejamento) se divide em quatro subfases: identificação do problema, 
observação, análise e plano de ação.  
 
A identificação do problema é o início do ciclo PDCA, onde se escolhe e define claramente o 
problema para assim ver o que a empresa está perdendo ou deixando de ganhar com aquele 
problema e porque ele foi escolhido para ser atacado, demonstrando sua importância.  
 
Inicialmente, os dados são coletados e analisados para comprovar o maior índice de sucata na 
célula do intermediário dois. Os dados são separados por ocorrência de sucata por setores da 
produção, com base em geração de sucatas (peças) por ano em cada célula. 
 
Porém apenas separando as áreas e as sucatas geradas não é suficiente para concluir qual é o 
foco de estudo. Por isso, analisa, separadamente, as células com suas etapas, como demonstrado 
na TABELA 1. 
 
    TABELA  1 - Células do intermediário dois com as etapas do processo de laminação 

Células 

Sucatas 
geradas por 
ano (2016) 

(peças) 

N° de 
etapas Etapas 

Laminador 
desbastador 138 10 

Trem desbaste (seis passes de laminação); 
Mesa de elevação/fixa; Impulsionador 1; 
Impulsionador 2; Gaiola D7. 

Intermediário um 62 3 Gaiola 1; Gaiola 2; Tesoura CV 50. 
Intermediário dois 133 4 Gaiola 3; Gaiola 4; Gaiola 5; Gaiola 6. 

Trem acabador 256 8 
Gaiola 7; Gaiola 8; Gaiola 9; Gaiola 10; 
Gaiola 11; Gaiola 12; Sistema de 
tratamento de barras; Calha de saída. 

Leito de resfriamento                 34      8 
Tesoura CV 30; Caminho de rolos; 
Cursor; Leito; Tesoura de corte a frio; 
Balança; Monovia; Transferidor. 
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Dessa forma, utilizando as sucatas geradas por ano e dividindo pelo número de etapas comprova 
que a célula do intermediário dois é onde ocorre o maior índice de sucata, GRÁFICO 1. 
 
             GRÁFICO  1 - Análise de sucatas geradas por ano por n° de etapas de cada célula 

 
            Fonte: ARCELORMITTAL, 2017. 
 
Essa célula é geradora de grande parte das ocorrências de sucata analisadas, gerando uma perda 
significativa de matéria prima durante o processo. 
 
Com a escolha do problema a ser sanado, parte-se para a observação dele. Com essa observação, 
é coletado o maior número de informações possíveis que possa influenciar na solução do 
problema. Nesse momento, não se busca as causas ou se questiona as origens do problema. 
Nessa fase, define utilizar ferramentas como a folha de verificação, gráficos, técnica de 
brainstorming, estratificação, diagrama de Ishikawa, entre outras, podendo assim, investigar as 
características específicas do problema com uma visão ampla e sob vários pontos de vista. 
 
Após analisar as informações dos setores da produção e confirmar o problema de alto índice de 
perda de matéria prima como sucata são realizadas estratificações dessas informações por turno 
e por setores responsáveis pela produção no intermediário dois. 
 
A partir dessas informações são levantados, por meio de uma planilha interna de controle das 
ocorrências, os efeitos de possíveis causas que podem estar gerando as ocorrências de sucatas 
no intermediário dois. As ocorrências são contabilizadas e descritas em uma planilha, como 
demonstra a FIGURA 2, a fim de se obter o controle da produção. Nessa planilha, são 
observadas todas as sucatas da produção por setor, assim, para o estudo, são filtradas as 
ocorrências para o intermediário dois como forma de realizar um brainstorming. 
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  FIGURA 2 - Controle das ocorrências no intermediário dois em todos os turnos 

 
 
Com o propósito de apresentar de maneira mais clara os efeitos das ocorrências é realizado 
outro brainstorming para observar, as descrições dos efeitos e posteriormente colocá-los no 
Diagrama de Ishikawa (6M) e observar em qual M (Método, Máquina, Mão de obra, Material, 
Meio Ambiente e Medida) se encontram.  
 
Dessa forma, com o objetivo de reduzir o número de perdas, com base em dados históricos, é 
estabelecida a meta de 0,037% para o índice de sucata até outubro de 2017. O  GRÁFICO 2 
demonstra que, no ano de 2016, houve oscilações do índice de sucata em cada mês. A meta foi 
instituída em cima dos meses com as melhores taxas, concluindo que é possível alcançá-la.  
 
              GRÁFICO 2 - Média anual do índice de sucatas de 2012 a 2016 no intermediário dois 

 
 
Essa meta foi estabelecida por meio da relação de produtos laminados em cada mês de 2016 
pelo índice de sucata gerado. Após isso, calculou-se a média anual dessa divisão e assim, pôde-
se estabelecer a meta. A FIGURA 3 mostra o cronograma das fases do PDCA. 
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  FIGURA 3 - Cronograma para acompanhamento das fases do PDCA 

 
 
Em seguida, inicia a etapa de análise para descobrir, testar e confirmar a causa fundamental do 
problema. Para isto são checadas todas as causas possíveis que podem estar influenciando de 
alguma maneira a ocorrência do problema e se faz uma verificação hipotética para definir quais 
destas são as mais prováveis. Daí, é feita análise profunda dessas causas, correlacionando-as 
com os efeitos e ao mesmo tempo verificando a possibilidade de bloqueio das mesmas.  
 
Pode-se fazer o uso de ferramentas como Brainstorming, diagrama de causa e efeito, lista de 
verificação, Gráfico de Pareto, histogramas, Gráfico de dispersão ou correlação entre outros. 
 
No estudo, após separar pelo modo de falha, é utilizada a ferramenta dos Cinco Porquês para 
encontrar a causa raiz das ocorrências de sucata. Para isso, os efeitos são discutidos em reuniões, 
por meio de brainstorming, e assim definir as causas raízes que estão levando ao alto índice de 
sucata no intermediário dois.  
 
Com as causas raízes definidas, elas são separadas pelo Diagrama de Ishikawa que apresenta o 
resultado de um processo (efeito) e os fatores (causas) separando por Método, Máquina, Mão 
de obra, Material, Meio Ambiente e Medida. 
 
Para prosseguir, todas essas causas são analisadas na matriz GUT, que as prioriza em Gravidade 
(G) x Urgência (U) x Tendência (T). Assim, é possível classificar as causas em escala de 1 a 5, 
para cada aspecto Gravidade, Urgência e Tendência, multiplicando entre si encontra-se as 
maiores notas atribuídas. 
 
O estudo, inicialmente, é feito com os supervisores responsáveis pela célula do intermediário 
dois, por meio de brainstorming, relatando suas diferentes pontuações (baseadas no 
conhecimento e experiência). Em seguida, cada aspecto é julgado pelos supervisores da célula 
com cada causa encontrada, para assim chegar a um consenso das opiniões, obtendo a média 
de cada resultado e assim formando a matriz de priorização. 
 
Para que as causas fundamentais encontradas na fase de análise possam ser neutralizadas e 
tratadas, define um plano de ação elaborado por meio de discussões com o grupo envolvido e 
utilizando a ferramenta 5W1H, onde também são determinados os prazos e os custos 
necessários. É importante que as ações sejam baseadas nas causas e não nos efeitos. É preciso 
muito cuidado para que estas ações não produzam efeitos colaterais indesejados e, caso 
ocorram, é preciso adotar ações eficientes para eliminar ou minimizar seus danos, caso não seja 



 

8 
 

possível evitá-los. O ideal é propor situações diferentes, analisar a eficácia e custo de cada uma 
e escolher a melhor, definindo metas tangíveis em todos os níveis da operação. 
 
Sendo assim, após a finalização da matriz GUT, obtêm-se, então, as causas raízes dos efeitos 
que estão influenciando o alto índice de sucata no intermediário dois. As causas priorizadas 
pela matriz são analisadas. O QUADRO 1 apresenta as causas a serem tratadas. 
 
         QUADRO 1 - Causas a serem tratadas para reduzir o índice de sucata no intermediário dois 

 
          
O plano de ação é definido, por meio de brainstorming, a partir das causas apresentadas no 
QUADRO 1. 
 
3.1.2 Do (D) 
 
A fase Do (fazer) de desenvolvimento se divide em apenas uma subfase, execução. Após definir 
e revisar todo o plano de ação, é hora de colocá-lo em prática. As ações devem ser tomadas 
com rigor e todos os envolvidos precisam estar cientes de seus objetivos, tarefas e prazos, para 
que ocorra o bloqueio efetivo das causas fundamentais. Devem ser dada atenção especial as 
ações que necessitam da participação e cooperação de todos, deixando claro para cada um: qual 
sua tarefa, o porquê dela, o entendimento e se estão de acordo. 
 
Com o plano de ação em execução é possível observar as causas que estão sendo eliminadas. A 
conclusão das causas se dá ao fato das causas raízes apontarem para ações que não afetam 
apenas o setor operacional da célula intermediário dois, como também o setor da elétrica e 
oficina de cilindros. Assim, ocorre à mobilização de outros setores para alcançar a meta.  
 
3.1.3 Check (C) 
 
A fase Check (checar) se divide em apenas uma subfase, verificação. Nesta etapa verifica se as 
ações implementadas foram efetivas para o bloqueio, comparando os resultados anteriores com 
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os encontrados após a execução. Isto permite responder a seguinte pergunta: O problema está 
realmente eliminado? Caso positivo, segue para a próxima etapa, a de padronização. Se a 
resposta for não, deve voltar na etapa de observação, para que a equipe possa checar o que não 
foi visto anteriormente e definir a causa. É possível que o problema não tenha sido solucionado, 
mas está reduzido, porque não foram atacadas todas as causas do problema, devendo então 
voltar a observação e definí-las. Além disso, observar se houve o surgimento de efeitos 
colaterais e tratá-los. 
 
Após a implantação do plano de ação ser concluída, começa-se uma nova etapa. A etapa de 
verificação dos resultados das ações definidas. Se as ações estão dando certo, começa-se a 
análise dos resultados propostos. Para a redução do índice de sucata no intermediário dois, os 
primeiros resultados começam aparecer a partir de setembro de 2017. 
 
Pelo GRÁFICO 3 é possível comparar os resultados de 2016 e 2017 com a meta do estudo 
(0,037%). Primeiramente, analisando os resultados, 2016 teve um índice de sucata melhor 
quando colocados em paralelo com 2017. Porém, no ano de 2016, o mercado apresenta diversas 
oscilações o que dificulta a produção em larga escala.  
 
GRÁFICO  3 - Comparação do índice de sucata no intermediário dois entre 2016 e 2017, após a implementação 
do plano de ação 

 
 
Em 2017, o índice de sucata gerado é maior devido às causas estudadas neste trabalho. O 
propósito do estudo, com base no plano de ação, é apresentar resultado a partir de setembro de 
2017, quando a execução do plano de ação termina. Dessa forma, analisando o mês de setembro 
de 2017 e os meses sequenciais com a meta (0,037%), é possível notar que os índices alcançados 
estão se aproximando do objetivo. 
 
Ainda comparando, no GRÁFICO 3, o mês de agosto de 2017 apresenta o índice de sucata no 
intermediário dois de 0,114%, porém em setembro do mesmo ano, esse resultado reduz mais 
de 50%, passando para 0,050%. Esse valor está bem próximo da meta, sendo analisado por mais 
alguns meses para garantir o alcance do objetivo do estudo. No mês de outubro de 2017, observa 
que a meta é alcançada, a partir de então, as ações implantadas são monitoradas para garantir a 
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eficácia das mesmas e evitar que o surgimento de possíveis causas secundárias que possam 
influenciar no processo. 
 
3.1.4 Act (A) 
 
A fase Act (agir) se divide em duas subfases, padronização e conclusão.  
 
A padronização acontece após a causa principal do problema ser identificada, a ação 
implementada e ocorrer o bloqueio efetivo dessa causa, sendo então alcançados resultados 
satisfatórios. O objetivo da padronização é prevenir contra o reaparecimento do problema. Para 
isso, transforma-se essa ação em um procedimento operacional padrão, a ser seguido e são 
realizados treinamentos visando transmitir a alteração a todos os envolvidos. Posteriormente, 
são efetudas auditorias constantes, garantindo o cumprimento desses padrões, para manutenção 
e melhoria dos bons resultados adquiridos.  
 
As ações estabelecidas para eliminar as causas são implementadas e conforme está demonstrado 
no GRÁFICO 3, em setembro é possível ver redução do índice de sucata no intermediário dois.  
 
As ações concluídas são acompanhadas para comprovar e tratar qualquer causa secundária que 
possa surgir. Assim, as causas são monitoradas ao longo dos próximos meses para tornar as 
ações rotineiras e padronizadas. Todas as evidências de conclusão são apresentadas de acordo 
o plano de ação. 
 
4 Discussão  
 
O estudo do problema índice de sucata no intermediário dois é realizado por meio da 
metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act). É limitado um período de análise criteriosa com 
início em fevereiro de 2017 a outubro de 2017, com o resultado em 2016 de 0,043% é definida 
a meta de redução para 0,037% (meta estabelecida por meio da relação de produtos laminados 
em cada mês de 2016 pelo índice de sucata gerado). Entre esses dois percentuais é possível 
encontrar uma redução que pode ser quantificada em ganho de peças para demonstrar o ganho 
em cada em mês em que for alcançada a meta. 
 
Inicialmente, calcula-se essa redução em ganho de peças por mês, pela meta de 2017, 0,037%, 
dividindo pela média em 2016, 0,043%, sendo demonstrado na EQUAÇÃO (1). 
 
𝑀𝐸𝑇𝐴 2017

𝑀É𝐷𝐼𝐴 2016
∗ 100% =

0,037% 

0,043%
∗ 100% = 86,05%           (1) 

 
Assim, é possível subtrair do total de 100% o valor calculado na EQUAÇÃO (1), encontrando 
em percentual um ganho em peças de 13,95%. Esse percentual sendo convertido em 
quantitativo de peças por tonelada, utilizando como base a média de 2016, considerando o valor 
total de produção no ano (2016) dividido pelo total de meses no ano e multiplicada pela meta, 
conforme EQUAÇÃO (2). 
 
 
VOLUME TOTAL DE PRODUÇÃO NO ANO (2016)

TOTAL DE MESES NO ANO
∗

META

100
=

76000

12
∗

0,037%

100
= 2,34 peças                (2) 
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A economia é observada quando o índice mensal é igual ou menor que a meta de estudo 
(0,037%). Quando comparado o mês de agosto de 2017 com setembro do mesmo ano é possível 
observar que o índice de sucata no intermediário dois, caiu de 0,114% para 0,050%, 
correspondendo a uma melhoria de mais de 50%. Assim, analisando os resultados deste 
trabalho, percebe-se a melhoria no processo quando a meta é alcançada em outubro de 2017. 
 
Para outubro de 2017, ajustando a EQUAÇÃO (2), é possível mensurar o ganho em peças. 
Considerando o valor alcançado neste mês, 0,028% (resultado é melhor que a meta), conforme 
a EQUAÇÃO (3): 
 
76000

12
∗

0,028

100
= 1,77 peças                 (3) 

 
Assim, o percentual em quantitativo de peças por tonelada está abaixo do valor da meta. 
 
5 Conclusão 
 
Este trabalho foi elaborado em uma empresa siderúrgica de laminação com o propósito de 
reduzir o índice de sucata na célula denominada de intermediário dois de 0,043% para 0,037%, 
por meio da metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act) até outubro de 2017.  
 
Os percentuais apresentados acima representam uma redução de 13,95% no índice de sucata 
para alcançar a meta instituída.  
 
A economia é observada quando o índice mensal é igual ou melhor que a meta de estudo 
(0,037%). Quando comparado o mês de agosto de 2017 com setembro do mesmo ano, já é 
possível observar que o índice de sucata no intermediário dois, caiu de 0,114% para 0,050%, 
respectivamente, correspondendo a uma melhoria de mais de 50%. Assim, analisando os 
resultados deste trabalho, verifica que há percepção de melhoria no processo quando a meta é 
alcançada em outubro de 2017, 0,028%, sendo o resultado melhor que a meta definida. 
 
Em outubro de 2017, a meta é alcançada e sendo o índice mensal melhor quando comparado ao 
objetivo do trabalho. Utilizando a mesma conversão, com o índice 0,028% de outubro, é 
constatada uma economia de aproximadamente 2 peças mensais. Portanto, o objetivo está 
alcançado. Analisando os resultados nos meses seguintes, verifica que estão sendo iguais ou 
menores que a meta. Assim, em um ano, pode ocorrer uma economia de 24 peças. 
 
Analisando as dificuldades encontradas ao longo do trabalho, pode ser citado a falta de um 
acervo de artigos sobre o tema do trabalho para o ramo de siderurgia, especialmente para a 
laminação. Mas por outro lado, pode ser visto como uma vantagem pois permite ao grupo de 
estudo a busca por diferentes referências bibliográficas, para, em equipe, decidir as melhores 
soluções. 
 
Pelo estudo realizado, primeiramente, sugere continuar acompanhar os resultados por mais 
alguns meses e permancendo o índice de sucata no intermediário dois dentro da meta, deve ser 
implantado um projeto de continuidade dos resultados obtidos através da metodologia SDCA 
(Standart, Do, Check, Action). O SDCA consiste em cumprir padrões estabelecidos para o 
produto e o processo, comprovando os resultados e atuando nos processos para determinar os 
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desvios (anormalidades) que possam surgir. 
 
Além disso, sugere utilizar o PDCA nas demais células da laminação para assim reduzir ainda 
mais os índices de sucata no processo. 
 
Os autores puderam colocar em prática diversas ferramentas aprendidas ao longo do curso, 
adquirindo experiência profissional e pessoal com as atividades realizadas para esse trabalho, 
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Resumo: A captura de CO2 é motivada pelo aumento significativo da concentração desse gás 
na atmosfera, principalmente nos últimos anos, dado ao rápido crescimento industrial mundial. 
Além disso, o CO2 é um dos principais gases contribuintes do efeito estufa. As principais 
técnicas desenvolvidas para captura do CO2 são: absorção química, adsorção, tecnologia de 
membranas, criogenia, entre outros. Desta forma, o presente trabalho objetivou o 
dimensionamento de uma coluna de absorção feita em vidro em escala piloto, com recheio 
estruturado, para ser empregada no processo de captura de CO2 por meio de soluções aquosas 
de aminas, operando à pressão atmosférica. O dimensionamento otimiza o processo de absorção 
à fim de evitar inundações e elevadas quedas de pressão na coluna. Para o dimensionamento da 
coluna, uma sequência de avaliação foi desenvolvida: (1) seleção da estrutura contatora, que 
otimizará o contato entre as fases líquida e gasosa; (2) análise das condições de operação; (3) 
cálculo da altura da coluna baseada no cálculo da taxa de transferência de massa; (4) cálculo do 
diâmetro da coluna tendo como base as vazões de solvente e do gás, e considerações hidráulicas. 
À partir dessa sequência, a coluna de absorção foi dimensionada para operar com diferentes 
tipos de soluções de aminas, utilizadas em escala laboratorial. 
 
Palavras-chave: Coluna de absorção. Dimensionamento. CO2. Recheio. 
  
1 Introdução 
 

Absorção refere-se à transferência de um componente da fase gasosa para a líquida, na qual ele 
é solúvel. A absorção é, sem dúvida, a operação de purificação de gases mais importante e mais 
utilizada em larga escala no âmbito industrial (KOHL; NIELSEN, 1997).  
 
Dentre as aplicações desse método, além das absorção para captura de CO2 por soluções aminas, 
pode-se citar a purificação de gases de combustão, a remoção de CO2 na fabricação da amônia, 
a absorção de cloreto de hidrogênio na água para produção de ácido clorídrico, entre outras. O 
processo de absorção pode ocorrer por duas formas: química e física. A TABELA 1 apresenta 
as vantagens e desvantagens desses dois métodos de absorção (MELLO, 2013). 
 
TABELA 1 – Absorção física versus absorção química 
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Vantagens 
Absorção física Absorção química 

Altas concentrações na corrente gasosa 
(acima de 10% molar) 

Baixas concentrações na corrente gasosa (entre 1 e 10% 
molar) 

Pressões parciais acima de 13 atm Baixas pressões parciais 
Maior pureza do gás a ser tratado 

Desvantagens 
Maiores custos de investimentos 

operacionais Necessidade de altas concentrações de solvente 

Fonte: Adaptado de MELLO (2013, p.18) 
 
Segundo Kohl e Nielsen (1997) o processo de absorção pode ser classificado baseado na 
interação entre solvente e soluto em solução física, reação reversível e irreversível. Na absorção 
com solução física o componente a ser absorvido é mais solúvel no absorvente do que qualquer 
outro componente presente no gás. Porém, não há reação química entre as fases. 
 
Na classificação de reação reversível existe uma reação química de ligação fraca entre o 
componente à ser absorvido e o solvente. A reversão do processo, ou seja, a desabsorção, se dá 
por meio do aumento da temperatura do solução, de modo que o componente absorvido seja 
separado do solvente, e esse último reaproveitado. O presente trabalho utiliza de um processo 
desse tipo – absorção por soluções aminas com reação reversível.  
 
Já para a reação irreversível, conforme o nome sugere, ocorre uma reação entre o componente 
absorvido e o solvente, porém o produto formado não pode ser separado, ou seja, não é possível 
realizar a desabsorção do elemento.  
 
No processo de absorção por reação química em um processo reversível, o dimensionamento 
da coluna de absorção é fator de extrema importância para o processo. O tamanho da coluna é 
fundamental para se obter uma ótima interação entre os componentes, reduzir as quedas de 
pressão e maximizar o rendimento do processo. 
 
Existem dois tipos principais de colunas de absorção, as recheadas e as de prato. As colunas 
recheadas se mostram mais favoráveis em relação às colunas de pratos, uma vez que o 
desenvolvimento de recheios utilizados em processos contracorrente permitem melhor 
desempenho durante a absorção. Conforme mostra a TABELA 2, a coluna em recheio é 
adequada para: pequenas instalações industriais, fluidos corrosivos, líquidos que tendem à 
espumar, e situações em que baixas quedas de pressão são desejadas. 
 
TABELA 2 – Características do processo de absorção com colunas de pratos e recheio 

Colunas de pratos Colunas de recheio 
Reações lentas Baixa perda de carga 

Diâmetros acima de 1 metro Soluções absorvedoras que tendem a criar espuma 

Pressões elevadas 
Baixas pressões 

Fluidos corrosivos 
Fonte: Adaptado de MELLO (2013, p.21) 
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Desta forma, devido a relevância do dimensionamento de coluna em um processo de absorção 
reversível, o presente trabalho objetiva apresentar uma análise de dimensionamento para uma 
coluna de recheio de absorção para captura do gás tóxico, dióxido de carbono (CO2), em escala 
laboratorial.  
 

2 Metodologia 
 
O dimensionamento de uma coluna de absorção deve obedecer uma sequência lógica conforme 
descrito por Kohl e Nielsen (1997). O projeto se inicia com a escolha do solvente que será 
empregado na coluna, para que assim o design da coluna possa ser estabelecido. Para fins desse 
estudo, selecionaram-se soluções de amina como as alcanolaminas MEA (monoetanolamina), 
AMP (amino-2-metil-1-propanol) e Piperazina (PZ), uma vez que esses componentes 
apresentam elevada taxa de absorção de CO2.   
 
O dimensionamento da estrutura da coluna de absorção e seu componentes foi realizado de 
acordo com as etapas que serão abordadas adiante. 
 
2.1 Seleção da estrutura contatora 
 
De acordo com Kohl e Nielsen (1997) as estruturas contatoras que ocupam toda a seção 
transversal da torre da coluna de absorção possuem a função de promover uma extensa área de 
contato entre as fases líquida e gasosa, o que favorece a transferência de massa. Essas estruturas 
permitem melhor distribuição do líquido na coluna de modo que o gás a ser tratado tenha 
contato com a maior quantidade de solução possível. 
  
Para formar essas estruturas contadoras em colunas de absorção, estudos apontam para dois 
tipos principais de recheios: os randômicos e os estruturados. O primeiro tipo, como o próprio 
nome diz, é caracterizado por ser distribuído em várias unidades de forma aleatória na torre, 
enquanto o segundo pode ser definido como blocos compactos com estrutura bem definida que 
permitem uma melhor distribuição do líquido. As FIGURAS 1 e 2, exemplificam esses tipos 
de recheios.  
 
FIGURA 1 - Exemplo de recheio randômico em anéis metálicos 

 
Fonte: Clark Solutions, 2018.  
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FIGURA 2 - Exemplo de recheio estrutrado “Mellapak 250 Y/X” 

 
Fonte: Sulzer Chemtech, 2018.  
 
Estudos apontam que recheios randômicos e estruturados, geralmente, apresentam uma elevada 
área por unidade de volume, garantindo uma melhor troca de massa e baixa perda de carga, o 
que é vital para redução no consumo de energia (MELLO, 2013). A TABELA 3 apresenta as 
condições de operação para recheio randômico e estruturado. 
 
TABELA 3 – Condições operacionais para recheio randômico e estruturado 

Estrutura contatora 
Condições operacionais Recheio randômico Recheio estruturado 

Baixa pressão (< 100 mmhg) 2 3 
Pressão moderada 2 1 

Alta pressão 2 0 
Fluxo de líquido baixo 1 2  
Sistemas que espumam 3 0 

Colunas com pequenos diâmetros 3 2 
Notas: 0 = não utilizado; 1 = avaliar cuidadosamente; 2 = geralmente aplicado; 3 = melhor escolha 

Fonte: Adaptado de KOHL; NIELSEN (1997, p.7 ) 

 

2.2 Análise das condições de operação 
 
As condições de operações devem ser definidas de acordo os resultados da absorção que se 
deseja obter. A coluna em questão foi projetada para operar à 25ºC e 1 atm. As demais 
condições de operação e variáveis de pré dimensionamento estão apresentadas nas TABELAS 
4 e 5. 
 
 
 
 
 



 

5 

 

TABELA 4 – Variáveis do pré dimensionamento 

GRANDEZA VALOR UNIDADE 
Vazão volumétrica de gás 4800 Nm3/h 
Vazão superficial do gás 0,57197 m/s 

Vazão superficial do líquido 0,003125 m/s 
Fração molar de CO2 no gás alimentado 0,1 mol CO2/ mol Ar+CO2 

Fração molar de CO2 no líquido alimentado 0 mol CO2/ mol Solução+CO2 
Concentração da solução de amina na entrada 0,3 Kg amina/Kg solução 

Pressão de operação da coluna 1 
101,3 

atm 
kPa 

Temperatura ambiente externa à coluna 25 
298,15 

ºC 
K 

Massa molecular do ar 29 kg/kgmol 
Massa específica do ar 1,179 kg/m3 
Densidade molar do ar 0,041 kgmol/m3 

Fonte: Adaptado de LAFER (2011, p.21-23). 

 

TABELA 5 – Condições operacionais da coluna 

GRANDEZA VALOR UNIDADE 
Vazão molar de gás 214,1 kgmol/h 

Vazão mássica de gás 6531,4 kg/h 
Vazão volumétrica de gás 5239 m3/h 

Fluxo molar de gás 84,2 kgmol/h.m2 
Fonte: Adaptado de LAFER (2011, p.21-23). 

 

3 Resultados e Discussão 
 
3.1 Cálculo da altura da coluna baseada no cálculo da transferência de massa 
 
O cálculo da altura da coluna baseia-se nos balanços de massa e energia, da força motriz para 
transporte de massa e dos coeficientes de transporte de massa. Enquanto o diâmetro da coluna 
depende da vazão de gás, suas propriedades e da razão entre as vazões de líquido e gás (L/V), 
e a altura e o volume total do recheio dependem da magnitude das concentrações desejadas e 
das velocidades de transferência de massa por unidade de volume de recheio (MELLO, 2013). 
 
A FIGURA 3 apresenta um esquema para estimativa do balanço de massa da coluna de absorção 
contracorrente, em que um volume de controle está representado. As correntes de entrada são 
as vazões do gás rico em soluto e do líquido pobre em soluto; as correntes de saída são vazões 
de gás pobre em soluto e do líquido rico em soluto. 
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FIGURA 3 - Representação de um volume de controle  

 
 
Fonte: Adaptado de Separações e operações unitárias (2018). 

 
Conforme observa-se nas EQUAÇÕES 1 e 2 aplicando-se um balanço molar entre a base e uma 
seção genérica da coluna, tem-se que: 
 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑎í𝑑𝑎            (1) 

𝐿. 𝑥 + 𝐺1. 𝑦1 = 𝐺. 𝑦 + 𝐿1. 𝑥1                    (2) 

Aplicando-se balanço de razão molar em correntes isentas de soluto para obtenção da linha de 
operação, têm se que:  
 
𝐿𝑠. (

𝑥

1−𝑥
) + 𝐺𝑠. (

𝑦1

1−𝑦1
) = 𝐿𝑠. (

𝑥1

1−𝑥1
) + 𝐺𝑠. (

𝑦

1−𝑦
)              (3) 

𝐿𝑠. 𝑋 + 𝐺𝑠. 𝑌1 = 𝐿𝑠. 𝑋1 + 𝐺𝑠. 𝑌                   (4) 

𝐺𝑠(𝑌1 − 𝑌) = 𝐿𝑠(𝑋1 − 𝑋)                    (5)                                   

𝑌 = (
𝐿𝑠

𝐺𝑠
) . 𝑋 + 𝑌1 − (

𝐿𝑠

𝐺𝑠
) . 𝑋1                     (6) 

 

A linha de operação para uma coluna de absorção não é uma reta, pois a absorção do 
componente na fase gasosa diminui essa corrente quando escoa pela coluna enquanto a vazão 
de líquido aumenta, conforme nota-se na FIGURA 4 (MELLO, 2013). 
 
 
 
 

LEGENDA UNIDADE 
G - VAZÃO MOLAR MOLAR DE GÁS AO LONGO DA 

COLUNA mol.s-1 

L -VAZÃO MOLAR MOLAR DE LÍQUIDO AO LONGO 
DA COLUNA mol.s-1 

G`- VAZÃO MOLAR MOLAR DE GÁS POR UNIDADE 
DE ÁREA (G/S) mol.m-2.s-1 

L`- VAZÃO MOLAR MOLAR DE LÍQUIDO POR 
UNIDADE DE ÁREA (L/S) mol.m-2.s-1 

S - SEÇÃO TRANVERSAL DA COLUNA m2 
x - FRAÇÃO MOLAR DE SOLUTO NA FASE LÍQUIDA - 
y - FRAÇÃO MOLAR DE SOLUTO NA FASE GASOSA - 

H - ALTURA DO ENCHIMENTO m 
1 - BASE DA COLUNA - 
2 - TOPO DA COLUNA - 

X - MOL DE SOLUTO/MOL DE LÍQUIDO - 
Y - MOL DE SOLUTO/MOL DE GÁS - 

Gs - VAZÃO MOLAR DE GÁS CONSTANTE AO 
LONGO DA COLUNA mol.s-1 

Ls - VAZÃO MOLAR DE LÍQUIDO CONSTANTE AO 
LONGO DA COLUNA mol.s-1 
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FIGURA 4 – Curva do processo de absorção na coluna de dimensionamento 

 

Fonte: Adaptado de Separações e operações unitárias (2018). 

 

Aplicando-se o balanço molar entre o topo e a base, tem-se uma relação entre as velocidades 
das fases gasosa e líquida, fornecendo a inclinação da linha de operação, de acordo com as 
EQUAÇÕES 7 e 8. 
 
𝐿𝑠. 𝑋2 + 𝐺𝑠. 𝑌1 = 𝐿𝑠. 𝑋1 + 𝐺𝑠. 𝑌2                  (7) 

 
(

𝐿𝑠

𝐺𝑠
) =

(𝑌1−𝑌2)

(𝑋1−𝑋2)
                          (8) 

 
Deve-se ressaltar que o caudal de líquido não pode ser inferior a um valor limite (mínimo) 
correspondente à obtenção de condições de saturação na base da coluna (Xlmáx em equilíbrio 
com Y1), conforme a EQUAÇÃO 9.  
 
(

𝐿𝑠𝑚í𝑛

𝐺𝑠
) =

(𝑌1−𝑌2)

(𝑋1𝑚á𝑥−𝑋2)
                        (9) 

 
Este será o caudal mínimo de líquido para se conseguir remover GS(Y1-Y2) /moles de soluto 
“A” por unidade de tempo, obtendo-se uma composição máxima na corrente líquida de saída.  
 
O projeto de uma coluna de absorção também tem como base o coeficiente global de 
transferência na fase gasosa. A FIGURA 5 mostra uma versão simplificada da coluna para 
auxílio no cálculo da altura. 
 
Por meio do balanço diferencial de soluto na fase gasosa, para uma vazão constante ao longo 
da coluna, tem-se que a quantidade de soluto absorvida na altura “dz” é igual a velocidade de 
absorção multiplicado pelo volume diferencial, conforme a EQUAÇÃO 10.  
 
−𝑉. 𝑑𝑦 = 𝐾𝑔. 𝑎. (𝑦 − 𝑦 ∗). 𝑆. 𝑑𝑧                 (10) 
 
Em que,  
S = seção transversal da coluna (m2), dz = variação da altura da coluna (m), y = fração molar 



 

8 

 

da fase gasosa, y* = fração molar de equilíbrio com a fase líquida, Kg.a = coeficiente global de 
transferência de massa na fase gás (kg.mol/h.m3.atm) 
 
FIGURA 5 – Coluna simplificada para cálculo da altura 

 
Fonte:  MELLO (2013, p.27) 
 
Rearranjando-se a EQUAÇÃO 10, e considerando como constantes os termos Kg.a e V, têm-
se que: 
 
𝐾𝑔.𝑎.𝑆

𝑉
. ʃ𝑑𝑧 = ∫

𝑑𝑦

𝑦−𝑦∗

𝑦𝑒

𝑦𝑠
                    (11) 

 
Logo, a altura da coluna pode ser determinada pela EQUAÇÃO 12: 
 

𝑍𝑡 =
𝑉

𝑆

𝐾𝑔.𝑎
. ∫

𝑑𝑦

𝑦−𝑦∗

𝑦𝑒

𝑦𝑠
                    (12) 

 
Em que a integral da EQUAÇÃO 12 representa a variação da concentração no vapor dividida 
pela força motriz média, e é chamada de número de unidades de transferência (NUT). Já o 
primeiro termo da equação é conhecido como altura de uma unidade de transferência (HUT). 
Logo, obtém-se uma expressão simples para o equacionamento da altura de uma coluna de 
absorção dada pela EQUAÇÃO 13.  
 
𝑍𝑡 = 𝐻𝑈𝑇. 𝑁𝑈𝑇                           (13) 
 
A FIGURA 6 apresenta o diagrama do esquema das linhas de operação e equilíbrio para um 
processo de absorção em contracorrente. Além disso, o termo NUT pode ser calculado pela 
equação em sequência, EQUAÇÃO 14.  
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FIGURA 6 – Diagrama das linhas de operação e equilíbrio 

 
Fonte:  KOHL; NIELSEN (1997, p.15) 
 
𝑁𝑈𝑇 = (𝑦𝑠 − 𝑦𝑒)/ln

(𝑦𝑠−𝑦𝑠∗)

(𝑦𝑒−𝑦𝑒∗)
                 (14) 

 

3.2 Cálculo do diâmetro da coluna 
 
De acordo com Kohl e Nielsen (1997), um dos métodos possíveis para o dimensionamento do 
diâmetro de colunas de recheio é feito por meio da queda de pressão admissível com o intuito 
de evitar inundação, condição em que ocorre aumento da queda de pressão no sistema, perda 
de rendimento na absorção e aumento no consumo de energia para bombeamento do fluido.    
 
Falcão (2011), aborda que, usualmente, a literatura sugere que colunas sejam projetadas para 
operar com quedas de pressão entre 200 e 400 (Pa/m de coluna). A TABELA 6 apresenta os 
valores do fator “Fp” para queda de pressão nos recheios mais empregados. Os valores de queda 
de pressão podem ser obtidos no gráfico de Sherwood representado pela FIGURA 7.  
 
TABELA 6 – Fator “F” para queda de pressão em torres recheadas 

FATOR "F" PARA QUEDA DE PRESSÃO EM TORRES RECHEADAS 

RECHEIO MATERIAL 
TAMANHO NOMINAL DO RECHEIO(in) 

 1/4  3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2     3     3 1/2 
SELAS SUPER INTALOX C - - - - - 60 - - 30 -   
SELAS SUPER INTALOX P - - - - - 40 - - 28 18 - 

SELA INTALOX C 725 330 200 - 145 92 - 52 40 22 - 
SELA INTALOX P - - - - - 33 - - 21 16 - 

ANÉIS DE RASCHIG C 1600 1000 580 380 255 179 125 93 65 37 - 

ANÉIS DE RASCHIG M 700 390 300 170 155 115   65 45 - - 

ANÉIS DE RASCHIG M - - 410 300 220 144 110 83 57 32 - 
SELAS DE BERL C 900 - - - 170 110 - 65 45 - - 
ANÉIS DE PALL P - - - 95 - 55 - 40 26 - 17 
ANÉIS DE PALL M  - - - 81 - 56 - 40 27 - 18 

NOTAS: C= CERÂMICA; P=PLÁSTICO; M=METAL  
Fonte:  Adaptado de KOHL; NIELSEN (1997, p.29) 
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FIGURA 7 – Gráfico de Sherwood de queda de pressão para colunas de recheio 

 
Fonte: Adaptado de FALCÃO (2011, p.11) 

 
A partir da Correlação de Sherwood, estabelecem-se valores para a ordenada e abscissa, por 
meio das EQUAÇÕES 15 e 16, respectivamente.   

𝐿`

𝐺`
.

𝜌𝐺

(𝜌𝑙−𝜌𝐺)
                        (15) 

 
𝐺`²𝐹µ𝑙0,1

𝜌𝐺(𝜌𝐿−𝜌𝐺)
                             (16) 

 
Assim determinou-se a perda de carga do sistema “ΔP/Z”, e pode-se encontrar o ponto de 
carga e de inundação da coluna por meio da FIGURA 8.  
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FIGURA 8 – Gráfico de perda de carga da coluna 
 

 
Fonte: Adaptado de FALCÃO (2011, p.10) 
 
Dessa forma, pode-se obter a vazão de inundação “G”. Já a vazão de operação “GOP” é o 
equivalente a 40% da vazão de inundação para sistemas muito espumantes e 80% da vazão de 
inundação para sistemas pouco espumantes. Pode-se então, calcular o diâmetro da coluna de 
recheio por meio da EQUAÇÃO 17.  
 

𝐷𝑇 = √
4𝐺`

𝜋𝐺𝑂𝑃
                       (17) 

 
3.3 Dimensões da coluna 
 
A partir da metodologia descrita e em comparação com outros trabalhos a coluna para absorção 
de CO2 com aminas poderá ter uma coluna de vidro com altura cerca de 1 metro e diâmetro de 
0,3 metros. Além disso, é recomendado que a coluna tenha recheio estruturado a fim de reduzir 
quedas de pressão e proporcionar um escoamento mais uniforme da solução absorvedora, 
evitando acúmulos nas laterais do recipiente. Valores similares foram encontrados por Mello 
(2013) para dimensionamento de uma coluna piloto de pequeno porte.  
  
4 Conclusão 
 
O presente trabalho apresenta o dimensionamento de uma coluna de absorção por meio de 
equações apresentadas na literatura, obtendo-se dimensões diferentes para a coluna quando 
soluções diferentes são empregadas no processo de captura de CO2. Foi verificado que a altura 
da coluna é mais influenciada pela concentração da solução absorvedora, enquanto o diâmetro 
é mais afetado pelos valores de vazão. Para escala laboratorial, espera-se trabalhar com uma 
coluna de absorção com cerca de 1 metro de altura e 0,3m de diâmetro em que se possa variar 
as concentrações das soluções de MEA, AMP e PZ, bem como as vazões. Em trabalhos futuros 
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espera-se realizar a montagem da coluna em conjunto com o recheio, e analisar o processo de 
absorção para captura de CO2 com as soluções aminas abordadas.   
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Resumo: A motivação para temas da ciência em cursos superiores, desperta a vocação para 
carreiras científicas.  Pode-se relacionar o aprendizado com o mundo real, ao repensar a forma 
de desenvolver os saberes dentro de uma sala de aula e também em como lidar com conceitos 
e informações de forma contextualizada, uma vez que o conhecimento científico não é algo 
desconectado. Estudiosos apontam que o aluno ao sentir-se como centro do processo de 
ensino e aprendizagem, protagonista e líder na busca por conhecimento, entende que as 
disciplinas possuem utilidade social, econômica, política e que as mesmas fazem parte do seu 
cotidiano. Sendo assim, o envolvimento do graduando em uma atividade com propósitos 
claros de aplicabilidade,  alinhará de forma natural os objetivos de aprendizagem com a 
interdisciplinaridade. Esse alinhamento causará apropriação profunda e consciente do 
conhecimento. O objetivo deste artigo é mostrar um aplicação prática, obtida por alunos do 
curso de Ciência da Computação, ao aliar teoria, prática, experimentação num contexto 
interdisciplinar.  
 
Palavras-chave: Computação. Interdisciplinaridade. Aprendizagem. Experimentação. 
 
1 Introdução 
 
É notório a dificuldade dos discentes em relacionar assuntos estudados em sala de aula com a 
aplicação dada aos mesmos conteúdos em situações profissionais. Desenvolver habilidades 
para competências futuras, apresenta-se como fator de dificuldade para os discentes. 
Normalmente, o aprendizado das disciplinas se limita a privilegiar conteúdos específicos 
relacionados a cada disciplina, sem se fazer uma correlação com as demais que compõe a vida 
acadêmica do aluno (TEIXEIRA, 2000). Os currículos das diferentes disciplinas deveriam 
formar uma rede facilitadora da aprendizagem. 
 
O objetivo deste trabalho é verificar como a integralização das disciplinas do curso e a 
contextualização dos conteúdos pode contribuir para o desenvolvimento das competências 
futuras do discente, facilitando a aplicação e a correlação destes conteúdos.  
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2 Referencial Teórico 
 
Interligar conhecimentos,  correlacionar, contextualizar, é intrínseco ao aprendizado do ser 
humano  e espera-se que o discente consiga correlacionar a ciência com o seu dia a dia. 
Segundo MEC(2017),  é importante conectar os saberes aprendidos em sala de aula com a 
vida real. A rede de conhecimento encontra-se cada vez mais presente no dia a dia, 
influenciada cada vez mais pelos avanços tecnológicos.   
 
O ensino pautado na interdisciplinaridade e na prática apesar de exigir do docente uma nova 
postura, leva à experimentação diferenciada com o objetivo  de formar nos discentes uma 
visão de mundo, com aptidão para contextualizar e situar-se num contexto, com possibilidade 
de globalizar-se reunindo os conhecimentos adquiridos (MORÁN, 2015). 
 
Grasselli (2014) diz que é importante buscar outros métodos didáticos para complementar o 
ensino em sala de aula. Bizzo (2007) ainda completa que se um discente entende que uma 
mesma explicação pode ser aplicada a contextos diferentes, estarão dando um passo 
importante para a compreensão do que é ciência. 
 
Brasil (2002) argumenta: 
 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 
conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, 
ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 
compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada, e atrai 
a atenção de mais de um olhar, talvez vários. 

 
Ao dar aplicabilidade e significado ao que se está ensinando em sala de aula, os alunos se 
sentem estimulados. Uma quebra desse paradigma seria o abandono do modelo convencional 
de ensinar, onde o discente apenas responde às perguntas feitas pelo docente, a partir de um 
conteúdo engessado, aulas expositivas, cansativas na maioria das vezes, cobrando apenas a 
memorização e não a fixação do conteúdo. O profissional tem que ir além de seus 
conhecimentos técnicos e não apenas a formação acadêmica do profissional tem sido levada 
em conta, mas também o  comportamento, as habilidades, capacidades, valores, ética e 
autoconhecimento IBC (2017) 
 
3 Metodologia 
 
No presente artigo, o olhar será colocado sobre a experiência vivida por um grupo de alunos 
do curso de Ciência da Computação da Universidade de Itaúna-MG, nas disciplinas 
Arquitetura e Organização de Computadores (AOC II)  e Laborátório de Arquitetura. 
 
Nas disciplinas de AOC II e Laborátório de Arquitetura, o grupo de  alunos, estavam 
estudando sobre processadores e sensores,  respectivamente. Como atividade das disciplinas, 
foi proposto a apresentação de algum projeto que envolvesse os assuntos em questão. Ao 
comentarem sobre a atividade com a professora de outra disciplina que compõe o currículo do 
curso de Ciência da Computação, o grupo de alunos se mostrava sem criatividade, o que os 
deixava desmotivados. A professora fez então um desafio: desenvolverem um sistema que 
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estimasse o volume de um fluído contido em um reservatório utilizando sensores. Como o uso 
de sensores de fluxo para fazer este tipo de medição é ainda uma alternativa cara, os alunos 
deveriam também propor uma alternativa simples e barata. 
 
Com o desafio proposto o grupo teria que: 
 

 pesquisar na bibliografia assuntos pertinentes; 
 relacionar o conteúdo teórico adquirido em todo o curso de Ciência da Computação 

aplicando ao contexto; 
 modelar  processos e   sistemas; 
 decompor um problema complexo em problemas menores; 
 coletar dados para análise; 
 visualizar soluções e gerar novas ideias; 
 apresentar soluções. 

 
3.1 Materiais 
 
Foram pesquisados diferentes sensores e dispositivos micro processados para implementação 
do projeto. Ao final, para facilitar a escolha adotou-se os seguintes critérios: 
 

1 - custo benefício; 
2 - poder de processamento e capacidade de expansão ( para evolução do projeto em 
trabalhos futuros); 
3 - disponibilidade de datasheet (folha de dados dos sensores e dos dispositivos micro 
procesados)  e documentos para pesquisa e estudo. 

 
Encontraram-se diferentes sensores e dispositivos que correspondiam aos critérios de 
pesquisa. Inicialmente as escolhas que melhor atenderam às expectativas e aos modos de 
operação e implementação estudados nas disciplinas de AOC II e Laboratório de Arquitetura 
foram os descritos a seguir: 
 

 Arduino: Microcontrolador para o desenvolvimento de protótipos; 
 Protoboard: Placa responsável por conectar os dispositivos; 
 Sensor ultrassônico HC-SR04: responsável por realizar a medida da distância; 
 LCD: Dispositivo para realizar a impressão da medida; 
 Computador: Usado para desenvolver o software que seria embarcado no Arduino. 

 
3.2  Desenvolvimento do Desafio 
 
O cálculo do volume, foi feito partindo do princípio que o recipiente possui uma altura fixa, 
conforme FIGURA 1.  
 
O sensor trabalha emitindo pequenos pulsos sonoros curtos de alta frequência que se 
propagam na velocidade do som. Quando este pulso atinge um objeto, um sinal de eco é 
refletido e captado pelo receptor do sensor. A distância entre o sensor e o objeto pode então 
ser calculada sabendo-se o tempo entre a emissão e a recepção do sinal, conforme 
EQUAÇÃO (1): 
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∆𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑇𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝çã𝑜 − 𝑇𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜.                                                                                             (1)  
 
 
         FIGURA 1 – Medidor de Volume 

 
         Fonte: Adaptado de DIRECTINDUSTRY (2018)  
 
Como a veocidade do som no ar é de 340m/s, pode-se calcular a distância do objeto ( D ) 
utilizando a EQUAÇÃO (2). A divisão por 2 na equação do cálculo da distância é porque o 
tempo mensurado considera a ida e a volta do sinal do sensor. Nesse caso, somente metade 
desse tempo é necessário aos cálculos.: 
 
𝐷 =

( 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑚 𝑛𝑜 𝑎𝑟)∗∆𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜

2
                                                                                         (2) 

 
O protótipo  desenvolvido é um reservatório cilíndrico de área superior circular. O cálculo da 
área superior é dado pela EQUAÇÃO (3). 
 
Á𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝜋. 𝑟2                                                                                                               (3) 
 
 r = raio 

 
Para medir o desnível, em intervalos pré-definidos de tempo, são feitas duas medidas de 
distância: a medida feita pelo sensor e a altura atual do fluido, isto é, nestes intervalos de 
tempo, determina-se o nível H de descida do fluido. O volume decrescido com o passar do 
tempo é dado pela EQUAÇÃO (4). 
 
𝑉𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ ∆𝐻                                                                                             (4) 
 
A imprecisão, em primeira aproximação, no volume, (V) foi calculada a partir das 
EQUAÇÕES (5) e (6): 
 

H 
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∆𝑉 = (𝜋. 𝑟2)𝑥


2
                                                                                                                        (5) 

 
onde, 
 
=𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑚 𝑛𝑜 𝑎𝑟

𝑓
                                                                                                                         (6) 

 
𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷 
 
O grupo então, desenvolveu um software que faz a comunicação do arduino com o sensor 
ultrassônico, onde é realizada a leitura dos valores necessários para  o cáculo   das 
EQUAÇÕES (1), (2), (3), (4) e (5). O software então converte os resultados para uma leitura 
da medida feita de forma visual em um display LCD. 
 
O Circuito Esquemático para o Medidor de Volume é apresentado na FIGURA 2 
 
                                             FIGURA 2 Circuito Esquemático para o Medidor de Volume 

 
                                     Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.  
 
4 Resultados 
 
O desafio proposto  pela professora a partir da atividade das disciplinas AOC II e Laboratório 
de Arquitetura, desenvolvido em sala ou não, demandou dos estudantes habilidades de 
planejamento, pesquisas, estudos autônomos, passando-se pela solução do problema e para 
tanto o grupo necessitou estudar e  relembrar conteúdos já vistos e os que ainda estavam 
cursando. Com este pensamento “fora da caixa”, os alunos se  sentiram colaboradores efetivos 
e tiveram foco no aprendizado, tendo oportunidade de fazer perguntas e construir dúvidas 
(MORÁN, 2015). 
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Ao experimentar os alunos passam a ter um  melhor entendimento nos conteúdos aprendidos. 
Verifica-se então o quanto é útil  o uso da interdisciplinaridade intrumentalizando o ensino e 
aprendizagem. Isto é possível porque ao usar a interdisciplinaridade, são inseridos  métodos 
no processo de aprendizagem compatíveis com os interesses e necessidades dos discentes, que 
estão em busca de uma possível vocação relacionada aos saberes da ciência. 
 
Nota-se o crescimento pessoal e profissional neste tipo de projeto pois, é possível perceber 
mudanças nos alunos envolvidos. Os alunos ganham autonomia, independência,   percepção 
da importância da proatividade e de ter auto responsabilidade, entre outros. É também dos 
alunos a percepção  que após apresentar o resultado final do trabalho desenvolvido, 
descrevem as dificuldades, as soluções encontradas, a percepção sobre o resultado e sobre a 
importância daquela atividade para eles, ao se verem em uma posição diferente da sala de aula 
convencional. A FIGURA 3  mostra os alunos satisfeitos  e motivados ao apresentarem o 
trabalho: 

               FIGURA 3 Apresentação do Medidor  de Volume  

 
              Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.  
 
Através de depoimentos dos componentes do grupo, percebe-se a satisfação e motivação ao 
participar  de uma atividade que gera estímulo a aprendizagem por análise, planejamento e 
hipóteses.: 
 

 depoimento do aluno Gustavo Fonseca: 
 

“O projeto de construção do medidor de volume utilizando sensor 
ultrassônico foi ótima oportunidade de aplicação de conceitos 
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estudados em várias disciplinas do curso, desde lógica de 
programação e análise de complexidade a física. Para mim aplicações 
práticas e pesquisa é a melhor maneira de aprender e reestudar 
assuntos, fixando ainda mais o conteúdo trabalhado em sala de aula.” 

 
 depoimento do aluno João Pedro Morais: 

 
“O projeto desenvolvido, visou a implementação de conhecimentos 
adquiridos no curso de computação e garantiu experiências práticas 
em diversas áreas. Com  um foco maior em, desenvolvimento de 
software e aplicação web, interação entre múltiplas linguagens de 
programação e marcação, sensoriamento e comunicação com  
hardware e execução de cálculos geométricos para tratamento de 
erros.” 
 

 depoimento do aluno Marcelo Rangel: 
 

“Durante o processo de execução do trabalho, estamos aprendendo 
sobre o uso de um dispositivo da “Internet Das Coisas”, e sensores 
para a resolução de um determinado problema, analisar possíveis 
erros, e usar na prática, o que aprendemos em teoria no projeto.” 
 

 depoimento do aluno Matheus Nascimento: 
 

“No desenvolvimento deste trabalho, vimos como é realizado a 
pesquisa de um determinado dispositivo ... para atender um 
determinado problema, definir suas funcionalidades, seu 
desenvolvimento junto com sensores, definir possíveis erros com a 
lógica e matemática aplicada e criar documentações para a 
apresentação do projeto. Além de aplicar a teoria que estudamos nas 
disciplinas de computação em prática.” 
 

Vale ressaltar que após apresentação do trabalho, os alunos já fizeram melhorias no projeto, 
com uma proposta de torná-lo um produto de mercado. A FIGURA 4 apresenta o grupo de 
alunos motivados e já trabalhando na nova proposta. 
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                                         FIGURA 4 Alunos Trabalhando na NovaProposta  

 
                                         Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.  
 
 
5 Considerações Finais 
 
Formar  profissionais é um desafio, seja em que nível for. Motivar o interesse do aluno, 
melhorar o aprendizado e desenvolver as habilidades para torná-los competentes,  nos leva a 
refletir sobre qual abordagem ideal a ser dada no ato de ensinar conteúdos para que se tenha 
ganhos em relação à formação do profissional, bem como a forma para a introdução deste 
conteúdo nos cursos de graduação. Talvez, o necessário seria se desgarrar do modelo 
tradicional e ensinar temas relacionados às novas necessidades do mercado de trabalho. 
 
De fato, não é interessante que o aluno tenha contato com as disciplinas do curso, sem antes 
receber uma motivação para tal. Esta motivação deveria ser trabalhada e dada já nos períodos 
iniciais pelos professores, seja interdisciplinar ou multidisciplinar, deixando claros os 
propósitos aos quais ela se destina, alinhando assim os objetivos de aprendizagem. Isto 
poderia ser feito envolvendo o aluno com atividades de investigação de assuntos que 
correlacionem as disciplinas do período em que o estudante está inserido, desenvolvendo no 
estudante, entre outras coisas, o hábito de refletir, discutir e interrelacionar temáticas 
relacionadas à sua profissão. 
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Resumo: A crescente emissão do gás carbônico e os impactos causados pelo volume das atuais 
emissões têm promovido diversos estudos a fim de desenvolver técnicas para capturar esse gás. 
Dentre as técnicas de captura de dióxido de carbono, destacam-se a absorção, adsorção, 
tecnologia de membranas, criogenia, e captura pré-combustão. O presente trabalho apresenta 
um levantamento e uma análise dos avanços atuais da pesquisa dos processos de captura de 
carbono, demonstrando brevemente o mecanismo empregado em cada técnica, bem como 
alguns dos problemas que cada uma delas enfrenta, e como a comunidade cientifica está se 
direcionando para resolvê-los. Dentre as técnicas revisadas e analisadas, pode-se destacar a 
absorção química em função da sua maior capacidade de captura de CO2 para uma menor 
quantidade de energia requerida no processo, comparada com as demais técnicas. 
 
Palavras-chave: Dióxido de Carbono. Captura de CO2. Técnicas de captura.   
  
1 Introdução 
 
Os impactos causados pelo efeito estufa afetam diretamente a economia global. Segundo Stern 
(2006), o PIB mundial poderá ser afetado por ano em cerca de 5 a 20% por este fenômeno. A 
inundação de regiões litorâneas poderão afetar 10 milhões de pessoas por ano se a temperatura 
terrestre aumentar em 1ºC anualmente. Apesar do conhecimento em âmbito mundial das 
alterações climáticas, dados do International Panel of Climate Change (IPCC) indicam que as 
emissões de carbono continuarão aumentando ano após ano, com consequências que poderão 
atingir em até 300 milhões de pessoas anualmente em função do aumento do nível do oceano 
(STERN, 2006).  
 
Para Stern (2006) é impossível evitar que as mudanças climáticas aconteçam, porém os riscos 
são reduzidos substancialmente se mantiver a concentração atual de carbono na atmosfera, 
equivalendo a uma redução de 25% até 2050. 
 
De acordo com a EPA (Environmental Protection Agency), 58% dos gases de efeito estufa 
globais são produzidos para o fornecimento de energia, transporte e fins industriais. Pode-se 
afirmar ainda que cerca de 57% das emissões de gases causadores do efeito estufa são atribuídos 
ao dióxido de carbono, que provém principalmente da queima de combustíveis. 
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Várias tecnologias já vêm sendo estudadas e aplicadas em escala industrial para separação e 
recuperação de diversos gases, porém esbarram em problemas como: viabilidade econômica, 
redução de rendimento total de usinas térmicas, condições específicas de operação que devem 
ser analisados durante sua implementação, entre outros fatores (METZ et al., 2005). 
 
Neste contexto, surge-se a necessidade do estudo de técnicas de mitigação de carbono com 
objetivo de diminuir sua concentração atmosférica para patamares seguros. O presente trabalho 
apresenta um levantamento e uma análise dos estudos atuais que abordam as principais técnicas 
de captura e utilização do gás CO2, como a absorção química, adsorção, separação criogênica 
e captura pré-combustão. 
 
2 Técnicas de Captura de CO2 

 
Existem diversas técnicas de captura de CO2, as quais se dividem basicamente em captura pré-
combustão e pós-combustão. Dentre essas técnicas, vários estudos foram levantados e 
analisados, e as técnicas que se demonstraram ser mais relevantes e economicamente viáveis 
foram: absorção química, adsorção, criogenia e tecnologia de membranas.  
 
2.1 Absorção Química 
 
A absorção através de solventes químicos, como a monoetanolamina (MEA) é uma técnica que 
começou a ser estudada em 1930 por R. R. Bottoms, o qual foi o cientista pioneiro no 
desenvolvimento das alcanolaminas para a absorção de gases ácidos, como ácido clorídrico e 
sulfúrico (KOHL e NIELSEN, 1997).  
 
A captura do CO2 pela absorção química consiste num processo em que os gases de combustão, 
de uma usina termoelétrica, por exemplo, são conduzidos até um sistema, onde entram em 
contato com uma solução de aminas, como exemplo a MEA. Posteriormente, a solução rica em 
CO2 é aquecida para que o gás absorvido desprenda-se da solução. O gás é então comprimido 
e armazenado para utilização futura (METZ et al., 2005). 
 
A absorção química empregando-se aminas aquosas torna o processo de absorção mais 
eficiente, principalmente quando os gases de combustão apresentam uma baixa pressão parcial, 
cerca de 3 a 15 kPa (KOHL E NIELSEN, 1997). Um dos problemas enfrentados por essa técnica 
é o elevado custo energético demandado na etapa de desabsorção, onde é necessário desprender 
energia para aquecer a solução.  
 
Para solucionar este problema, diversos estudos estão voltados para soluções com componentes 
que requerem menos energia para realizar o processo de desabsorção, mas que também 
apresentem altas taxas de absorção. Mangalapally et al. (2012) estudaram em uma planta piloto 
com quatro novos solventes visando a captura pós-combustão do CO2, sendo eles: solvente 1 
(0.25 g/g N-methyldiethanolamine + 0.15 g/g N-methyl-1,3-propanediamine + 0.6 g/g 
H2O),solvente 2 (0.25 g/g 2-amino-2-methyl-1-propanol + 0.15 g/g N-methyl-1,3-
propanediamine + 0.6 g/g H2O), solvente 3 e solvente 4, cujas fórmulas químicas não foram 
apresentadas. Ao compararam os resultados com solução padrão de MEA, observou-se que o 
solvente 4 teve uma energia de desabsorção 15% menor e o solvente  2, 10%. 
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Ainda no contexto do aproveitamento da energia do processo, Cousins, Wardhaugh e Feron 
(2011) realizaram uma revisão na literatura sobre patentes que abordavam modificações em 
processos de plantas de absorção química. Constatou-se que quinze patentes se referiam a 
metodologias de aproveitamento da energia requerida no processo. As modificações propostas 
basicamente envolviam a melhoria de hardware da coluna de regeneração, controle de 
parâmetros tais como a temperatura, nova compressão dos vapores da coluna de regeneração, 
integração da coluna de regeneração em que parte do calor requerido é proveniente do próprio 
gás de combustão da entrada do processo, entre outras modificações mais complexas como 
colunas de regeneração multipressão.  
 
Conway et al. (2015) conduziram um estudo com misturas das aminas (MEA), N,N-
dimethylethanolamine (DMEA), N,N-diethylethanolamine (DEEA) e 2-amino-2-methyl-1-
propanol (AMP). Identificou-se que a capacidade absortiva de todas as misturas foi similar a 
MEA, porém para algumas das misturas analisadas observou-se uma maior capacidade cíclica 
dos componentes, aumentando a vida útil do solvente.  
 
Têm-se estudado também alguns aditivos, que combinados com as aminas, melhoram as 
propriedades da solução.  Choi et al. (2012) analisaram aminas terciárias que aceleram a 
transferência de massa da solução. Para algumas soluções estudadas observou-se que a 
transferência de massa foi até em 7,9 vezes maior comparadas com soluções sem aditivos. 
 
A absorção química é umas das técnicas mais promissoras para captura do CO2, em virtude de 
sua facilidade de aplicação, eficiência e relativo baixo custo de operação. As novas pesquisas, 
em suma, objetivam a redução do gasto energético para execução do processo de desabsorção, 
levando ao desenvolvimento de novas soluções ou novas técnicas para recuperação desse gás 
após ser absorvido. 
 
2.2 Adsorção 
 
A técnica de captura do CO2 por adsorção baseia-se na interação entre gás e sólido. As forças 
de interação podem variar em adsorção física (fisissorção) ou química (quimissorção). Na 
fisissorção a interação é fraca e do tipo van der Waals. Na quimissorção, a interação é mais 
forte com a formação de uma monocamada, porém, este é um processo que pode ser lento e 
irreversível (BEZERRA, 2010). 
 
Pode-se destacar o carbono ativo como um excelente adsorvato devido a sua elevada 
seletividade em altas pressões e temperaturas ambiente. Além disso, as estruturas dos poros dos 
carbonos ativos podem ser facilmente controladas variando as condições de preparação e 
ativação (BEZERRA, 2010). 
 
Os zeólitos, outro tipo de adsorvato bastante difundido, são compostos de aluminossilicatos que 
formam uma rede cristalina com poros uniformes. O desempenho desses compostos na captura 
de CO2 é influenciado significativamente pela temperatura e pressão do sistema. Um ponto 
negativo deste adsorvato é que a regeneração consome uma grande quantidade de energia 
porque requer temperaturas muito altas. Além disso, o desempenho de adsorção diminui devido 
à afinidade com a água (BEZERRA, 2010; LEE et al., 2015). 
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O Zeolite 13X é um tipo de zeólito que possui uma abertura de poros muito maior comparado 
com adsorvatos convencionais. Como consequência, este composto apresentou uma taxa de 
transferência muito maior, exibindo uma capacidade de adsorção de CO2 de 28,7% em peso e 
uma capacidade de separação em proporção de 3,65 CO2 / N2 a 298 K e 10 bar. (JADHAV et 

al., 2007; Bezerra (2010) analisou um zeólito modificado 13X com impregnação de monoetanol 
amina (MEA) para melhorar a capacidade de adsorção de CO2, a qual foi superior a do  zeólito 
não modificado de por um fator de aproximadamente 1,6 a 303 K, e a 393 K. A do processo 
eficiência melhorou em 3,5 vezes.  
 
Phan et al., (2010) realizou uma análise do processo de adsorção para captura de CO2 utilizando 
os ZIF’s (Estruturas de imidazolato zeolíticas,ou seja, zeolitos modificados quimicamente) e 
estruturas metal-orgânicas (MOFs), que são materiais porosos e cristalinos. Como resultado 
verificou-se que os ZIFs têm uma alta afinidade por CO2 a baixas pressões e temperarturas 
comparado com o MOFs. Além disso, os ZIFs também apresentaram uma maior seletividade 
do que MOFs para outros gases de combustão relevantes, como o CO (monóxido de carbono). 
Devido a essas diferenças intrínsecas e suas propriedades de adsorção de gás, pode-se dizer que 
os ZIFs são preferíveis aos MOFs para aplicação industrial, especialmente relacionado à 
questão de seletividade do gás na captura de CO2, porque esse não está na forma pura para ser 
capturado, mas sim em gás de combustão, isto é, em uma mistura de gases (PHAN et al., 2010). 
 
Em suma as principais vantagens do processo adsorção são: a capacidade de operar em 
diferentes temperaturas, eliminação de problemas de corrosão e menores custos de energia para 
regeneração. Porém, para que a adsorção de CO2 seja mais eficiente, deve-se melhorar a 
incorporação de vários grupos amina, a fim de aumentar a polarização das moléculas, e assim 
obter um maior rendimento na captura de CO2 (BEZERRA, 2010; LEE et al., 2015). 
 
2.3 Criogenia 
 
A captura do carbono pela técnica de criogenia foi inventada e patenteada pelo Dr. Larry L. 
Baxter, professor na Universidade Brigham Young. A captura de carbono criogênico é uma 
tecnologia de pós-combustão que faz com que o CO2 seja dessublimado da corrente do processo 
por meio da refrigeração e/ou expansão desse gás. A vantagem da separação criogênica é que 
o CO2 pode ser potencialmente recuperado com 99% de pureza. A desvantagem é a alto 
consumo de energia associada ao resfriamento dos gases de combustão por refrigeração. A 
separação criogênica envolve a separação do CO2 do gás de combustão por uma mudança de 
fase, especificamente por meiodo resfriamento do gás de combustão até que o CO2 exista em 
uma fase líquida ou sólida. Essa mudança de fase líquido-vapor pode ocorrer a temperaturas 
entre 217 K e 304 K, e a pressões de 630 kPa a 7396 kPa(OSMAN, COQUELET, 
RAMJUGERNATH, 2014). 
 
Basicamente, o gás de combustão seco é moderadamente comprimido e enviado para um 
trocador de calor, dispositivo no qual sua temperatura é reduzida para um ponto acima do ponto 
de solidificação do CO₂. Como o processo é conduzido a  pressões e temperaturas 
extremamente baixas, a estimativa do consumo de energia é da ordem de  600-660   kWh por 
tonelada de carbono líquido recuperado (LEUNG, CARAMANNA, MAROTO-VALER, 
2014). 
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Safdarnejad, Hedengren e Baxter (2015) fizeram um estudo baseado em um sistema híbrido 
composto de unidades de geração de energia convencionais e renováveis, além do processo de 
CCC (Cryogenic Carbon Capture). O sistema consistiu de unidades de energia movidas a 
carvão e a gás, um processo de CCC, e geração eólica. O gás natural liquefeito (GNL) é o 
refrigerante utilizado neste estudo para executar o processo de CCC nos modos de 
armazenamento e recuperação de energia. O processo é estalizado no horário de pico da rede 
elétrica, e com o excesso de energia produzida, reduz-se a perda parasitária do sistema de  
captura de CO2. Os resultados mostraram que o lucro operacional do sistema  aumenta em 122% 
comparado ao mesmo sistema sem armazenamento de energia. O excesso de receita obtido com 
o tanque de armazenamento é suficiente para pagar o custo de construção da usina CCC 
(SAFDARNEJAD, HEDENGREN, BAXTER, 2015). 
 
Sayre et al., 2017 testaram misturas de cavão e biomassa, como o carvão wyoming black 
thunder, betuminoso e subbetuminoso,  gás natural, entre outros. Para a maioria das misturas 
analisadas, observou-se uma captura de CO2 maior que 98 % por meio da técnica de CCC.  
 
Em geral, pode-se observar que a técnica de criogênia possui elevada eficiência de captura do 
gás dióxido de carbono. Porém, o consumo energético empregado no processo é bastante 
elevado, necessitando de alternativas e soluções energéticas que reduzem o custo da aplicação 
desta técnica.  
 
Experimentos em escala de bancada e simulações feitas pela Aspen Plus documentam o 
desempenho em regime permanente em larga escala do processo de captura de carbono 
criogênico em circuito de resfriamento externo CCC (cryogenic carbon capture) e um 
mecanismo de resfriamento externo ECL (External Cooling Loop) para uma usina elétrica 
movida a carvão com 550 MW/h de capacidade. O processo CCC-ECL da linha de base atinge 
90% de captura de CO2 além de outros gases nocivos. O processo CCC-ECL resfria o gás de 
combustão da usina até 175 K, ponto em que o gás CO2 iniciam a passagem para a fase sólida 
à medida que o gás de combustão esfria para 154 K. Em sequência é feito um novo aquecimento 
(233 K) e aliado a mudança de pressão se obtém um  líquido rico em CO2 (99,2%), feito 
posteriormente a sua captura pelo processo EOR (Enhanced oil recovery). O consumo de 
energia do sistema foi de 82,6 MW/h,o equivalente a 15% da sua capacidade (JENSEN et al., 

2015).  
 
2.4 Membranas 
 
Um dos métodos mais recentes para captura do díoxido de carbono e outros gases consiste no 
uso de membranas. Por não ser uma técnica muito bem desenvolvida ainda, não se sabe ao certo 
como ocorre a captura do CO2 (BELAISSAOUI e FAVRE, 2013).  
 
O princípio de operação dessa técnica baseia-se na obtenção de uma barreira física, pela qual o 
gás rico em CO2 é forçado a passar. Espera-se que o dióxido de carbono seja difundido nessa 
superfície, enquanto que os demais gases consigam atravessá-la. Tal sistema possui como força 
motriz a diferença de pressão parcial na entrada e saída da membrana (REIS, 2013). Assim, 
faz-se necessário que a membrana seja permeável, isto é, o CO2 deve interagir com o material 
da membrana para ser capaz de se difundir. No entanto, essa membrana também deve ser 
seletiva, permitindo que apenas a substância desejada seja filtrada.  
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Usualmente, as membranas são fabricadas em cerâmica ou polímeros. Hoje, um dos principais 
campos de pesquisa é a membrana híbrida, que tem como objetivo aumentar a permeabilidade 
e a seletividade utilizando-se das melhores propriedades de cada elemento. 
 
No QUADRO 1, nota-se um comparativo entre as principais membranas existentes no mercado 
atual. 
 
QUADRO 1- Diferentes tipos de membranas e seus correspondentes mecanismos de separação  

Tipo de material Imagem Características 
 
Membrana inorgânica 
microporosa (sílica, 
carbono, etc.) com diâmetro de 
poro variando 
entre o diâmetro cinético e 
“caminho livre”.  

-Fluxo de Knudsen 
-Seletividade muito baixa 
para CO2 / N2. 

Membrana polimérica de matriz 
densa. 

 

-Difusão de solução, 
performances superiores 
previsível por análise de trade-
off. 
-Separações industriais de gás de 
membrana fazem uso deste 
tipo de materiais. 

Membranas de Matriz Mista 
(contínua 
fase polimérica com dispersão 
inorgânica de 
partículas adsorventes). 

 

-Mecanismo híbrido: solução = 
difusão + 
fluxo superficial, 
- possibilidade de ultrapassar o 
trade-off 
(possui limitações). 

Zeólito ou membrana de peneira 
molecular (poro 
diâmetro próximo ou menor que 
as moléculas 
diâmetro cinético). 

 

Peneiramento molecular, 
seletividade muito alta 
teoricamente realizável desde 
que 
materiais livres de defeitos 
possam ser produzidos em 
uma grande escala. 

Membranas Líquidas (LM), Site 
Fixo; Membranas 
Transportadoras: líquido 
impregnado em uma membrana 
porosa ou dissolvido em um 
polímero denso. 

 

 
Reação com uma molécula e 
difusão em um líquido. 
-Elevada seletividade;. 
Geralmente requer água. 

Fonte: Adaptada de Favre, 2013 

 

Em relação ao material de fabricação das membranas, destaca-se o óxido de cálcio (CaO). 
Devido a sua estrutura cristalina e elevadaporosidade, o CaO possui grandes expectativas para 
ser um material base para fabricação de membranas. Estudos sugerem, que, em membranas 
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produzidas a partir de CaO oriundos de cascas de ovos de galinha usado na reação de síntese 
de CaCO3, alcançam um aumento significativo na capturade CO2. Tal remoção já chegou a 
níveis quase similares aos de absorção em membrana fabricadas a partir de CaO comercial 
(VIEIRA et al., 2017). Deve-se ressaltar que além da captura de CO2 por CaO, tem-se a redução 
da geração de resíduos, uma vez que ovos fazem parte da dieta de grande parte da população 
mundial.  (MOHAMMADI, LAHIJANI, MOHAMED, 2014). 
 
Atualmente, os principais problemas a serem resolvidos na aplicação da técnica de captura de 
CO2 por meio de membranas estão relacionados com a seletividade e permeabilidade do 
material, e a energia de regeneração gasta no processo (TACHY, 2016). Nesse contexto, 
observa-se a importância do estudo dos materias para fabricação das membranas (BUI et al., 
2018). Resumidamente, pode-se dizer que a captura de dióxido de carbono por meio de 
membrana é um método recente e promissor. 
 
2.5 Pré-Combustão  
 

Na captura pela técnica de pré-combustão, o grande diferencial é que o CO2, líquido, sólido ou 
gasoso, é removido antes da combustão e então armazenado. As principais vantagens dessa 
técnica são: elevada concentração do fluxo do CO2, tecnologia amplamente difundida e já 
implementado em diveros setores industrias. Como desvantagens têm-se as elevadas 
temperaturas de troca de calor e elevados custos de aquisição do sistema bem como operacional 
(LEUNG; CARAMANNA; MAROTO-VALER, 2014). A captura por pré-combustão é 
potencialmente menos dispendiosa do que a captura pós-combustão. 
 
Estudos realizados por Cobden et al. (2007), demosntraram que a captura de CO2 por pré-
combustão, com o sorvente a base de hidrotalcite, obteve resultados satisfatórios com 
temperaturas entre 400-500°C. Porém para uma aplicação em escala industrial, o custo seria 
muito alto, pois  a demanda de vapor para a regeneração do adsorvente à base de hidrotalcita 
seria extremamente elevado. 
 
Cuéllar-franca e Azapagic (2015) estudaram e os métodos de captura de pré-combustão por 
absorção física utilizando Selexol e Rectisol. As taxas de captura de CO2 variaram de 87% e 
100%, respectivamente. Verificou-se que o GWP (Potencial de aquecimento global) em 
fabricas de IGCC(Gasificação integrada de ciclo combinado) é semelhante a 190 kg CO2 
eq./MWh. 
 
O processo de separação de gases à base de hidratos, conhecida como hydrate based gas 

separation (HBGS), foi considerado como uma nova abordagem promissora para a separação 
de CO2 de misturas em combustível e gás de combustão. A base para a separação é a partição 
seletiva do componente CO2 de um combustível ou gás de combustão, entre a fase cristalina de 
hidrato sólido e o gás fase após formação de cristais de hidrato.  
 
Existem várias vantagens para a aplicação do processo HBGS para captura de pré-combustão. 
O fluxo de gás combustível sai do conversor de deslocamento de gás de água está na faixa entre  
2 e 7 MPa que é muito favorável para a formação de hidratos. A capacidade de aramazenamento 
é alta, bemc omo a eficiência energética, o processo é limpo (materiais não tóxicos ou 
perigosos) e ambientalmente benigno (uso de água como solvente). Além disso, essse processo 
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pode capturar simultaneamente H2S e SO2, eliminando assim a necessidade de ter etapas de 
pré-tratamento para captura de pré-combustão. nota-se que o gás da dissociação dos cristais de 
hidratos estarão em pressões elevadas, reduzindo-se o custo de compressão para o transporte de 
CO2 para armazenamento e sequestro. 
 
3 Conclusão 
 
Algumas técnicas como a tecnologia de membranas e adsorção carecem de mais estudos, tanto 
testes em escala laboratorial, bem como em escala industrial, devido problemas como a 
necessidade de regeneração no caso da adsorção e as baixas taxas de captura de ambas as 
técnicas apresentadas. Já a absorção química, ainda pode ser necessária uma análise cuidadosa 
da viabilidade energética do processo devido à energia requerida pelas bombas e a energia 
despendida na etapa de regeneração, onde o gás absorvido deixa a solução. Mesmo assim, esta 
técnica é a que se mostra melhor desenvolvida por ser estudada há mais tempo, além de 
apresentar melhor relação entre carbono absorvido e energia requerida ao processo. Conclui-se 
que os esforços das pesquisas atuais estão voltados para aumentar a eficiência das técnicas de 
captura de CO2, reduzindo assim o gasto energético, principalmente na fase de regeneração do 
processo. Desse modo, em trabalhos futuros, espera-se desenvolver em escala laboratorial o 
processo de absorção por aminas primárias e secundárias, uma vez que essa foi a técnica que 
apresentou o melhor custo benefício e simplicidade de aplicação para captura do CO2. 
Diferentes soluções de aminas serão analisadas a fim de se determinar a melhor composição 
para o processo de absorção, bem como melhorias de layout da coluna de absorção serão 
propostas para melhorar o aproveitamento energético da aplicação desta técnica.  
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Resumo: Com a crescente preocupação com o mercado, a redução de custos logísticos, assim 
como a melhoria do nível de serviço tornaram-se elementos importantes para a sustentabilidade 
e fatores decisivos para a tomada de decisão. Isto pode afetar direta ou indiretamente no futuro 
das organizações, pois exercem influência relevante na competitividade e nos resultados 
econômicos e financeiros dessas organizações. O presente trabalho tem como objetivo 
identificar o papel da roteirização, como ferramenta, para redução de custos logísticos em uma 
empresa de confecção, situada no centro oeste de Minas Gerais. Por meio de um estudo de caso 
é possível retratar as dificuldades encontradas na organização, com relação à distribuição das 
atividades para as facções e, como a aplicação de um método dinâmico de roteirização de Clarke 
e Wright influencia na organização, padronização e, consequentemente, na redução de custos. 
Por meio da comparação entre os cenários e resultados, com e sem a utilização da roteirização 
para gestão dos custos logísticos e melhoria do nível de serviço, assim como a análise das 
informações cedidas pela organização, respondeu-se ao problema proposto, atingindo o 
objetivo geral e validando os pontos levantados. Após a análise dos dados, concluiu-se que a 
roteirização é um elemento de essencial importância para a gestão dos custos logísticos e 
melhoria do nível de serviço. 
 
Palavras-chave: Roteirização. Custo. Faccionista. Confecção. 
 
1 Introdução 
 
Diante da necessidade de reduzir os custos, as organizações começaram a investir e direcionar 
seus esforços para a otimização das atividades logísticas. Segundo Ballou (2010, p. 27), a 
logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de 
mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de 
consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. 

 
Ao realizar uma visita na empresa Corp Comércio e Indústria Ltda. Identificou-se dificuldades 
no controle das facções, ausência de rotas de distribuição das atividades destas facções e um 
custo logístico alto. 
 
A proposta do trabalho é a redução de custos no setor de logística da empresa Corp, localizada 
à margem da rodovia Nilo Penido MG-431, Itaúna – MG, cujas atividades são voltadas para a 
confecção de moda fitness e praia. A redução dos custos ocorre por meio da aplicação de 
modelos heurísticos que permite o controle das facções e a obtenção da melhor rota para a frota 
de veículos. 
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A obtenção de uma rota por caminho mínimo auxilia na distribuição e recolhimento de 
mercadoria das faccionistas, reduzindo viagens, tempo e custo. Assim, satisfazendo aos clientes 
internos e externos, entregando os produtos com pontualidade e segurança. 
 
2 A roteirização de veículos 
 
Segundo Cunha (2000) citado por Gama (2011, p. 28) o termo roteirização de veículos vem 
sendo utilizado como equivalente ao inglês routing (ou routeing), para designar o processo de 
determinação de um ou mais roteiros ou sequências de paradas, a serem cumpridos por veículos 
de uma frota, objetivando-se visitar um conjunto de pontos geograficamente dispersos, em 
locais pré-determinados, que necessitam de atendimento. Quando a definição dos roteiros 
envolve não só aspectos espaciais ou geográficos, mas também temporais, tais como restrições 
de horários de atendimento nos pontos a serem visitados, os problemas são, então, denominados 
de roteirização e programação de veículos. 
 
Um modelo de roteirização bastante usado é o de que o ponto de origem e destino sejam os 
mesmos. Isto ocorre normalmente, quando o veículo em questão é de propriedade da empresa.  
Esse tipo de roteirização leva o nome de “o problema do caixeiro viajante” e seu objetivo é 
achar a sequência, na qual os pontos visitados minimizam a distância ou o tempo total de viagem 
(BALLOU, 2010, pp. 196, 197). 
 
Os problemas de roteirização apresentam algumas características, FIGURA 1, que podem ser 
usadas para modelar os problemas reais. 
 

   FIGURA 1 – Características dos problemas de roteirização e programação 

 
    Fonte: NARUO (2003, p. 66). 
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3 Recursos para realizar a roteirização 
 
A elaboração do processo de roteirização envolve a utilização dos recursos como: o Excel 
VBA, o programa Logware e o sistema de coordenadas cartesianas e geodésias. 
 
3.1 Excel VBA 
 
O Excel é utilizado para a análise de dados, criação de relatórios, preparação de gráficos e 
apresentações, além de cálculos e outros dados. No Excel ocorre uma repetição de passos, ara 
aumentar sua  produtividade utiliza o Excel VBA (Visual Basic for Applications) que permite 
automatizar diversas tarefas na elaboração de planilas (IMPACTA TREINAMENTOS, 2017). 
 
3.2 Programa Logware 
 
O Logware é uma coleção de programas úteis, para analisar variedade de problemas e estudos 
de casos logísticos, FIGURA 2. 
 
          FIGURA 2 – Tela inicial do Logware versão 5.0 

 
          Fonte: BALLOU (2004, p. 4). 
 
Ballou (2004, pp. 4, 15) oferece este software na versão 5.0 de 2006 para finalidades 
educacionais e não garante que o software se ajuste a qualquer aplicação. O Router é um 
programa de software, para determinar a melhor rota e programação para uma frota particular 
de veículos. O problema típico é quando os caminhões que estão em um depósito central, fazem 
coletas e entregas a um número de paradas, e retornam ao mesmo depósito de origem. As 
paradas necessitam de ser atribuídas a veículos e então, sequenciadas em cada rota desse 
veículo. O objetivo é minimizar a distância total viajada e o número de veículos necessários. 
 
3.3 Sistema de coordenardas geodésicas e cartesianas 
 
Conforme a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS ([199-]a) os sistemas de 
referência são utilizados para descrever as posições de objetos. Quando é necessário se 
identificar a posição de uma determinada informação na superfície da terra, são utilizados os 
Sistemas de Referência Terrestres ou Geodésicos. Estes, por sua vez, estão associados a uma 
superfície que mais se aproxima da forma da terra, e sobre a qual são desenvolvidos todos os 
cálculos das suas coordenadas. As coordenadas podem ser apresentadas em diversas formas: 
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em uma superfície esférica recebem a denominação de coordenadas geodésicas, e em uma 
superfície plana, recebem a denominação da projeção às quais estão associadas, como por 
exemplo, as coordenadas planas UTM – Universal Transversa de Mercator.  
 
As coordenadas referidas aos Sistemas de Referência Geodésicos são normalmente 
apresentadas nas formas: cartesianas, geodésicas (ou elipsoidais) e planas (UFRGS, [199-]a). 
 
Segundo a UFRGS ([199-]a) um sistema coordenado cartesiano no espaço 3D é caracterizado 
por um conjunto de três retas (x, y e z), denominadas de eixos coordenados, mutuamente 
perpendiculares. Esse sistema associado à um Sistema de Referência Geodésico, recebe a 
denominação de Sistema Cartesiano Geodésico (CG) de modo que:  
- o eixo X coincidente ao plano equatorial, positivo na direção de longitude 0°; 
- o eixo Y coincidente ao plano equatorial, positivo na direção de longitude 90°; 
- o eixo Z é paralelo ao eixo de rotação da Terra e positivo na direção norte. 
 
Independentemente do método utilizado para se representar ou projetar uma determinada 
superfície no plano, deve-se adotar uma superfície que sirva de referência, garantindo-se uma 
concordância das coordenadas na superfície esférica da terra. Com este propósito, deve-se 
escolher uma figura geométrica regular, muito próxima da forma e dimensões da terra, a qual 
permite, mediante um sistema coordenado, posicionar espacialmente as diferentes entidades 
topográficas. Esta figura recebe a denominação de elipsoide e as coordenadas referidas a ele 
são denominadas de latitude e longitude geodésicas, FIGURA 3. 
 
        FIGURA 3 – Sistema de coordenadas geodésicas 

 
Fonte: THUM et al., 2006 

 
As fórmulas oficiais para transformação de coordenadas no sistema geodésico para sistema 
cartesiano foram publicadas pelo IBGE na Resolução N°23 de 21 de fevereiro de 1989, visando 
a compatibilização entre as coordenadas obtidas com o sistema GPS - Global Positioning 
System e o Sistema Geodésico Brasileiro SAD69 - South American Datum (UFRGS, [199-]a). 
 
4 Redução do custo de logística por meio da roteirização 
 
4.1 Caraterização do problema 
 
O gerente de logística verifca que veículos que saíam para a entrega de peças sem um roteiro 
definido fazia com que muitas vezes carros se encontrassem em uma mesma rua, mostrando 
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assim a necessidade de uma roteirização. Outra razão que evidenciava essa necessidade era o 
gasto com combustíveis. Sem uma rota pré-fixada, os veículos costumam andar mais, gastando 
assim, mais em combustível. Além disso, a falta de registros das facções, a ausência de 
parâmetros para a distribuição das peças e a forma como eram realizadas as escolhas das 
faccionistas, influenciavam no surgimento do problema. 
 
4.1.1 Problemas com o combustível 
 
Em julho de 2017, o Governo Federal aumentou  o PIS-Cofins (Programa de Integração Social-
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) sobre o preço da gasolina, que passou 
de R$ 0,30 para R$ 0,79 por litro, a maior elevação permitida por lei. No diesel o tributo passou 
de R$ 0,24 para R$ 0,46 por litro. A cobrança sobre a produção de etanol subiu de R$ 0,12 para 
R$ 0,13. O etanol não era taxado na distribuição, mas agora a taxa seria de R$ 0,19 em cada 
litro (CORREIO BRASILIENSE, 2017). 
 
Essas mudanças impactam o preço dos combustíveis, GRÁFICO 1, e reflete, diretamente, no 
gasto da empresa com as viagens para distribuição das peças, o que fez com que a questão de 
roteirização passasse a se tornar primordial para se diminuir os custos. 
 

     GRÁFICO 1 – Evolução do preço dos combustíveis em 2017 

 
Fonte: Portal de Notícias G1, 2018 

 
Além das mudanças no âmbito federal, em janeiro de 2018, o Governo Estadual mudou o valor 
de referência na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre os combustíveis. O ICMS passou de 29% para 31% para a gasolina e de 14% para 16% 
para o álcool, assim aumento  2% o preço na bomba (JORNAL ESTADO DE MINAS, 2018). 
 
No GRÁFICO 2 pode-se verificar a comparação dos quilômetros gastos com os custos que a 
empresa teve no período de agosto de 2017 a janeiro de 2018, com os translados para as facções.  
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      GRÁFICO 2 – Comparação entre o total gasto em combustível e a quilometragem do translado 

 
 
O GRÁFICO 3 revela os custos da empresa com combustível e o tipo de combustível utilizado 
nesse mesmo período. 
 
     GRÁFICO 3 – Custos com combustível no período de agosto/2017 a janeiro/2018 

 
 
Os custos com os combustíveis dos translados para as facções totalizaram, neste período, uma 
média diária de R$ 39,06 com álcool e R$ 30,94 com gasolina. A quilometragem dos veiculos 
total neste período foi 29693 km. 
 
4.2 Coleta de dados para a roteirização 
 
Para inicar a roteirização deve-se observar a necessidade de algumas mudanças, tais como: 
- registrar e documentar as facções;  
- documentar os parâmetro utilizados para distribuir as peças;  
- criar um método para realizar a distribuição sem favorecer a nenhuma faccionista.  
 
O objetivo do trabalho é reduzir os custos com os transportes em 10%, por meio de obtenção 
de uma rota adequada para a distribuição e recolhimento de mercadoria das faccionistas. 
 
Trabalhando em conjunto com os funcionários, as pesquisadoras apuraram 45 faccionistas 
responsáveis pela costura de peças para a marca Obbia, sendo 34 do município de Itaúna, 6 do 
município de Pará de Minas e 5 de Divinópolis/Carmo do Cajuru. Além da costura de peças, 
existem 4 faccionistas para o acabamento, todas de Itaúna. 
 
Com a identificação das faccionistas e da sua localização apurou-se o critério de envio das peças 
para as mesmas. O critério é baseado na determinação das peças como básicas, diferenciadas, 
com elástico, sem elástico, de tactel ou caseadas. Cada faccionista tem sua área de atuação, 
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dependendo de sua habilidade, no caso de peças diferenciadas ou básicas, ou de possuir 
determinada máquina, no caso de peça com ou sem elástico, de tactel e caseada. Assim, 
concluiu-se que os critérios de distribuição de peças para as faccionistas são: 
- as faccionistas que fazem peças diferenciadas, são capazes de fazer as básicas, porém a 
recíproca não é verdadeira; 
- a faccionista que faz peças que possuem elástico, ou seja tem a máquina específica para isso, 
tem capacidade de fazer peças sem elástico; 
- existem somente duas faccionistas que fazem roupas em tactel, e elas são as únicas que 
também fazem caseamento. 
 
Apurado os critérios, cada peça da coleção Inverno/2018 foi avaliada aos mesmos parâmetros, 
para depois ser relacionadas as faccionistas que possuem habilidade de fazer cada peça. 
 
Por meio do Excel VBA foi possível criar uma planilha inteligente para encontrar qual 
faccionista faz determinada peça e seu local de moradia, como mostra a FIGURA 4 no campo 
destacado em vermelho, código da peça. Ao inserir a referência, por exemplo, OB182005, um 
top estampado, a planilha exibe as informações da peça e das faccionistas (o que fazem e 
localização). 
 
FIGURA 4 – Uso da planilha para identificação da faccionista 

 
 

A consulta pode ser feita a partir do nome da faccionista e a planilha retorna com as referências 
das peças feitas por ela. Por último, a consulta pode ser feita a partir da cidade ou do bairro, 
retornando o nome de cada faccionista e das peças feitas por elas. 
 
Após a apresentação do uso da planilha na empresa, percebe-se a necessidade de separar as 
faccionistas em três grupos distintos. Isso se deve pelo fato de que algumas das faccionistas não 
poderem “ficar paradas”, pois elas procurariam outra empresa para suprir sua demanda. Assim, 
criou-se os grupos diferenciados por tempo de contribuição, rapidez e diversidade de peças:        
- grupo A: maior tempo de contribuição, rapidez na entrega e são capazes de fazer peças 
diferenciadas e básicas; 
- grupo B: suprem o grupo A quando as faccionistas desse grupo estão ocupadas, têm uma boa 
rapidez e são capazes de fazer peças diferenciadas e básicas; 
- grupo C: são mais lentas na entrega e fazem somente peças básicas. 
 
Assim, inseriu na planilha a coluna Grupo, destacado de roxo na FIGURA 5, para identificar a 
a qual grupo pertence a faccionista que faz a peça procurada. 
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    FIGURA 5 – Exemplo da aplicação do fator grupo para a priorização das faccionistas 

 
 
O passo seguinte consiste em selecionar as faccionistas para estabelecer o caminho mínimo e 
assim obter redução dos custos de transportes. 
 
4.3 Roteização do caminho mínimo 
 
Com o auxílio do Google Maps foram encontradas as coordenadas geográficas de todas as 
faccionistas, levando-se em consideração seus endereços. No entanto, como a função “Router” 
no Logware, que desenvolve rotas e programações para vários veículos que servem a múltiplas 
paradas utiliza coordenadas cartesianas é necessário converter as coordenadas geográficas. 
 
A conversão foi feita com o auxílio de um programa disponibilizado pela UFRS de 
Transformação de Coordenadas. Então, usou-se a transformação de coordenada geodésica para 
cartesiana. A coordenada geodésica é um tipo de coordenada geográfica que usa graus, minutos 
e segundos para a localização de um ponto no mapa,  FIGURA 6. Usou-se as coordenadas 
geodésicas do ponto de origem – Corp (1), a altura do ponto foi a altitude de Itaúna, 880 m, e  
para o elipsoide escolheu o WGS 1984, que é usado no GPS. 
 

  FIGURA 6 – Transformação de coordenadas 
  geográficas para cartesianas 

 
   Fonte: UFRGS, [199-]b 
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4.3.1 Aplicação da função Router 
 
A logística da Corp disponibilizou as rotas do dia 25 de abril de 2018 e quais faccionistas seriam 
visitadas. A rota de distribuição de peças foi definida como Google Maps. Os bairros visitados 
no primeiro mapa foram: Jadir Marinho, Piaguaçu, Várzea da Olaria, Irmãos Auler e Padre 
Eustáquio. No segundo mapa foram os seguintes bairros: Santanense, Parque Jardim, Itaunense 
II, Três Marias, Cidade Nova, Aeroporto, Santa Edwiges, Morada Nova e Piedade. Entretanto, 
o ponto inicial e final foi marcado como sendo a Universidade de Itaúna e não o Grupo Obbia.  
 
Foi observado que por não dar direcionamentos concretos de quais faccionistas devem ser 
visitadas e seus respectivos endereços, esse método usado para roteamento é passível de falhas. 
Por esse motivo, recomenda-se o uso do programa Logware para o auxílio do roteamento. 
 
Para a utilização da função “Router”, é necessário transformar as coordenadas cartesianas de 
quilômetros (km) para milhas terrestres. Depois de identificada a coordenada cartesiana do 
ponto de origem e dos nós, insere os dados no programa. Como Parameters coloca-se a 
coordenada horizontal (X) e vertical (Y) do ponto de origem. Como o foco não é os horários de 
entrega desconsidera esses pontos digitando 9999. 
 
Em Stops (paradas) adicona as faccionistas que serão visitadas no dia e suas coordenadas. No 
stop type (tipo de parada) digita D, se for entrega de mercadorias, ou P, se for coleta. Como o 
peso ou cubagem não interferem nesse caso, pode-se zerá-los. 
 
Em Vehicles especifica a quantidade e o veículo usado. Como, para o trabalho não importa a 
capacidade, digita 9999 para desconsiderar esse parâmetro. No número de veículos, recomenda 
usar um número maior para o programa calcular a quantidade ideal de veículos para minimizar 
os custos da rota. 
 
Na FIGURA 7, apresenta-se a plotagem do caminho, que deve ser seguido para entrega nas 
faccionistas. Observe que existe apenas um caminho. Isso ocorre porque apesar de existirem 
mais veículos, o programa utiliza o mínimo possível, para visitar o máximo de faccionistas.  

 
 FIGURA 7 – Plotagem do caminho ótimo para a entrega. 

 
 
O resultado do caminho ótimo é mostrado, relacionando a sequência das entregas em função 
do nome das faccionistas: 
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Corp (Depot) → Andrea (2) → Sônia Santana (8) → Flávia Josiane (9) → Jaine (7) → Geisiane 
(5) → Shirley (6) → Luciene (4) → Vanessa (3) → Natália (1) → Marcilene (11) → Érica (16) 
→ Cleonice (12) → Fabiana (14) → Flávia Aves (25) → Sônia Helena (24) → Tatiane (17) → 
Concebida (20) → Camila (19) → Glenda (18) → Elisaine (15) → Carla (23) → Gisele (22) 
→ Terezinha (21) → Kelly (13) → Sônia Cristina (10) → Corp (Depot) 
 
4.4 O custo da logística com a roteirizaçao 
 
Segundo Ballou (2010, p. 191) o transporte representa normalmente entre um e dois terços dos 
custos logísticos totais. Reduzir os custos, melhorar os serviços aos clientes, descobrir os 
melhores roteiros para os veículos, a fim de minimizar o tempo e a distância constitui problema 
muito frequente de tomada de decisão. Assim, aumentar a eficiência por meio da máxima 
utilização dos equipamentos e pessoal de transporte é uma das maiores preocupações do setor. 
 
A partir do caminho ótimo definido, tem-se a distância estimada de 12 milhas para a realização 
do percurso, aproximadamente 19,31 km, com apenas um veículo. Com as distâncias reais, 
obtidas por meio da matriz, FIGURA 8, tem-se 31,37 km, com um erro de 38,44% que pode 
ser devido ao fator de correção. O fator utilizado no software é padrão para o mundo, porém, o 
Brasil é um país montanhoso, principalmente em Minas Gerais, sendo justificável o erro. 
 

FIGURA 8 – Matriz de distâncias entre faccionistas (ida e volta) 

 
 
A rota definida pela Corp utiliza dois veículos. Cada veículo percorria as faccionistas mais 
próximas. Para realizar o trajeto, um veículo percorre a distância estimada de 15,46 km e o 
outro a distância estimada de 25,74 km, totalizando 41,20 km. A partir dessas informações 
cálculou os custos com combustível, para um consumo médio de 8,00 km/l, TABELA 1. 

 
    TABELA 1 - Custos diário com combustível 
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Ao comparar as rotas definidas pela Corp e a rota obtida pelo Router observa-se uma redução 
no custo com combustível de R$ 5,21 (economia de 23,86%). Além disso, há também redução 
na quantidade de veículos, e, consequentemente, redução de motoristas, manutenção e tempo. 
 
Ressalte-se que os cálculos foram obtidos com dados de apenas um dia. No entanto, é necessário 
o acompanhamento da roteirização por um período de tempo maior que o analisado. 
 
5 Considerações finais 
 
O principal objetivo do trabalho surgiu após conversa com os responsáveis pela área de finanças 
e de logística da empresa, cujo maior problema detectado foi grande consumo de gasolina, por 
parte dos motoristas, na entrega e coleta de peças. 
 
A criação de planilhas no Excel VBA permite que as peças da coleção possam ser consultadas 
e com elas as informações das faccionistas que têm capacidade de produzi-las. Isso é importante 
para que não haja centralização das peças em poucas faccionistas, agilizando a entrega por elas. 
 
A busca de software que ajudasse na roteirização dos veículos da empresa com suas 
características foi um ponto de dificuldade. No entanto, após a escolha do software Logware e 
execução da função Router obteve-se a melhor rota e a ordem em que as faccionistas deveriam 
ser visitadas.  
 
Ao comparar as rotas definidas pela Corp e a rota obtida pelo Router, pode-se notar uma redução 
de R$ 5,21, ou seja, uma economia de 23,86% nos valores gastos com combustível, além de 
uma redução na quantidade de veículos, e consequentemente, redução de motorista, 
manutenção e tempo que conduzem à redução de despesas. Um estudo mais completo deve ser 
realizado para a comprovação de tal fato, pois foi usada somente uma rota para a comparação. 
 
A interface do software Logware não é amigável ao usuário, o programa é confuso, e há poucas 
fontes de informação, mas é muito completo. Além disso, quando os dados salvos são 
novamente abertos para uma nova plotagem e conferência, os números que utilizava ponto para 
separar decimais modificado para vírgula, mudando a plotagem do mapa e os resultados. 
Portanto, a plotagem do mapa e os resultados corretos deve ser utilizada sem salvar e abrir 
novamente. Fica como sugestão, para futuros desenvolvedores, a elaboração de um software 
voltado para logística que seja user friendly (amigável), com explicações concretas de como ele 
pode ser usado. 
 
A utilização do software Logware e do Excel VBA foi de suma importância para a realização 
desse projeto, pois, sem o auxílio desses recursos o objetivo não seria alcançado, visto que não 
se conseguiu encontrar um único software, que tratasse todos os dados, como foi feito. 
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Resumo: Os protocolos de Montreal, Kyoto e recentemente a Emenda de Kigali determinaram 
prazos para a substituição de diversos fluidos refrigerantes CFCs, HCFs, HCFCs, por fluidos 
naturais ou ambientalmente amigáveis. Desta forma, o presente trabalho aborda o retrofit 
realizado em uma bancada de refrigeração, cujo fluido inicial de trabalho era um 
hidroclorofluorcarbono (R-22) e foi trocado pelo R-134a. Testes experimentais foram 
realizados para se determinar e comparar o coeficiente de performance (COP) entre os fluidos 
refrigerantes. O motor responsável pela troca de calor no condensador teve sua rotação 
modulada por meio de inversor de frequência em 36, 48, 60 Hz. As pressões e as temperaturas 
foram medidas, e com o auxílio do software Engineering Equation Solver (EES) determinou-
se as entalpias e as demais propriedades termodinâmicas dos fluidos. O maior COP obtido para 
o R-134a foi 3,37±0,154 a uma frequência de 60 Hz. Ao comparar com o R-22, cujo COP foi 
de 4,23±0,154 para as mesmas condições de operação, nota-se uma diferença de performance 
entre os fluidos, a qual pode ser atribuída ao menor poder calorífico do R-134a. 
  
Palavras-chave: Máquina de refrigeração. Retrofit.  R-134a. R-22. Coeficiente de performance 
(COP). 
 
1. Introdução 
 
Atualmente, existe uma crescente procura por sistemas de refrigeração, os quais são 
fundamentais no nosso cotidiano. A busca de fluidos de trabalho ideais para serem empregados 
nesses sistemas de refrigeração têm-se tornado um grande desafio para a indústria de 
refrigeração e para sociedade em geral.  
 
Desde do Protocolo de Montreal, Kyoto e recentemente a emenda de Kigali (2016), foi 
determinado em médio/longo prazo a substituição dos fluidos CFCs, HCFCs, HFCs, por fluidos 
naturais como o dióxido de carbono (CO2), a amônia (NH3), os hidrocarbonetos (HCs). Por 
exemplo, no Brasil, que é um país em desenvolvimento, só poderá utilizar o R-22, que é um 
hidrocloroflourcarbono (HCFC) para consumo até 2040 (CALM e DOMANSKI, 2004).  
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O R-22 foi um dos primeiros fluidos refrigerantes a ter seu prazo de utilização determinado, 
uma vez que por ser um HCFC ainda apresenta em sua estrutura molecular o elemento cloro 
que é extremamente nocivo à camada de ozônio. Além disso, possui valores de GWP (Global 

Warming Potential) de 1700 e OPD (Ozone Potential Depletion) igual a 0,055, os quais pelas 
normas atuais, devem tender a zero para ser considerado um bom fluido refrigerante.  
 
Segundo Shirvastava e Choudhari (2016), o R-22 é o fluido mais utilizado em diversas áreas 
de aplicações de refrigeração, o que exige pressa e demonstra a preocupação para realização do 
retrofit deste fluido no âmbito de toda a indústria de refrigeração.  
 
Diversas pesquisas como a de Antunes et al. (2015) mostram a necessidade de otimizar os 
sistemas e buscar a substituição do R-22 por fluidos ambientalmente amigáveis, compatível 
com óleo mineral e com propriedades refrigerantes próximas ao do R-22, para poder evitar 
alterações nas instalações.  
 
Um dos fluidos indicados para o retrofit do R-22 é o R-134a, que apesar de ser 
hidrofluorcarbono (HFC), possui ODP igual a zero e GWP menor do que o R-22 igual a 1200, 
e não apresenta o componente cloro na molécula responsável pela destruição da camada de 
ozônio (MAÍNA e HUAN, 2015). 
 
Deshumukh e Male (2015), demonstraram em seu trabalho que o R134a é uma ótima opção 
para a substituição do R-22.  Os resultados apresentaram valores próximos de performance com 
COPs de 3,18 e 3,08 para o R-22 e o R-134, respectivamente. Apesar de as características e 
propriedades termodinâmica serem um pouco diferentes, a diferença entre a eficiência do 
sistema não é significativa.  
 
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar o retrofit de uma bancada de 
refrigeração que opera com R-22 pelo R-134a, uma vez este último fluido apresenta índice de 
ODP igual a 0 e um GWP relativamente menor.  
 
2. Metodologia 
 
O presente trabalho foi desenvolvido no laboratório de Termodinâmica e Transferência de Calor 
da Universidade de Itaúna. O sistema de refrigeração utilizado foi montado com os principais 
dispositivos térmicos, conforme observa-se na FIGURA 1. Diversos testes foram realizados 
obtendo-se as melhores condições de desempenho para R-22, antes de se realizar o retrofit com 
o fluido R-134a. 
 
Devido à semelhança das propriedades termodinâmicas entre os dois fluidos, para execução do 
retrofit não foi necessário a troca de nenhum dos componentes térmicos da bancada: 
compressor, condensador, tubo capilar e evaporador, e nem do óleo lubrificante.  
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FIGURA 1 - Bancada de refrigeração 
 

 
Fonte: Desenvolvido pelo próprio autor (2018) 
 
Removeu-se completamente o fluido R-22 da bancada de refrigeração. Assim, realizou-se a 
limpeza do sistema utilizando o próprio fluido R-134a. Depois, realizou-se um vácuo na 
máquina para remoção da umidade.  
 
Utilizando manifolders injetou-se o novo fluido (R-134a) no sistema. A fim de comparação, 
adicionou-se a mesma quantidade de massa de R-134a com a qual o sistema estava operando 
anteriormente com R-22, ou seja, 610g de fluido. 
 
Multímetros do tipo K foram instalados e utilizados para leitura das temperaturas e, manômetros 
para medida das pressões. As incertezas dos instrumentos de medição foram consideradas e 
analisadas.  
 
Calculou-se o coeficiente de desempenho do sistema de refrigeração (COP) e plotou-se os 
gráficos com auxílio dos softwares CATT3 e EES (Engineering Solver Equation). Os pontos 
de medições, 1, 2, 3 e 4, considerados entrada e saídas dos dispositivos térmicos foram 
adotados, conforme observa-se na FIGURA 2.  
 
Usou-se no condensador um sistema de convecção forçada, no qual era controlada a rotação do 
motor por um inversor de frequência localizado no painel da máquina. Com a convecção 
forçada foi possível aumentar a troca de calor no equipamento. Para execução dos testes 
empregou-se frequências de 30, 45 e 60Hz.  
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FIGURA 2 - Ciclo térmico de refrigeração 
 

 

 
Fonte: Desenvolvido pelo próprio autor (2018) 
 
3. Resultados e discussão 
 
Iniciaram-se os testes verificando a ausência de possíveis vazamentos na máquina, os quais não 
ocorreram. Assim, executaram-se as medições em regime estacionário. Para cada ponto de 
medição, realizaram-se dez leituras sequenciais. Posteriormente, a média desses valores foi 
obtida, minimizando os erros de leitura.   
 
Os valores aferidos para o R22 e R-134a podem ser observados no QUADRO 1 e 2, 
respectivamente. A temperatura ambiente para ambos os testes foi cerca de 23±1°C. Para ambos 
os fluidos refrigerantes realizaram-se testes para as frequências de 60, 48 e 36Hz de rotação da 
hélice acoplada ao motor responsável pela convecção forçada no condensador.  
 
TABELA 1 – Medições do R-22 

R-22 

Frequência 
(Hz) 

T1 
(°C) 

P1 (Mpa) T2 
(°C) 

P2 (Mpa) T3 
(°C) 

P3 (Mpa) T4 
(°C) 

P4 (Mpa) T 
saída 
(°C) 

60 7±1 0,4±0,116 78,3±1 1,616±0,145 31±1 1,534±0,145 -
3,7±1 

0,435±0,116 0±1 

48 3,5±1 0,429±0,116 86±1 1,812±0,145 35,3±1 1,719±0,145 -2±1 0,459±0,116 2±1 

36 0±1 0,474±0,116 88,3±1 2,106±0,145 46±1 2,057±0,145 0±1 0,517±0,116 4±1 
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TABELA 2 – Medições do R-134a 

R-134a 

Frequênci
a(Hz) 

T1 
(°C) 

P1 
(Mpa) 

T2 
(°C) 

P2 
(Mpa) 

T3 
(°C) 

P3 
(Mpa) 

T4 
(°C) 

P4 
(Mpa) 

T 
saída 
(°C) 

60 18,6
±1 

0,26908
±0116 

87,4
±1 

1,37626
±0,145 

35,4
±1 

1,37626
±0,145 

-
1,9±

1 

0,27519
±0,116 

8,8±1 

48 18±1 0,27792
±0,116 

95,1
±1 

1,47433
±0,145 

38,2
±1 

1,47433
±0,145 

-1±1 0,2841±
0,116 

8±1 

36 18±1 0,29753
±0,116 

99,1
±1 

1,7195±
0,145 

47±1 1,7195±
0,145 

0,1±
1 

0,29514
±0,116 

8,9±1 

 
Com o auxílio do software CATT3 os COPs (coeficient of performance) para cada ponto em 
regime estacionário foi calculado por meio da 1° Lei da Termodinâmica, conforme observa-se 
na EQUAÇÃO 1. Os resultados obtidos estão apresentados no QUADRO 3.  
 
COP = 𝑞41

𝑤12
 = ℎ1−ℎ4

(ℎ2−ℎ1)
          (1) 

 
Em que, q41 (kJ/Kg) é o calor específico rejeitado pelo evaporador, w12 (kJ/Kg) é o trabalho 
específico do compressor, e “h” as entalpias específicas nos respectivos pontos apresentados.  
 
TABELA 3 - COPs 

Fluido R-22 R-134a 

Frequência (Hz) COP COP 

60 4,63±0,154 3,371±0,154 

48 3,689±0,108 2,818±0,108 

36 3,15±0,094 2,536±0,094 

 
Para a comparação do retrofit entre os dois fluidos refrigerantes, plotou-se os gráficos do ciclo 
de refrigeração para a frequência que apresentou os melhores resultados, no caso a frequência 
de 60Hz. Os gráficos do R-22 e R-134a de pressão versus entalpia (Pxh) para a frequência de 
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60Hz estão apresentados nas FIGURAS 3 e 4, respectivamente. 
 
FIGURA 3 - Gráfico Pxh para 60Hz do R22 

 
 
FIGURA 4 - Gráfico Pxh para 60Hz do R-134a 

 
 

As vazões mássicas dos dois fluido refrigerantes foram calculadas para fim de comparação. Por 
meio do balanço de energia no evaporador estimou-se a vazão mássica, como demonstrado 
pelas EQUAÇÕES 2 e 3: 
 
|Q41| = |Qar|            (2) 
 
+mfluido*(h1 – h4) = - mar*cp*(T2 – T1)       (3) 
 
Em que, cp é o calor específico do ar (kJ/kg.k), T2 (°C) temperatura de saída do ar no evaporador, 
T1 (°C) temperatura de entrada do ar no evaporador, “h” (kJ/Kg) as entalpias nos respectivos 
pontos, mfluido vazão mássica do fluido refrigerante em questão (kg/s), e mar vazão mássica do 
ar (kg/s).  
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A vazão mássica do ar foi calculada medindo-se a velocidade de saída do ar frio, e a área do 
duto de saída, como observa-se na EQUAÇÃO 4.  
  
mar  = v*A*p           (4) 
 
Sendo, v (m/s) a velocidade do ar de saída, a A (m2) a área do duto de saída do ar frio, e p a 
massa específica do ar na saída.  
 
Logo, as vazões mássicas encontradas foram de 0,0392 kg/s de R-134a, e de 0,01kg/s de R-22. 
Os resultados são considerados pertinentes, uma vez que a capacidade de refrigeração do R-22 
é um pouco maior, necessitando assim de uma vazão mássica menor comparado com o R-134a. 
 
Observa-se que o desempenho do R-134a é ligeiramente menor do que o R-22. Os valores 
obtidos para os COPs do R-134a foram menores que o do R-22 comprando-se mesmas 
frequências de operação. Esse fato pode ser atribuído ao maior poder calorífico do R-22 
comparado com o R-134a, ou seja, esse fluido (R-22) tem uma maior capacidade de rejeitar e 
absorver calor. Além disso, conforme apresentado nos QUADROS 1 e 2 pode-se notar que a 
temperatura de saída do ar para o R-22 é menor, em torno de 0 a 4°C, comparando com os cerca 
de 8°C do R-134a. Como o R-22 tem maior capacidade de troca de calor, consegue resfriar o ar 
ambiente a uma temperatura menor.  
 
Apesar desses valores, o R-134a é um ótimo substituto para o R-22, pois possui características 
semelhantes a este fluido não necessitando realizar modificações físicas no sistema de 
refrigeração, e também atinge temperaturas favoráveis para um sistema de refrigeração, como 
a geladeira de aproximadamente 8°C. 
 
Além disso, deve-se lembrar que o R-22 deve ser abolido até 2040 devido seu alto valor de 
ODP e GWP. Segundo os estudos de Reis e Seidel (2015) no qual eles comparam os fluidos R-
11, R-12, R-22, R-134a, R-410a e R-717, o R-134a foi o melhor fluido refrigerante indicado 
para substituição do R-22, uma vez que seu desempenho foi bastante similar ao R-22, possuindo 
as vantagens de ser menos agressivo ambientalmente e não possuir o elemento cloro em sua 
composição química.  
 
4. Conclusão 
 
Os resultados obtidos na análise do retrofit do R-134a foram satisfatórios. Apesar da eficiência 
apresentada pelo R-134a ser menor em relação ao R-22, os valores não são tão significativos. 
Desta forma, pode-se concluir que o R-134a é um fluido de grande potencial para substituição 
do R-22. Além disso, é importante ressaltar que para o retrofit não foi necessário realizar 
nenhuma alteração dos componentes térmicos no sistema de refrigeração, devido à semelhança 
apresentada entre esses dois fluidos. Nos futuros trabalhos espera-se otimizar a máquina de 
refrigeração a fim de melhorar o desempenho do sistema, e realizar o retrofit com outros fluidos 
refrigerantes para novas análises de comparação.   
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Resumo: A impressão 3D é uma importante ferramentas para o desenvolvimento de protótipos, 
pois, com ela, é possível obter protótipos em um curto espaço de tempo e com baixo custo. 
Dentre os tipos de impressoras 3D, a impressora FDM – Fused Deposition Modeling 
(Modelagem por deposição de material fundido) se destaca por seu baixo custo e pela 
simplicidade do seu processo de fabricação. O funcionamento dessa impressora se dá por um 
movimento cartesiano em três eixos: x, y e z. O presente estudo objetiva conhecer o modelo de 
impressora FDM abordando o seu princípio de funcionamento, partes constituintes principais, 
materiais utilizados para a impressão, softwares disponíveis, principais vantagens e 
desvantagens desse modelo de impressora, principais defeitos que ocorrem durante a impressão 
e a aplicação deste modelo na fabricação de objetos. 
 
Palavras-chave: Impressão 3D. Modelagem. Protótipo. 
 
1 Introdução 
 
O processo de impressão 3D ou de fabricação aditiva é um grande avanço na fabricação de 
objetos. Isto acontece porque os atuais procedimentos de fabricação geralmente envolvem a 
redução ou a alteração do material em questão, a fim de criar o objeto desejado. Além disso, 
estes processos também requerem uma quantidade significativa de máquinas e um número 
considerável de pessoas qualificadas. Para que um objeto seja impresso com a tecnologia 
tridimensional é preciso que se tenha o projeto e o software de edição 3D instalado no 
computador. Muitas empresas que investem na fabricação deste tipo de equipamento oferecem 
também aplicativos que facilitam o uso da tecnologia tridimensional. 
 
Após criar o modelo tridimensional é necessário transferí-lo para o software da impressora e 
ainda definir as dimensões da imagem. O software de impressão irá compilar todos os dados e 
sistematizá-los em várias camadas. Em seguida inicia-se a impressão. Nesta etapa o injetor de 
matéria esquenta e insere o filete plástico que está na bobina. Na medida que o material derrete, 
ele é injetado em uma base, que se movimenta em dois eixos e cria as camadas. O processo 
então é realizado camada por camada, desta forma, quando uma fica pronta, outra se inicia até 
que o objeto seja totalmente concluído. 
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A realização deste estudo, conforme sugere a metodologia de pesquisa baseou-se na realização 
de levantamento bibliográfico a partir de registros disponíveis em livros, artigos, teses, 
dissertações em documentos eletrônicos e/ou impressos. A busca por trabalhos relacionados ao 
gerenciamento de funcionamento de impressão em 3D  foi efetuada por meio das palavras 
chaves: impressão 3D, filamentos, tecnologia. Os estudos encontrados são apresentados, 
analisados e discutidos a seguir. 
 
O objetivo deste artigo é promover o conhecimento do princípio de funcionamento da 
impressora tridimensional, modelo FDM, bem como suas partes eletrônicas e mecânicas, 
softwares, matériais utilizados para a fabricação de objetos, vantagens e desvantagens e a 
aplicação deste modelo. 
 
2 O que é a modelagem 3D 
 
O modelo 3D é o processo de desenvolvimento de uma representação matemática de qualquer 
superfície tridimensional de um objeto (seja inanimado ou vivo) por meio de software 
especializado. O produto é chamado de modelo tridimensional e consiste na criação de formas, 
objetos, personagens, cenários, etc. Para a realização da modelagem são utilizadas ferramentas 
computacionais avançadas e direcionadas para este tipo de tarefa. 
 
Diferentes tipos de geometria podem ser criados em aplicativos de modelagem 3D. Essas 
modelagens são realizados por meio da criação de uma malha complexa de segmentos que dão 
forma ao objeto. 
 
2.1 Tipos comuns de geometria na modelagem 3D 
 
2.1.1 Modelagem poligonal 
 
Segundo Autodesk (2018), na modelagem poligonal, os polígonos são como formas com lados 
retos, definidos por pontos tridimensionais (vértices) e linhas retas que o conectam(arestas). 
 
Os modeladores que usam polígonos normalmente usam aqueles com três lados, os triângulos, 
ou quatro, os quadriláteros (AUTODESK, 2018). 
 
Conforme a Autodesk (2018), as superfícies poligonais têm uma ampla faixa de aplicação e são 
o tipo de superfície preferido para efeitos de animação em filmes, projetos de videogames e 
desenvolvimento na Web em 3D, como ilustrado na FIGURA 1. 
 

               FIGURA 1 – Modelagem poligonal 

 
             Fonte: AUTODESK, 2018. 
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2.1.2 Curvas e modelagem NURBS 
 
Segundo Autodesk (2018) as curvas e modelagem NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines, 
ou seja, B-splines racional não uniforme) são composições de curvas definidas por uma fórmula 
matemática. O melhor uso para os NURBS é a modelagem de superfícies suaves com curvas 
complexas, como uma taça de vinho ou uma bola. Os NURBS são amplamente usados em 
projetos mecânicos ou industriais. A FIGURA 2 ilustra essa modelagem. 
 

      FIGURA 2 – Curvas e modelagens NURBS 

 
Fonte: AUTODESK, 2018. 

 
2.1.3 Modelagem de subdivisão 
 
A Autodesk (2018) descreve que as superfícies de subdivisão possuem características dos tipos 
de superfície poligonal e de NURBS. Como as superfícies NURBS, as superfícies de subdivisão 
podem produzir formas orgânicas suaves e ser modeladas com poucos vértices de controle. Tais 
como as superfícies poligonais, as de subdivisão permitem efetuar extrusão de áreas específicas 
e criar detalhes nas superfícies, quando necessário, como ilustrado na FIGURA 3. 
 

FIGURA 3 – Modelagem de subdivisão 

 
Fonte: AUTODESK, 2018. 

 
Uma variação do modelo tradicional de impressão 3D é a tecnologia de escanerização 3D, na 
qual vem revolucionando o mercado. Cada vez mais precisa e em alta definição, permitindo 
que as imagens digitalizadas se aproximem ao máximo da realidade. O Scanner 3D a Laser 
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possui um sensor que mapeia todo o objeto em questão. Sua base é apoiada em uma superfície 
plana e lisa, sem nenhum desnível para que a digitalização do produto seja feita com perfeição 
(VERSUS DESIGNER, 2016). 
 
Segundo a 3Dilla (2014) a criação de um modelo usando um software designado ou um scanner 
permite gerar um arquivo 3D que contém informações relevantes sobre o objeto, como suas 
dimensões, FIGURA 4. 
 

      FIGURA 4 – Exemplo de scanner gerador de arquivo 3D  

 
Fonte: 3D PRINTER (2018). 

 
O scanner pode gera um arquivo 3D do tipo STL (standard tesselation language, ou seja, 
linguagem padrão de tesselação). O arquivo STL é então lido pelo software que controla a 
impressora 3D (conhecido como gerador de código G), que divide o modelo 3D 
minuciosamente em finas camadas horizontais. Este software interno passa a enviar instruções 
para a impressora, a qual imediatamente começa a criar o objeto desejado da base até o topo 
(3DILLA, 2014). 
 
O arquivo STL consiste de uma série de triângulos vinculados para recriar a geometria da 
superfície de um modelo sólido. Cada face do triângulo é descrita por uma direção 
perpendicular e três pontos que representam os cantos do triângulo, fornecendo uma listagem 
completa das coordenadas x, y e z desses cantos e perpendiculares (LWT SISTEMAS, 2016). 
 
3 Como funciona uma impressora Fused Deposition Modeling – FDM 
 
As impressoras 3D FDM realizam o processo de impressão por meio da deposição de material 
fundido, no qual um determinado material em estado plástico, é seletivamente depositado em 
uma plataforma através de um bico extrusor. Para depositar as camadas através do bico estrusor, 
que é movimentado pelas coordenadas de orientação espaciais “x-y”, o extrusor vai depositando 
o material em todo o contorno da seção e, depois de terminado, passa a preencher o interior do 
contorno, geralmente em movimentos de vai e vem, FIGURA 5 (MONTEIRO, 2015). 
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FIGURA 5 – Esquema Geral do Processo FDM 

 
Fonte: BOA IMPRESSÃO (2017). 

 
A funcionalidade de uma impressora 3D é complexa, visto que há uma variedade considerável 
de tecnologias dedicadas à impressão 3D atualmente no mercado. Entretanto, apesar das 
diferenças, todas essas tecnologias funcionam de acordo com o mesmo princípio: a criação de 
objetos camada por camada, utilizando o material fornecido, e de acordo com as instruções 
fornecidas pelo software que controla a impressora. A principal característica diferenciadora 
destas tecnologias está na forma como o material é disposto em camadas, de acordo com 
(3DILLA, 2014). 
 
O tempo de impressão do objeto em uma impressora 3D FDM é variado, dependendo 
diretamente da densidade e tamanho do projeto. No QUADRO 1 são apresentadas as principais 
impressoras disponíveis no mercado e os diferentes materiais que são possíveis imprimir: 
polímeros, cerâmica, plásticos, resinas, alimentos, tecidos humanos, dentre outros (BOA 
IMPRESSÃO, 2017). 
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         QUADRO 1 – Diferentes tecnologias de impressão 

 
         Fonte: FERNANDES (2017). 

 
4 Filamentos para impressoras 3D Fused Deposition Modeling – FDM 
 
De acordo com Wishbox Technologies (2016) os filamentos para impressão 3D são materiais 
especiais produzidos para que impressoras baseadas no método FDM possam imprimir objetos 
tridimensionais. Eles geralmente são constituídos de termoplásticos, vem em diversas cores e 
tipos. São comercializados em rolos de 1,75 mm e 3 mm de espessura, eles são derretidos e 
expelidos pelo extrusor. Dessa forma, a impressora consegue criar a forma tridimensional das 
peças. 
 
Ao se idealizar um modelo 3D e o tipo de impressora, é necessário avaliar diversas variáveis 
como custo, solicitações mecânicas, térmicas, dentre outras. Hoje já estão disponiveis uma 
grande gama de materiais, para as mais diversos finalidades (BAGULEY, 2017). 
 
O QUADRO 2 mostra os diferentes tipos de filamentos e suas principais características. 
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QUADRO 2 – Filamentos e suas principais características 

 
Fonte: Adaptado de BAGULEY (2017). 
 
5 Defeitos que ocorrem na impressão 3D Fused Deposition Modeling – FDM 
 
Quando da confecção das peças na impressora 3D podem surgir alguns problemas. Assim, antes 
de iniciar impressão é recomendável verificar alguns pontos para prevenir possíveis erros e 

Material Exemplo Temperatura 
de trabalho

Principais 
características

Bom para Compatível 
com

PETG 230-255 °C

Precisão, 
reciclagem, 
flexibilidade.

ABS 220-235 °C

Baixo custo, 
resistência a 
impactos.

PLA

PVA

Nylon

HDPE

Wood 

Filament

Metal Filament

Conduct

Filament

Carbon
Fiber Mix

Filamento 

Flexível

180-220°C

Biodegradável 
deriva de

fontes
renováveis.

18 - 45 °C
Material solúvel
em água,
biodegradável.

250°C

Resistente,
Barato.

230°C

Fácil
Dissolução,
peso leve.

180-245°C

Aparência 
atraente
de madeira.

Aparência 
atraente
de metal.

190 - 220°C

Imprimir 
circuitos 
elétricos sem 
adicionar fios.

220-230°C

Rigidez,boa
resistência e 
baixo peso.

195-220°C

Textura e 
flexibilidade
semelhante a 
da borracha.

210-260°C

Imprimir 
circuitos 
elétricos sem 
adicionar fios.

Rigidez,boa
resistência e 
baixo peso.

Peças móveis ou
intertravadas.

Impressoras
compatíveis com
a temperatura
exigida.

Impressão Geral,
peças pintadas

Todas as
impressoras 
FDM.

Utensílios para
alimentos.

Impressoras
compatíveis com
a temperatura
exigida.

Auxiliar a 
impressão de 
modelo em PLA 
ou ABS.

Impressoras com
múltiplas 
extrusoras.

Utensílios
domésticos,
resistentes a 
umidade.

Impressoras
compatíveis com
a temperatura
exigida.

Impressões 
leves.

Impressoras
compatíveis com
ABS.

Aparênciade
madeira.

Impressoras
compatíveis com
PLA,necessário
alguns ajustes.

Aparência de
metal.

Impressoras
compatíveis com
PLA,necessário
alguns ajustes.

Dispositivos
elétricos.

Impressoras
compatíveis com
PLA,necessário
alguns ajustes.

Impressões
estruturais.

Impressoras com
múltiplas 
extrusoras.

Vestuário,
utensílios em 
geral.

Impressoras com
múltiplas 
extrusoras.
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falhas durante a impressão. A seguir são descritos os principais problemas que podem ocorrer 
(FILAMENT2PRINT, 2017). 
 
5.1 Problemas no arquivo STL 
 
Quando se desenha ou se faz download de modelos na internet para imprimir na impressora 3D 
deve-se revisar o modelo e se assegurar de que não existem zonas abertas entre as faces ou 
superfícies. Caso isto ocorra, surgem erros na forma de vazios ou desprendimentos de 
filamentos da peça. Para evitar isto, basta revisar a peça na pré-visualização do programa 
utilizado para imprimir ou gerar o Code G (Pronterface, Cura, Simplify3D, Slic3r), procurando 
os vazios ou as uniões imperfeitas (FILAMENT2PRINT, 2017). 
 
5.2 Overhang 
 
Conforme 3DLab (2018), quando da impressão de peças com ângulos de inclinação abaixo de 
45° com o plano da mesa, aconselha-se a utilização de suporte. Assim, para uma camada 
externa uniforme e perfeita, precisa-se que a camada de apoio imediatamente abaixo esteja 
correta. O overhang em questão seria quando a impressão necessita de um apoio sólido, e como 
a peça é inclinada, o apoio da camada inferior não está totalmente abaixo, necessitando que 
a extrusão saia mais rígida e não tenda a cair no ar (sem apoio). 
 
5.3 Falta de aderência na primeira camada  
 
Este problema é bem comum e sua causa, na maioria das vezes, está na regulagem da mesa de 
impressão. Se a mesa estiver longe da cabeça de impressão, a primeira camada não vai ter a 
aderência correta na mesa, podendo soltar-se (3DLAB, 2018). 
 
5.4 Contração nas primeiras camadas  
 
O plástico apresenta características elásticas. Quando ele resfria, contrai. Sendo assim, se a 
temperatura da mesa está alta demais, no resfriamento da peça, as camadas externas vão 
contrair, enquanto as internas ainda estão quentes (3DLAB, 2018). 
 
5.5 Sub Extrusão 
 
Sub extrusão é, basicamente, falta de material para formação das camadas. A impressora busca 
acompanhar a velocidade de extrusão determinada, mas se o filamento não acompanhar essa 
velocidade o problema aparece (3DLAB, 2018). 
 
5.6 Ondulações e sobras na impressão  
 
Acontece geralmente quando a impressão apresenta muitos cantos ou quinas vivas, um bom 
exemplo é a impressão de alguma palavra ou texto. Então, quando a cabeça de impressão faz 
uma mudança de direção súbita, a inércia provoca uma vibração, que acaba aparecendo na 
impressão (3DLAB, 2018). 
 
 

http://www.pronterface.com/
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
https://www.simplify3d.com/
http://slic3r.org/
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6 Aplicação a impressão 3D Fused Deposition Modeling – FDM 
 
Prototipagem, modelagem e mock-ups (protótipo no tamanho real ou em escala), sem dúvida, 
fazem parte das aplicações já em uso na fabricação aditiva das impressoras 3D. Entretanto, estes 
campos são apenas uma pequena amostra da capacidade desta tecnologia. O universo das 
impressões já atinge, mesmo que em modesta proporção, grandes indústrias, como aeroespacial, 
automobilística, aparelhagem médica e ortodôntica, entre outras. O uso da tecnologia 3D na 
indústria é mais economicamente aplicável em designs complexos e alta personalização 
(DABAGUE, 2014). 
 
A impressora 3D permite a impressão das coisas mais simples aos equipamentos mais 
sofisticados possíveis. Muitas indústrias utilizam o método de prototipagem com essas 
impressoras, mas há muitas outras possibilidades de aplicações com a impressão 3D FDM. 
Abaixo estão litadas algumas dessas possibilidades (IMPRESSÃO3DFACIL, 2016):  
• protótipos de peças, objetos e produtos sem necessidade de moldes ou usinagem; 
• mockups de seus projetos para apresentação; 
• maquetes com precisão e alto nível de detalhes; 
• jóias e acessórios de moda; 
• esculturas, peças de arte e decoração; 
• próteses, adaptação de próteses e exoesqueletos; 
• miniaturas, action figures; 
• réplicas e acessórios para cosplay de personagens de filmes e games; 
• brindes totalmente personalizados e únicos; 
• troféus personalizados, instrumentos musicais; 
• peças de reposição; 
• utilidades diversas; 
• ferramentas e gabaritos; 
• dispositivos e peças para uso final; 
• moldes positivo e negativo. 
 
7 Vantagens e desvantagens na impressão 3D Fused Deposition Modeling – FDM 
 
De acordo com Wong e Hernandez (2012), as principais vantagens deste processo são que 
nenhum pós-processamento químico é necessário, resinas para curar, máquina menos cara, e 
materiais resultantes em um processo mais econômico. As desvantagens são que a resolução no 
eixo z é baixa em comparação com outros processo de fabricação aditiva (0,25 mm), portanto, 
se uma superfície lisa é necessária então um processo de acabamento é necessário e é um 
processo lento, por vezes, levando dias para construir peça grande e complexa. Para economizar 
tempo, alguns modelos permitem dois modos de impressão: um totalmente denso e outro oco 
que economizar tempo, mas, obviamente, reduzindo as propriedades mecânicas. 
 
As principais vantagens e desvantagens da FDM estão resumidas abaixo (3DHUBS, 2018): 
- Vantagens 
 é a maneira mais econômica de produzir peças e protótipos termoplásticos personalizados; 
 os prazos de entrega são curtos, devido à alta disponibilidade da tecnologia; 
 uma ampla gama de materiais termoplásticos está disponível; 
 adequado tanto para protótipos como para algumas aplicações funcionais não comerciais. 
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- Desvantagens: 
 possui a menor precisão dimensional e resolução em comparação com outras tecnologias de 

impressão 3D, por isso não é adequado para peças com detalhes intrincados; 
 é provável que as peças tenham linhas de camada visíveis, portanto, o pós-processamento é 

necessário para um acabamento suave; 
 o mecanismo de adesão de camadas torna as peças inerentemente anisotrópicas (variam ao 

longo do material). 
 
8 Considerações finais 
 
A construção da impressora envolve vários conceitos da engenharia mecânica, eletrônica, 
produção e várias áreas correlacionadas, possibilitando a obtenção de conhecimento sobre a 
tecnologia de impressão 3D e as etapas deste processo. 
 
Devido ao seu custo elevado, esta interessante ferramenta de prototipagem, ainda não tem sido 
amplamente disseminada no Brasil, sendo encontrada principalmente em médias e grandes 
empresas. Apesar disso, universidades e empresas de tecnologia têm procurado se atualizar 
atraidos pelo interesse em processos que envolvam a confecção de modelos, como o setor de 
contrução civil, mecânica e fundição. 
 
Devido a tecnologia estar sempre se atualizando é factível que a prototipagem rápida, fiel e 
acessível traga grandes benefícios ao setor produtivo, principalmente na area de projetos. A 
tecnologia FDM traz um ótimo custo-benefício dentre as diversas opções de fabricação aditiva. 
A grande quantidade de sites e blogs de consulta, após o termino de sua patente em 2009, faz 
com que a tecnológia FDM esteja acessível, muitas vezes podendo ser contruida por pessoas 
sem experiência, bastando apenas seguir os manuais de consulta. 
 
De modo a fomentar o uso e o estabelecimento desta tecnologia é necessário uma pesquisa 
prévia quanto a viabilidade de oferta de filamentos, dos componetes genéricos bem como da 
demanda e tempo necessário para a confecção de modelos, visto que esta tecnologia ainda é 
novidade no país. 
 
Por fim é necessário que as universidades, bem como o setor privado, estabeleçam parcerias de 
modo que fomentem a pesquisa e a inovação. Com esta parceria pode-se abrir novos campos 
de atuação, melhorando os resultados produtivos e contribuindo com o desenvolvimento das 
empresas. 
 
Portanto, pode-se concluir que a impressão 3D é de grande importância para o desenvolvimento 
de um produto, permitindo obter protótipos de baixo custo em um espaço pequeno de tempo. 
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Resumo: A tolerância é conhecida por meio dos limites de especificação estabelecidos pelo 
cliente ou pela engenharia que o processo deve produzir um item e ser aprovado. Assim, item 
dentro da tolerância é aprovado pelo controle da qualidade e item fora da tolerância é 
rejeitado e retrabalhado ou refugado. No entanto, Taguchi mostra que a medida que o valor do 
item distancia do alvo da especificação a perda da qualidade aumenta, mesmo que a medida 
esteja dentro dos limites de especificação. A função perda da qualidade de Taguchi traduz a 
redução da qualidade do item fabricado, a necessidade de retrabalho, risco de insatisfação do 
cliente, redução da capacidade do processo, entre outros. A descentralização do processo, em 
relação ao alvo da especificação, pode ser avaliada pelo índice de capacidade de Taguchi 
(Cpm) e pela curva de sensibilidade ou curva função de perda de Taguchi que revelam a 
necessidade de ações para reduzir a variabilidade do processo. O estudo demonstra como 
calcular o índice Cpm, comparar com os índices usados para avaliar o comportamento do 
processo e interpretar a curva função perda de Taguchi para orientar a melhoria do processo. 
 
Palavras-chave: Capacidade do processo. Perda de Taguchi. Tolerância. Variabilidade. 
 
1 Introdução 
 
No mundo competitivo, as organizações se preocupam cada vez mais em se manterem no 
mercado e fazer a diferença no seu ramo. As empresas possuem a necessidade de ter uma boa 
gestão da qualidade com baixo custo, pois esta é uma das maneiras de encarar os 
concorrentes. Paralelamente, clientes estão cada vez mais exigentes, obrigando as empresas a 
investirem no controle da qualidade afim de ter um potencial competitivo. 
 
Neste sentido, várias ferramentas de controle da qualidade foram desenvolvidas ao longo do 
tempo como forma de auxílio à tomada de decisão no controle de produtos conformes e não 
conformes no processo produtivo. As Cartas de Controle de Shewhart, por sua vez, são uma 
importante ferramenta de controle estatístico da qualidade, que consiste na comparação entre 
os valores obtidos de uma amostra para determinada característica e os limites de controle 
superiores e inferiores de um processo. 
 
Na mesma vertente, os índices de capacidade do processo (ICP) e de desempenho do processo 
(IDP) são usados para determinar se um processo é capaz de produzir certo item dentro das 
condições mínimas de qualidade impostas pelo cliente ou pela engenharia. Assim, por meio 
do índice de capacidade potencial do processo (Cp), do índice de capacidade efeitiva do 
processo (Cpk), índice de desempenho potencial do processo (Pp), do índice de desempenho 
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efeitivo do processo (Ppk), é possível analisar esta capacidade/desempenho, levando em 
consideração a centralidade e variabilidade dos dados em relação ao alvo especificado. 
 
Porém, estes métodos tradicionais de controle estatístico do processo/qualidade permitem 
apenas a detecção da capacidade/desempenho do processo, e não levam em consideração a 
variabilidade das características dentro dos limites de controle, ou seja, qual é a perda da 
qualidade à medida que a característica se afasta do alvo, estando dentro dos limites de 
especificação. Para tanto, por meio do índice de capacidade de Taguchi (Cpm) e da análise da 
curva da Função Perda de Taguchi é possível analisar as características, quantificando a 
redução do nível da qualidade à medida que os valores se afastam do alvo, mas ainda se 
encontram dentro dos limites de especificação. O índice Cpm avalia como o processo atende o 
alvo da especificação por meio da variação entre a média do processo e o valor alvo da 
especificação (TAGUCHI, CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
Este trabalho consiste em um estudo sobre a Função Perda da Qualidade de Taguchi, 
comparando com os métodos tradicionais de controle estatítico da qualidade, apontando seus 
conceitos, aplicação e fórmulas. O objetivo é demonstrar o método, evidenciando suas 
diferenças em relação aos métodos tradicionais e como pode ser aplicado, possibilitando o 
entendimento sobre o assunto e auxiliando na aplicação.  
 
2 Controle Estatístico da Qualidade (CEQ) 
 
Todo processo possui variações, dessa forma, um produto produzido é sempre diferente do 
produto anterior, e assim sucessivamente. A variação pode ser classificada como inerente ao 
processo, quando dentro de limites previamente definidos, decorrida de causas aleatórias 
(comuns) do processo ou variação dita inaceitável quando decorrentes de causas especiais, 
que ultrapassam os limites de controle do processo definidos ou deixam de apresentar um 
comportamento aleatório no processo (MONTGOMERY, 2004). 
 
O Controle estatístico da qualidade utiliza várias ferramentas/métodos, como por exemplo, 
controle estatístico do processo, regras de decisão quanto a padrões sistemáticos, análise de 
capacidade do processo, inspeção por amostragem, entre outros, afim de detectar essas 
variações especiais nas características da qualidade de produtos, permitindo ações 
corretivas/preventivas rápidas e eficazes (MONTGOMERY, 2004). 
 
O Controle estatístico do processo (CEP) por sua vez é uma ferramenta muito utilizada no 
CEQ. Por meio do CEP é possível obter uma descrição detalhada do processo, possibilitando 
o seu controle por meio da coleta de dados, análise e bloqueio de possíveis causas especiais 
(FOGLIATTO, FALCÃO, 2004). 
 
2.1 Gráficos de Controle Estatístico 
 
Os gráficos de controle são usados para monitorar e controlar os processos e 
consequentemente a qualidade do produto. É um ótimo método para inspecionar, de acordo 
com os dados coletados, resultantes das amostras, se o processo está sujeito ou não às causas 
especiais. Por meio da representação gráfica dos valores de uma característica da qualidade é 
possível monitorar de forma instantânea o potencial aparecimento de causas anormais no 
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processo, permitindo uma ação preventiva imediata. Este tipo de gráfico, permite apenas a 
comparação dos valores encontrados com os limites de controle do processo, auxiliando na 
tomada de decisão quanto à condição do processo (MONTGOMERY, 2004). 
 
De acordo com o resultado da análise dos gráficos, o processo pode ser classificado como sob 
controle estatístico ou fora de controle estatístico. Um processo sob controle estatístico é dito 
quando, ao plotar os valores no gráfico, todos os pontos se encontrarem dentro dos limites de 
controle, sem apresentar um comportamento não-aleatório ou sistemático, assim, nenhuma 
ação deve ser tomada. Um processo fora do controle estatístico, por sua vez, é aquele que 
apresenta pontos fora dos limites de controle ou padrões sistemáticos ou não-aleatórios na 
plotagem do gráfico, FIGURA 1, e como medidas de ação, deve-se identificar a causa raiz do 
problema e atacá-la, impedindo que a mesma se repita (MONTGOMERY, 2004). 
 

FIGURA 1 – Exemplos de processos sob controle e fora de controle estatístico 

   
 
 
2.2 Índice de Capacidade do processo (ICP) 
 
Para Kane (1986 apud Collin, Pamplona, 1997) a capacidade de um processo pode ser, de 
modo amplo, conceituada como a sua habilidade em satisfazer as exigências estabelecidas por 
um cliente. O princípio básico é comparar o que um processo deveria fazer com o que 
realmente faz. Assim, toma-se o intervalo de variação permitido ao processo como padrão e 
compara-se com a variação apresentada pelo processo. É a partir desta avaliação rigorosa que 
um fabricante pode analisar todas as características do produto e então, decidir se quer 
continuar com a produção, alterar especificações ou cancelar o projeto.  

Avaliar a capacidade de um processo é bastante importante, uma vez que permite quantificar a 
forma de como um processo pode produzir produtos aceitáveis. Como resultado, os gerentes e 
engenheiros de uma fábrica podem priorizar melhorias necessárias e identificar os processos 
que precisam de atenção imediata ou melhoria. 
 
2.2.1 Índices Cp e Cpk 
 
Os índices Cp e Cpk são utilizados para deteminar se o processo é capaz de produzir dentro da 
especificação. Para avaliar a capacidade do processo é necessário medir e identificar as 
diferentes fontes de variabilidade do processo e eliminá-las, ou seja, é necessário que o 
processo esteja sob controle estatístico e a distribuição da variável seja próxima da normal 
(curva de Gauss). Os conceitos de estatística deverão ser utilizados para separar os efeitos da 

Sob controle estatístico           Fora de controle estatístico 
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variabilidade das chamadas “Causas Comuns”, inerentes ao processo, das “Causas Especiais” 
derivadas de variáveis específicas e controláveis (MONTGOMERY, 2004). 
 
2.2.1.1 Calculando Cp e Cpk 
 
Para calcular os índices é necessário definir a característica a ser medida e depois coletar 
amostras. Assim a partir dos limites de controle superiores e inferiores de especificação da 
variável determina a capacidade do processo em produzir produtos dentro da especificação.  
 
De acordo com Montgomery (2004) o índice Cp é utilizado para avaliar a dispersão dos dados 
em relação ao alvo para processo centralizado e com especificação bilateral. Pode ser 
calculado pelas EQUAÇÃO (1) e (2). 
 
𝐶𝑝 =

𝐿𝑆𝐸−𝐿𝐼𝐸

6�̂�
                     (1) 

 
�̂� =

�̅�

𝑑2
                        (2) 

 
Onde:  
LSE  Limite superior de especificação. 
LIE  Limite inferior de especificação. 
�̂�    Desvio-padrão estimado. 
�̅�   Amplitude média do processo. 
𝑑2   Constante relacionada com o tamanho da amostra. 
 
O índice Cpk foi criado com o objetivo de medir a distância entre o limite de especificação 
mais próximo do valor alvo da variável, de modo a relacionar a metade desta distância da 
amplitude do processo natural, 3σ. Do ponto de vista prático, o índice Cpk é mais avançado 
que o Cp, uma vez que permite avaliar o processo quando apenas um limite de especificação é 
importante. Além disso, leva em consideração a centralização do processo, pois considera o 
valor mínimo medido entre o alvo e um dos valores dos limites de especificação. Este índice é 
obtido a partir da EQUAÇÃO (3) (MONTGOMERY, 2004). 
 
𝐶𝑝𝑘 = min(

𝐿𝑆𝐸−�̅̅�

3�̂�
,
�̅̅�−𝐿𝐼𝐸

3�̂�
)                 (3) 

 
Sendo: 
�̅̅�  Média das médias das amostras. 
 
Quanto maior for o valor dos índices Cp e Cpk menor a probabilidade da característica estar 
fora das especificações, ou seja, menor probabilidade de itens defeituosos durante o processo 
produtivo. Portanto, maior a capacidade do processo em atender a especificação. 
 
2.3 Índices de desempenho do processo (IDP) 
 
Os índices de desempenho do processo são ferramentas tão poderosas quanto os índices de 
capacidade do processo. Apesar de serem comumente confundidos, os índices possuem 
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características que os diferem. Os índices de desempenho são capazes de informar como o 
processo se comportou no passado e como ele está no momento. Outro ponto chave para sua 
diferenciação é que diferentemente dos índices de capacidade, que usam o desvio padrão 
estimado, os índices de desempenho utilizam o desvio padrão calculado. 
 
2.3.1 Índices Pp e Ppk 

O Ppk se trata de um ajuste do índice Pp quando sua distribuição não se encontra centralizada 
entre os limites especificados, usando a média obtida por meio da massa de dados para avaliar 
o quão distante ela está do valor alvo (KOTZ, JOHHSON, 1993 apud RODRIGUES, 2001). 

 
2.3.1.1 Calculando Pp e Ppk 
 
Para calcular o Pp, assim como o Cp, é necessário que os limites inferiores e superiores de 
especificação sejam definidos. A centralização dos dados é desconsiderada e não existe 
sensibilidade dos dados quanto à causas especiais. Pode ser calculado pelas EQUAÇÃO (4) e 
(5) (KOTZ, JOHHSON, 1993 apud RODRIGUES, 2001 
 
Pp =

LSE−LIE

6σ
                     (4) 

 

𝜎 = √∑
(𝑥𝑖−�̅̅�)²

(𝑁−1)
𝑛
𝑖=1                     (5) 

 
Onde: 
σ  Desvio padrão calculado. 
𝑥𝑖  Valor de cada medida realizada. 
�̅̅�  Média das médias das amostras. 
N  Total de medidas realizadas. 
 
Dessa forma pode-se dizer que quanto maior o índice Pp menor a probabilidade de o processo 
estar fora dos limites desejados. Um Pp elevado é representado graficamente por uma curva 
normal estreita, que apesar de apresentar um bom nível Pp pode não atender às necessidades 
se não estiver contida dentro dos limites especificação propostos (MONTGOMERY, 2004). 
 
O índice Ppk por sua vez apresenta sensibilidade à causas especiais, causada pelo 
deslocamento dos dados para fora dos limites de especificação. Para determiná-lo são feitos 
dois cálculos, avaliando o Ppk de acordo com os limites inferior e superior de especificação. 
O menor valor (min) entre eles é determinado como índice Ppk que pode ser calculado pela 
EQUAÇÃO (6) (KOTZ, JOHHSON, 1993 apud RODRIGUES, 2001). 
 
𝑃𝑝𝑘 = min(

𝐿𝑆𝐸−�̅̅�

3𝜎
,
�̅̅�−𝐿𝐼𝐸

3𝜎
)                 (6) 

 
Os critérios de avaliação do índice Pp são usados para a avaliação do índice Ppk. Pode-se 
concluir que a centralização dos dados em relação a média geram um índice Ppk elevado, 
assim como uma baixa variação dos dados (MONTGOMERY, 2004). 
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Quando os índices Cp, Cpk, Pp e Ppk for menor que 1 o processo é considerado incapaz, se  
estiver entre 1 e menor que 1,33 é aceitável e o processo é considerado plenamente capaz 
quando o índice é maior ou igual a 1,33. 
 
2.4 Índice Cpm 
 
O índice Cpm, criado segundo a concepção de perda de Taguchi, estimula a constante redução 
da variação do processo em torno de um valor alvo (T), normalmente é o ponto médio entre 
os limites de especificação. Um produto é considerado conforme se o valor da característica 
controlada coincide com o valor alvo. Por outro lado, existe uma perda imposta ao cliente 
e/ou sociedade quando o valor da característica se afasta do valor alvo. Tal perda é 
proporcional ao quadrado do desvio entre a média do processo e o seu valor alvo (TAGUCHI, 
CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
Segundo Boyles (1991 apud Collin e Pamplona, 1997) Cpm é calculado pela EQUAÇÃO (7). 
 
𝐶𝑝𝑚 =

(𝐿𝑆𝐸−𝐿𝐼𝐸)

6𝜏
                    (7) 

 
Onde 𝜏 é o desvio padrão do alvo, definido pela EQUAÇÃO (8).  
 
𝜏2 = 𝜎2 + (𝜇 − 𝑇)²                   (8) 
 
Onde:  
𝜎2   variância relativa à média. 
𝜇  média das médias das amostras. 
T  valor nominal (alvo). 
 
Spiring (1991 apud Collin, Pamplona, 1997) relata que Cpm pode também ser generalizado 
para situações onde o valor nominal (T) não é o ponto médio dos limites de especificação, 
EQUAÇÃO (9). 
 
𝐶𝑝𝑚 = 𝑀𝐼𝑁(

𝐿𝑆𝐸−𝑇

3𝜏
,
𝑇−𝐿𝐼𝐸

3𝜏
)                 (9) 

 
O Cpm penaliza o processo pela falta de centralidade e não por itens não conformes. Maior o 
valor de Cpm menor é a perda da qualidade (TAGUCHI, CHOWDHURY, WU, 2005). A 
FIGURA 2 revela os índices para avaliar a capacidade e o desempenho do processo. 
 

FIGURA 2 – Cálculos dos índices de capacidade e desempenho do processo 
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3 Função Perda da Qualidade 
 
Muitas vezes a qualidade é relacionada com a conformidade do produto ou processo de 
acordo com as características especificadas. Porém Taguchi sugere que a qualidade seja 
relacionada com custos e perdas em valor monetário, não apenas para o fabricante, mas para o 
cliente e a sociedade em geral (GOH, 1993 apud COLLIN, PAMPLONA, 1997). 
 
A perda em geral é vista como custos que são adicionados até o momento de envio do produto 
ao cliente, porém após o envio, o fabricante ainda irá arcar com custos decorridos pela reação 
do cliente e muitas vezes sua insatisfação pode custar perda de mercado. Por outro lado, sua 
satisfação pode gerar aumento na fatia de mercado (TAGUCHI, CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
Quando produtos de má qualidade são enviados ao cliente, isso pode causar problemas de 
qualidade. Porém, se eles não são enviados é gerada perda ao fabricante (TAGUCHI, 
CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
A função de perda da qualidade pode ser estabelecida a partir do tipo de especificação da 
característica da qualidade, seja a especificação bilateral ou unilateral, qual é o melhor valor a 
ser obtido (alvo). Assim, a função perda define a relação entre a perda econômica e o desvio 
da qualidade do valor alvo. A FIGURA 3 apresenta a curva da função perda de Taguchi. 
 

FIGURA 3 – Curva função Perda de Taguchi 

 
 

3.1 Tipos de Característica da Qualidade 
 
Critérios tradicionais da qualidade de produtos baseiam, basicamente, comparando seus 
valores com os limites de especificação do cliente, onde, produtos que se encontram entre os 
limites de especificação são considerados bons e os que estão fora são ruins. Por meio da 
função perda de Taguchi é possível avaliar a qualidade de forma quantitativa. A qualidade de 
uma característica não tem relação com os limites de especificação, uma vez que estes servem 
apenas para definir se o produto está conforme ou não conforme com a especificação. Mas, o 
quanto o valor da característica está próximo do valor alvo desejado, ou seja, a qualidade do 
produto diminui a medida que o valor da característica se afasta do alvo, ao passo que, um 
produto que está perto de um dos limites de especificação, mais se parece, em termos de 
qualidade, com um produto ruim, do que com um produto bom (TAGUCHI, CHOWDHURY, 
WU, 2005). 



 

8 

 

A função perda de Taguchi pode ser aplicada a três tipos de característica a partir da 
especificação, sendo Nominal-Melhor, Menor-Melhor e Maior-Melhor.  
 
3.1.1 Característica Nominal-Melhor  
 
A característica Nominal-Melhor é empregada em processos onde existe um valor alvo, 
estabelecido entre dois limites de especificação (especificação bilateral), denominados limites 
superior e inferior. Neste caso, a função perda para avaliar uma unidade de produto é dada 
pela EQUAÇÃO (10) (TAGUCHI, CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
L = k(y − m)²                    (10) 
 
Onde: 
L   perda em unidade monetária do desvio da característica da qualidade do valor alvo. 
y   Valor da medida da característica da qualidade. 
m  Valor alvo da característica da qualidade. 
k  Coeficiente de proporcionalidade da perda que é definido pela EQUAÇÂO (11).  
 
𝑘 =

𝐴0

𝑦0
2                       (11) 

                   
Onde: 
A0  Custo médio de reparo ou troca de item devido a falha (perda do cliente). 
y0

 
 Tolerância do cliente. 

 
Quando há mais de um produto, a perda pode ser calculada pela EQUAÇÃO (12).  
 
𝐿 = 𝑘[𝜎2 + (�̅� − 𝑚)2]                  (12) 
 
Onde: 
�̅�    Média das medidas da característica. 
 
Dessa forma a redução das perdas pode ser alcançada por meio de ações sobre o desvio médio 
quadrático da característica: redução da variabilidade em torno da média (𝜎2) e ajustando a 
média da característica ao alvo (�̅� − 𝑚) (TAGUCHI, CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
3.1.2 Característica Menor-Melhor 
 
A característica Menor-Melhor, como o próprio nome diz, é a característica onde o valor  alvo 
é zero, ou seja, quanto menor o resultado melhor. A especificação estabelece apenas o LSE. 
Portanto tem-se uma distribuição unilateral. O cálculo da função perda para uma unidade de 
produto é dado pela EQUAÇÃO (13) e o valor de k pe dado pela EQUAÇÃO (12) e y0 
corresponde ao valor do LSE (TAGUCHI, CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
𝐿 = 𝑘𝑦2                      (13) 
 
Para mais de um produto, o cálculo da perda é definido com a EQUAÇÃO (14).  
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𝐿 = 𝑘(𝜎2 + �̅�2)                    (14) 
 
3.1.3 Característica Maior-Melhor 
 
A característica Maior-Melhor é empregada onde se deseja maximizar o resultado, ou seja, o 
valor alvo é o infinito, não existe LSE. Neste caso a distribuição é também unilateral. A 
função perda para uma unidade de produto é dada com a EQUAÇÃO (15) (TAGUCHI, 
CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
𝐿 =

1

𝑦²
                       (15) 

 
Para mais de um produto, o cálculo da perda é definido com a EQUAÇÃO (16).  
 
𝐿 = 𝑘 (

1

𝑛
∑

1

𝑦1
2

𝑛
𝑡=1 =

1

𝑛
(
1

𝑦1
2 +

1

𝑦2
2 +⋯+

1

𝑦𝑛
2))             (16) 

 
O coeficiente k é definido pela EQUAÇÃO (17). 
 
𝑘 = 𝐴0𝑦0

2                      (17) 
 
Onde y0 corresponde ao valor do LIE. 
 
3.2 Cálculo da Função Perda da Qualidade 
 
Para Taguchi, a qualidade é medida pelo desvio que uma ou mais características funcionais do 
produto apresentam se comparadas ao valor alvo. Quando um cliente compra um produto, seja 
ele qual for, ele paga pelo mesmo. Quando esse produto comprado apresenta baixa qualidade, 
há um custo adicional também pago pelo cliente. Nesse contexto, Taguchi criou a expressão 
chamada função perda da qualidade. Ela permite conhecer a perda para a sociedade causada 
por um produto que apresenta falha. Por meio das EQUAÇÕES (10) a (17) pode-se medir 
qual é a perda em unidades monetárias (GOH, 1993 apud COLLIN, PAMPLONA, 1997). 
 
A função perda pode ser demonstrada, por exemplo, por meio do cálculo da perda para um 
circuito de fonte de alimentação de TV. Supondo que o circuito de alimentação possui valor 
alvo, da tensão de saída, m =115 V. Quando o produto apresenta falha depois de enviado, o 
custo médio de conserto é  L = $100.  Quando  o valor de y se encontra fora do intervalo de m 
 y0, o cliente tem uma perda. Supondo y0 = 20 V (TAGUCHI, CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
Conforme Taguchi, Chowdhury, Wu (2005), numa abordagem mais tradicional, se y 
apresentar qualquer valor dentro do intervalo de tolerância seria como se todos produtos 
tivessem as características iguais e fossem de boa qualidade. Taguchi tem uma visão 
diferente: mesmo que esses produtos estivessem dentro do intervalo, o cliente poderia notar a 
diferença entre eles. Então, ele apresentou a expressão que calcula a perda para o cliente ao 
comprar um produto com as características diferentes do valor alvo. De acordo com os dados 
do exemplo acima, tem-se: 
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O coeficiente de proporcionalidade é 𝑘 =
𝐴0

∆0
2  𝑘 = $100

(20V)²
  𝑘 = $0,25/V 

 
Quando a tensão de saída estiver fora do intervalo ± 20V, alguém está pagando ou vai pagar 
$100. Dessa forma, quando a tensão de saída é y = 110 V, pode-se calcular qual a perda 
monetária para o cliente causada por essa variação, para a característica Nominal-Melhor 
 
𝐿 = 𝑘(𝑦 − 𝑚)²  𝐿 = 0,25(110 − 115)2  𝐿 = $6,25 
 
Assim, o cliente  paga em média $6,25 devido a perda da qualidade inferior, FIGURA 4. 
 

FIGURA 4 - Função perda para um circuito de 110V  

 
Fonte: Taguchi, Chowdhury, Wu, 2005. 

 
Note que a especificação dos limites da função não é mais apenas uma maneira de controlar 
os produtos conforme ou não conforme, mas uma forma de calcular qual a perda para o 
cliente quando o produto possui características diferentes do valor alvo (TAGUCHI, 
CHOWDHURY, WU, 2005). 
 
3.3 Comparando dos métodos 
 
Como visto anteriormente, os índices Cp, Cpk, Pp e Ppk são muito importantes para estudo da 
capacidade e do desempenho do processo, revelando se o processo é capaz de atender a 
especificação. Por outro lado, o índice Cpm, por apresentar sensibilidade em relação à 
varibilidade e centralidade dos dados é considerado uma avanço e pode apresentar resultados 
mais efetivos. Supondo que foram coletadas amostras de um processo a fim de saber se ele é 
ou não capaz e que a média dessas amostras esteja deslocada do alvo, porém dentro dos 
limites de especificação. Neste caso, por meio do cálculo do índice Cp, seria possível concluir 
que o processo se encontra capaz, assim como o Cpk que também indicaria um processo 
capaz, visto que a média do processo está dentro das especificações (BOYLES, 1991 apud 
COLLIN, PAMPLONA, 1997). 
 
O Cpm, por levar em consideração a variabilidade e centralização do processo, indicaria que o 
processo não é capaz, pois apesar de seus dados estarem dentro dos limites de especificação, a 
média do mesmo está deslocada em relação ao valor alvo, indicando um processo incapaz. 
Dessa forma, pode concluir que os índices Cp e Cpk não são sensiveis as variações da média 
do proceso em relação ao valor alvo (BOYLES, 1991 apud COLLIN, PAMPLONA, 1997). 
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Segundo Boyles (1991, apud Collin e Pamplona, 1997) o índice Cpk pode falhar ao medir a 
centralização conforme demonstrado na FIGURA 5 e TABELA 1. 
 
FIGURA 5 – Índices de capacidade do processo            TABELA 1 – Comparativo de Cp, Cpk e Cpm 

  
Fonte: Boyles, 1991 apud Collin e Pamplona, 1997.                
 
O efeito da variação da média e da dispersão no Cpk induz ao erro da centralização do 
processo, o que não ocorre com o Cpm que revela que o processo A é o único centralizado. 
 
4 Considerações finais 
 
Este artigo propôs um estudo sobre o índice de capacidade do processo Cpm comparando aos 
índices tradicionais de capacidade, bem como, o entendimento da função perda da qualidade 
de Taguchi. A qualidade de um produto sempre foi pauta de muitos estudos durante o 
desenvolvimento da produção e da manufatura, e não poderia ser diferente já que os clientes 
consideram a qualidade de um produto como característica obrigatória para a compra. Mas, 
Taguchi, trouxe uma nova forma de visualizar o conceito da qualidade. 
 
A função perda de Taguchi é utilizada com o intuito de revelar a perda em unidades 
monetárias para a sociedade quando a característica da qualidade produto se afastam do valor 
alvo. Paralelamente, o índice Cpm é utilizado para calcular se o processo é capaz de produzir 
dentro do especificado, levando em conta a variabilidade e centralidade dos dados, o que o 
difere dos índices de capacidade do processo tradicionais, aferindo maior vantagem sobre 
eles. Desse modo, para Taguchi, toda variação da característica da qualidade em relação ao 
valor alvo, mesmo estando dentro dos limites de especificação, causaria perda para a 
sociedade que pode ser descrita em termos de unidades monetárias. 
 
Uma das dificuldades na aplicação do método é a necessidade de conhecimentos 
aprofundados do processo que permite uma análise crítica da perda da qualidade do produto 
em decorrência da variação da característica em relação ao valor alvo. 
 
Visto a necessidade de um controle estatístico do processo cada vez mais apurado, a aplicação 
de estudos tradicionais de capacidade do processo pode não ser suficientes para determinar se 
um processo é realmente capaz ou não de produzir dentro do especificado. Dessa forma, o uso 
da função perda de Taguchi afere maior confiabilidade aos resultados obtidos do processo. 
 
 
 
 

Fonte: Boyles, 1991 apud Collin e 
Pamplona, 1997. 
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Resumo: A fabricação de estufas agrícolas no Brasil, ainda, em sua grande maioria, é feita 
com base na experiência dos profissionais que prestam este serviço gerando, gasto excessivo 
de material ou acidentes estruturais, mesmo existindo a norma ABNT NBR 16032 (2012) que 
regulamenta os requisitos de projeto, construção, manutenção e restauração de estufas e 
viveiros agrícolas. Nas estufas, o conforto do ambiente e a segurança estão diretamente 
relacionados ao dimensionamento estrutural e sua funcionalidade. Para atender aos mais 
variados tipos de cultivo, regiões e climas, a estrutura da estufa deve atender os requisitos de 
projeto, além de manter o conforto ambiental interno, gerando uma série de formas de estufas 
com diferentes tamanhos e volumes internos. Foi realizado o estudo e a análise estrutural de 
uma estufa agrícola em arco, em uso, construída sem atentar para os requisitos da norma 
citada. A análise estrutural da estufa foi realizada conforme especificações da norma, com 
auxílio de simulação computacional, através do software “Metálicas 3D”. A estufa foi 
classificada como subdimensionada, visto que, através da análise estrutural, identificaram-se 
os elementos estruturais da estufa que não atendiam os requisitos impostos pelas normas 
ABNT NBR 7190 e 14762. Como a norma ABNT NBR 16032 (2012) é relativamente recente 
e ainda pouco explorada, a realização e divulgação da pesquisa possibilitarão disseminá-la 
entre construtores e usuários de estufas, contribuindo para que seja possível fabricar estufas e 
viveiros com estrutura segura e custo adequado. 
 
Palavras-chave: Estufa agrícola. Estufa em arco. Análise estrutural. Simulação 
computacional. Metálicas 3D. 
 
1 Introdução 
 
Estufas agrícolas são estruturas fechadas cobertas por materiais semitransparentes, 
normalmente vidro ou plástico, que possibilitam a passagem da luz solar, essencial para a 
realização da fotossíntese das plantas. Além  disso, essa construção tem o objetivo de 
controlar algumas variáveis do ambiente interno, tais como umidade, temperatura, radiação 
solar e nível de dióxido de carbono, possibilitando também a proteção da cultura às ações de 
pragas, insetos, vento e chuva. Com esses métodos especializados, é possível obter cultivos 
fora de estação e com grande eficiência produtiva. 
 
A estufa estudada nesta pesquisa é do modelo em arco, mostrada na FIGURA 1, a estrutura é 
construída em postes de madeira eucalipto, o arco de aço galvanizado e coberta de plástico 
com altura de 8 metros. Se comparada aos outros modelos de estufa, apresenta maior espaço e 
facilita as operações em seu interior. É construída em três vãos e apresenta vantagens no 
aspecto de condensação da água, pois, de acordo com Vieira Neto (2015), nesse tipo de 
construção as gotas de água escoam pelo arco até as paredes, sem que as mesmas caiam sobre 
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as plantas, além de promover maior volume no interior, o que contribui muito para o controle 
do conforto interno.  
 
FIGURA 1 – Estufa em arco 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
Essas construções podem sofrer deformações e quebras, por estarem sujeitas a chuvas e 
ventos. Como é de se esperar, as chuvas causam grandes estragos, uma vez que adicionam um 
peso extra na estrutura devido à massa e à velocidade das gotas de água. Porém, o vento 
também pode ser devastador, pois exerce pressões e sucções, de forma variada, contínua, 
intermitente ou repentina causando efeitos indesejáveis, danos aos elementos estruturais e 
com isso, custo elevado para a manutenção, visto que, geralmente, os elementos danificados 
tem que ser substituídos.  
 
Blessmann (2001) cita que a maioria dos acidentes decorrentes do vento acontecem em 
construções leves, principalmente nas de grandes vãos livres e alturas. O autor descreve que 
um único acidente nestas construções, isoladamente, não representa muito no conjunto da 
economia nacional. Porém, se somados, os prejuízo representam valores apreciáveis. 
 
Como é possível perceber na FIGURA 2, o vento causa grandes estragos na estrutura da 
estufa e grandes prejuízos, pois a estrutura tem que ser trocada, além de ocorrer perda de 
produção. 
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Figura 2 - Estragos causados pelo vento na estufa estudada 

 
Fonte: Acervo Sodmec (2018). 
 
O fabricante da estufa em questão relata que a maioria dos danos causados são devido a ação 
do vento. Tendo isso em vista, o foco do projeto foi definir as cargas de vento e aplicá-las na 
estrutura utilizando simulação computacional. As variáveis, relacionadas ao vento, estão 
definidas na norma ABNT NBR 6123 (1988). Para isso, foram usadas as EQUAÇÕES (1), 
(2), (3), (4), (5) e (6) descritas abaixo.   
 
𝑉𝑘 = 𝑉0. 𝑆1. 𝑆2. 𝑆3 (1) 
 
Onde 𝑉𝑘, 𝑉0, 𝑆1, 𝑆2 e 𝑆3 representam, respectivamente, velocidade característica, velocidade 
básica do vento, fator topográfico, fator que combina rugosidade com a variação de 
velocidade e fator que considera o grau de segurança devido à vida útil da estufa. 
 
𝑆2 = 𝑏.𝐹𝑟. (

𝑍

10
)
𝑝
 (2) 

 
Onde 𝑆2, 𝑏, 𝐹𝑟, 𝑍 e 𝑝 representam, respectivamente, fator que combina rugosidade com a 
variação de velocidade, parâmetro meteorológico, fator de rajada, altura acima do nível do 
terreno e rugosidade.  
 

𝑆3 = 0,54. [−𝑙𝑛
(1−𝑃𝑚)

𝑚
]
−0,157

 (3) 
 
Onde 𝑆3, 𝐹𝑚 e 𝑚 representam, respectivamente, fator que considera o grau de segurança 
devido à vida útil da estufa, nível de probabilidade e período de recorrência. 
 
𝑞 = 0,613.𝑉𝑘

2 (4) 
 
Onde 𝑞 e 𝑉𝑘 representam, respectivamente, pressão de obstrução e velocidade característica.  
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𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑒 − 𝐶𝑝𝑖 (5) 
 
Onde 𝐶𝑝, 𝐶𝑝𝑒 e 𝐶𝑝𝑖 representam, respectivamente, coeficiente de pressão total, coeficiente de 
pressão externa e coeficiente de pressão interna. Os últimos dois são fornecidos pela norma 
ABNT NBR 16032 (2012). 
 
𝐹 = 𝐶𝑝. 𝑞. 𝐿 (6) 
 
Onde 𝐹, 𝐶𝑝, 𝑞 e 𝐿 representam, respectivamente, carga, coeficiente de pressão total, pressão 
de obstrução e distância entre os pórticos. 
 
Essa pesquisa refere-se a verificação estrutural de estufas em arco já fabricadas, uma vez que 
há reclamações de deformação e quebra de elementos estruturais. Possibilita, ainda, o 
desenvolvimento de conhecimentos específicos, como a maneira como carregamentos 
externos se distribuem, avaliação de pontos críticos da estrutura e como usar a construção 
com eficiência e segurança; e a divulgação da norma na área de construção e montagem de 
estufas agrícolas. 
 
2 Metodologia 
 
Com base em reclamações, por parte do fabricante, de quebra e falha de elementos estruturais 
da estufa em arco, estudada nesta pesquisa, realizou-se a análise estrutural através do software 
Metálicas 3D para verificar se os elementos estruturais utilizados suportam os carregamentos 
aos quais a estufa é submetida.  
 
As dimensões e materiais utilizados na construção da estufa foram informados pelo 
fabricante, para possibilitar a realização dos cálculos. Os postes são feitos em eucalipto com 
comprimento de 4 metros e diâmetro variando de 100 a 130 milímetros, o arco e a ligação 
entre os arcos são feitos em tubos redondos de chapa número 18, com diâmetro de 50 
milímetros e a ligação entre os postes, o tirante, é feito em tubo retangular de chapa número 
18, com dimensões de 50x30 milímetros.  
 
O estudo se baseou nas normas ABNT NBR 16032 (2012), de onde retiraram-se as 
informações necessárias para a distribuição das forças na estrutura da estufa e realização dos 
cálculos e ABNT NBR 6123 (1988), consultada para definir a velocidade básica do vento, na 
região de Pará de Minas, onde a estufa está localizada. 
 
De acordo com Blessmann (2001), a principal interferência externa sofrida por estufas no 
Brasil é o vento, uma vez que são estruturas leves. Além disso, normalmente, o cliente não 
realiza altos investimentos em melhorias e reforços na parte estrutural da estufa. Por isso, 
foram analisados o vento a 0°, na direção perpendicular à estufa e o vento a 90°, na direção 
longitudinal. Os parâmetros utilizados estão na TABELA 1. 
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Tabela 1 – Parâmetros utilizados no cálculo das forças devidas ao vento  conforme norma ABNT NBR 16032 
(2012) 

Parâmetros Valor (vento 0°) Valor (vento 90°) 
b 0,93 0,94 
Fr 0,95 0,98 
z 6 6 
p 0,115 0,105 

Cpi 0,2 0,2 
Cpi  -0,3 -0,1 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
As variáveis foram calculadas, considerando as equações e os parâmetros já citados, e estão 
demonstrados na TABELA 2. 
 
Tabela 2 - Variáveis calculadas conforme EQUAÇÕES (1) a (4) 

Parâmetros Vento 0º Vento 90º 
S1 1 1 
S2 0,83 0,87 
S3 0,95 0,95 

Vo (m/s) 35 35 
Vk (m/s) 27,70 29,03 
q (N/m²) 470,36 516,61 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
O coeficiente S1 é igual a 1, pois o terreno é plano e o coeficiente S3 é igual a 0,95, pois 
estufas são identificadas como edificações e instalações industriais com baixo fator de 
ocupação. 
  
A partir desses dados, calculou-se a carga devida ao vento que está sendo aplicada nos postes 
e arcos de cada pórtico. Essas cargas são apresentadas na TABELA 3 e nas FIGURAS 3, 4, 5 
e 6. As cargas são divididas em quatro grupos, visto que há dois tipos de ventos e dois 
coeficientes de pressão interna para cada direção do vento. Além disso, no vento a 0° ocorre 
uma diferença na força aplicada de acordo com o ângulo no arco. Sendo assim, esses 
carregamentos foram aplicados em um modelo da estufa, representadas nas FIGURAS 3, 4, 5 
e 6 e, com o auxílio do software Metálicas 3D, foram calculados os esforços internos e as 
deformações, para verificar quais as barras críticas da estrutura. Em seguida as barras foram 
verificadas pelas normas ABNT NBR 7190 e 14762, também utilizando o Metálicas 3D. 
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Tabela 3 - Cargas devido ao vento 
Planos (0°) Cpe Comprimento (m) F (Cpi=0,2) (kN/m) F (Cpi=-0,3) (kN/m) 

Primeiro poste 0,6 3 0,564 1,270 
Segundo poste -0,3 3 -0,706 0,000 
Primeiro vão     

0° a 55° 0,3 3 0,141 0,847 
55° a 70° -1 3 -1,693 -0,988 
70° a 115° -1 3 -1,693 -0,988 

115° a 180° -0,4 3 -0,847 -0,141 
Segundo vão     

0° a 80° -0,2 3 -0,564 0,141 
80° a 100° -0,9 3 -1,552 -0,847 

100° a 180° -0,3 3 -0,706 0,000 
Terceiro vão     

0° a 80° -0,12 3 -0,452 0,254 
80° a 100° -0,54 3 -1,044 -0,339 

100° a 180° -0,18 3 -0,536 0,169 
Planos (90°) Cpe Comprimento (m)  F (Cpi=0,2) (kN/m) F (Cpi=-0,1) (kN/m) 

N -0,2 3 -0,620 -0,155 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
FIGURA 3 – Cargas provocadas pelo vento 1 (vento 0°, com Cpi = 0,2) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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FIGURA 4 – Cargas provocadas pelo vento 2 (vento 0°, com Cpi = -0,3) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
FIGURA 5 – Cargas provocadas pelo vento 3 (vento 90°, com Cpi = 0,2) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
FIGURA 6 – Cargas provocadas pelo vento 4 (vento 90°, com Cpi =-0,1) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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3 Resultados 
 

As cargas calculadas e aplicadas na estrutura, geraram esforços e deformações. Os resultados 
parciais da análise estrutural são apresentados nas FIGURAS 7 a 10, geradas pelo software 
Metálicas 3D e representam os diagramas de momentos fletores. 
 
FIGURA 7 – Diagrama de momentos fletores causados pelo vento 1 (vento 0°, com Cpi = 0,2) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
            
FIGURA 8 – Diagrama de momentos fletores causados pelo vento 2 (vento 0°, com Cpi = -0,3) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 

 

FIGURA 9 – Diagrama de momentos fletores causados pelo vento 3 (vento 90°, com Cpi = 0,2) 

            
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
FIGURA 10 – Diagrama de momentos fletores causados pelo vento 4 (vento 90°, com Cpi =-0,1) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 
Os elementos de madeira e de aço foram verificados pelas normas ABNT NBR 7190 e 14762, 
respectivamente. Na verificação de um estado-limite último, considera-se o dimensionamento 
satisfatório se for atendida a relação mostrada na EQUAÇÃO (7) no caso de carregamento 
simples ou EQUAÇÃO (8) utilizada para carregamento combinado.  
 
 =

𝑆𝑑

𝑅𝑑
≤ 1 (7) 

 = 𝜔1 (
𝑆𝑑,1

𝑅𝑑,1
)
𝑘1

+ 𝜔2 (
𝑆𝑑,2

𝑅𝑑,2
)
𝑘2

+⋯+𝜔𝑛−1 (
𝑆𝑑,𝑛−1

𝑅𝑑,𝑛−1
)
𝑘𝑛−1

+𝜔𝑛−2 (
𝑆𝑑,𝑛−2

𝑅𝑑,𝑛−2
)
𝑘𝑛−2

≤ 1 (8) 
 
Onde  é a taxa de aproveitamento, Sd é o esforço solicitante de cálculo que causa o estado-
limite, e Rd é o esforço resistente de cálculo correspondente para esse mesmo estado estado-
limite. Os fatores 1 a n e potências de ajustes k1 a kn são oriundos de resultados de análises 
numéricas e experimentais. 
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Na FIGURA 11, é possível visualizar a taxa de aproveitamento () dos elementos para as 
quatro hipóteses de vento combinadas com o peso próprio. 
 
FIGURA 11 – Panorama das taxas de aproveitamento dos elementos, segundo as normas ABNT NBR 7190 e 
14762 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
4 Discussão 
 
A FIGURA 11 evidencia que as forças geradas pelo vento resultaram em esforços solicitantes 
superiores aqueles suportados pelos materiais. As regiões onde a taxa de aproveitamento 
supera a unidade são destacadas em vermelho. Sendo assim, arcos e postes irão falhar nestas 
regiões se sofrerem ventos nessa velocidade. Constatou-se que as regiões mais críticas estão 
localizadas no primeiro vão. Para o arco, ocorreu uma região onde   equivale a 3,81. Para o 
poste, a taxa de aproveitamento  chegou ao valor 1,27. 
 
As regiões com taxa de aproveitamento superior ao valor 1, destacadas na FIGURA 11, 
coincidem com as regiões de falha da estufa, ilustradas na FIGURA 2 e informações 
adicionais repassadas pela empresa Sodmec. 
 
Para que a estufa suportasse o carregamento aplicado devido ao vento seriam necessárias 
modificações nas dimensões de elementos da estufa, como, por exemplo, postes com diâmetro 
mínimo de 150 milímetros ou alguns reforços projetados individualmente, para que 
atendessem melhor a necessidade imposta pelo esforço em cada região, principalmente as 
destacadas em vermelho na FIGURA 11. 
 
Outro ponto interessante foi que, ao analisar os esforços solicitantes, foi constatado que é a 
presença do filme plástico de cobertura que causa a maior parte dos esforços na estrutura. 
Percebe-se então que, se esse plástico se rompesse antes da ocorrência das carga críticas na 
estrutura, a mesma seria preservada, visto que o vento passaria pela estrutura, sem 
sobrecarregá-la. 
 
O próximo passo para a continuação dessa pesquisa seria o desenvolvimento de um 
dispositivo ou alteração de projeto, para que antes de acontecer algum dano na estrutura, o 
filme se rompesse, aliviando as pressões internas e garantindo que os elementos estruturais da 
estufa suportem a ocorrência de ventos e chuvas, diminuindo assim os prejuízos.  
5 Conclusão 

 = 3,81 
 

 = 1,27 
 

 = 1,04 
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Tendo como referência os dados e normas utilizados conclui-se que a estufa analisada está 
subdimensionada, visto que partes da estrutura falham devido às cargas de vento aplicadas. 
Dessa forma, seria necessário colocar um reforço nas partes críticas ou mesmo alterar suas 
dimensões. 
 
Assim, mesmo que o investimento para construir uma estufa reforçada fosse maior, a vida útil 
dela também aumentaria, compensando os gastos e prejuízos que ocorreriam se a estrutura 
falhasse com a carga de vento e tivesse que ser totalmente reconstruída, além dos prejuízos 
provocados pela perda da produção.  
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Resumo: Estima-se que a fadiga seja responsável por 80% a 90% das falhas em serviço de 
componentes mecânicos e estruturais. A fadiga em juntas soldadas é ainda mais agravante, 
pois essas juntas apresentam microestrutura heterogênea, tensões residuais e concentradores 
de tensão. Sendo assim, estuda-se a influência do acabamento superficial de juntas soldadas e 
das tensões médias na vida à fadiga de corpos de prova extraídos de chapa de aço estrutural 
ASTM A-36 de 9,53 mm de espessura, disponibilizada pela Alfa Caldeiraria e Montagens. 
Foram fabricados dois grupos com dez corpos de prova cada um, sendo um grupo com 
acabamento por esmerilhamento e o outro sem. Os ensaios de fadiga por flexão alternada 
foram executados em uma máquina projetada e fabricada pelo grupo de pesquisa GPME, 
cadastrado no CNPq. A amplitude de tensão variou de 60% a 90% do limite de resistência do 
material. Os resultados foram coletados e comparados com as equações das normas ABNT 
NBR 8800, Det Norske Veritas (DNV) e do International Institute of Welding (IIW), 
mostrando que os valores previstos pelas normas são conservadores para a vida à fadiga de 
juntas soldadas, pois os resultados obtidos experimentalmente ficaram acima dos valores 
previstos pelas normas. Os corpos de prova esmerilhados apresentaram melhor resistência à 
fadiga, que os corpos de prova sem acabamento, confirmando a influência do acabamento na 
vida à fadiga de juntas soldadas. 
 
Palavras-chave: Fadiga. Juntas soldadas. Acabamento. Previsão de vida à fadiga. 
 
1 Introdução 
 
Quaisquer componentes e equipamentos que sofrem tensões variantes, ou seja, tensões que 
modificam seu valor ou sentido ao longo do tempo, estão sujeitos à fadiga e podem romper, 
mesmo se essa tensão estiver abaixo do limite de resistência ou do escoamento do material em 
questão. Isso porque, a cada ciclo dessa variação de tensões, é provocado um dano na 
estrutura do material. Com o acúmulo desses danos, o componente ou equipamento pode vir a 
falhar por fadiga (BRANCO; FERNANDES; CASTRO, 1999). 
 
Juntas soldadas apresentam microestrutura heterogênea, tensões residuais e concentradores de 
tensão, uma vez que a operação de soldagem modifica a estrutura do material de base, além 
de introduzir um material diferente na área a ser soldada. Dessa forma, a falha por fadiga em 
componentes soldados difere bastante daquela em componentes não soldados, apresentando 
menor resistência à fadiga (BRANCO; FERNANDES; CASTRO, 1999). 
 
Atualmente, estima-se que a fadiga é responsável por cerca de 80% a 90% das falhas em 
serviço de componentes mecânicos. Nos Estados Unidos, segundo Dowling (1999), o prejuízo 
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causado por fadiga foi cerca de 3% do PIB do país. Além de causar prejuízos enormes, 
representa não só um perigo para os trabalhadores de indústrias, mas também para a sociedade 
em geral, visto que juntas soldadas sujeitas à fadiga estão presentes em pontes, automóveis e 
aeronaves. 
 
Sendo assim, é de extrema importância conhecer os efeitos da fadiga em juntas soldadas, a 
fim de prever falhas e corrigi-las antes que acidentes ocorram. Por isso, nesse trabalho, 
investiga-se o comportamento de corpos de prova soldados sujeitos à fadiga por flexão 
alternada e qual o efeito do acabamento superficial por esmerilhamento nessas juntas, além de 
estudar a influência da tensão média não nula na vida à fadiga desses corpos de prova, 
utilizando as EQUAÇÕES (1), (2) e (3), propostas por Goodman, Gerber e Soderberg, 
(CASTRO; MEGGIOLARO, 2009). 
 
Goodman:       𝜎𝑎

𝑆𝐹
+  

𝜎𝑚é𝑑

𝑆𝑅
= 1                                                                                                   (1) 

 

Gerber:           𝜎𝑎

𝑆𝐹
+ (

𝜎𝑚é𝑑

𝑆𝑅
)

2

= 1                                                                                              (2) 
 
Soderberg:     𝜎𝑎

𝑆𝐹
+

𝜎𝑚é𝑑

𝑆𝐸
= 1                                                                                                     (3) 

 
Onde, 𝜎𝑎, 𝜎𝑚é𝑑, 𝑆𝐹, 𝑆𝑅 e 𝑆𝐹 representam, respectivamente, tensão alternada, tensão média, 
resistência à fadiga, limite de resistência à tração e limite de escoamento à tração. 
 
A trinca por fadiga passa por três estágios: nucleação ou iniciação, propagação e ruptura. A 
primeira fase acontece normalmente na superfície do corpo, devido a concentração de tensões 
nesse local ser máxima e cresce em um ângulo de 45° em relação ao esforço aplicado. Na 
segunda fase, a trinca propaga perpendicularmente ao esforço aplicado. Com o crescimento da 
trinca, atinge-se um comprimento crítico. A área remanescente é insuficiente para suportar o 
esforço aplicado e o fator de intensidade de tensão supera a tenacidade do material, ocorrendo 
então a ruptura. A FIGURA 1 ilustra a iniciação e propagação de uma trinca devido à fadiga. 
 
FIGURA 1 – Iniciação (estágio I) e propagação (estágio II) da trinca 

 
Fonte: CASTRO; MEGGIOLARO (2009). 
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Em um carregamento característico de fadiga, há algumas relações básicas, como tensão 
média, tensão alternada e ampitude de tensão ou gama de tensões. Essas relações foram 
calculadas pelas EQUAÇÕES (4), (5) e (6), respectivamente:  
 
𝜎𝑚é𝑑 =  

𝜎𝑚á𝑥+ 𝜎𝑚í𝑛

2
  (4) 

 
𝜎𝑎 =  

𝜎𝑚á𝑥− 𝜎𝑚í𝑛

2
 (5) 

 
∆𝜎 = 2𝜎𝑎 =  𝜎𝑚á𝑥 −  𝜎𝑚í𝑛 (6) 
 
Nessas equações, 𝜎𝑚á𝑥, 𝜎𝑚í𝑛 e ∆𝜎 representam respectivamente, tensão máxima, tensão 
mínima e gama de tensões. As outras variáveis já foram definidas anteriormente. 
 
Existem duas abordagens mais comuns no estudo da fadiga em juntas soldadas: tensão 
nominal ou tensão estrutural conhecida também como hot spot. A abordagem pela tensão 
nominal, que será adotada nesta pesquisa, consiste em comparar a amplitude de tensão que é 
aplicada no corpo de prova com curvas S-N (tensão x número de ciclos) possibilitando 
estimar o número de ciclos necessários para a iniciação de trincas. É importante destacar que 
elas independem da resistência do material de base, do tipo de eletrodo e da tensão média 
nominal, desde que as juntas soldadas estejam aprovadas por critérios de qualidade 
(CASTRO; MEGGIOLARO, 2009). As curvas S-N fornecidas pelas normas, em geral são 
separadas em classe de igual resistência à fadiga, tipo de junta soldada e qualidade da solda.  
Foram utilizadas as normas fornecidas pela ABNT NBR 8800 (2008), classe 5.1-B, DNV 
(2011) classes C1 e E e IIW (BRANCO; FERNANDES; CASTRO, 1999) classe 125 para 
corpos de prova com acabamento esmerilhado. Para os corpos de prova sem acabamento 
utilizaram-se a ABNT NBR 8800 (2008), classe 5.4-C, DNV (2011) classes D e E e IIW 
(BRANCO; FERNANDES; CASTRO, 1999) classes 80 e 100. As normas ABNT NBR 8800 
(2008) e IIW utilizam a EQUAÇÃO (7) e a norma DNV a EQUAÇÃO (8). 
 
𝑁 =  

𝐾.𝐶

∆𝜎3
                                                                                                            (7) 

 
𝑁 =  

𝐶𝑓

[∆𝜎.(
𝑡

25
)

𝛼
]

3                                                                                                     (8) 

 
Nessas equações, 𝑁, ∆𝜎 e 𝑡 representam, respectivamente, número de ciclos, gama de tensões 
e espessura da chapa. Já K, C, Cf e α são constantes determinadas pelas normas, os quais estão 
detalhados na TABELA 1. 
 
A vida à fadiga de juntas soldas, prevista pelas normas citadas, é o número de ciclos, N, 
necessários para iniciar um trinca detectável por ensaios não destrutivos convencionais. 
Portanto, as normas utilizadas consideram somente o estágio de iniciação da trinca e  
propagação até atingir aproximadamente 1 mm de comprimento. No entanto, os dados 
experimentais coletados englobam todas as fases da falha por fadiga: iniciação, propagação e 
ruptura.  
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Tabela 1 – Coeficientes das equações de previsão de vida à fadiga 
Norma ABNT NBR 8800 (2008) C K 

5.1 – B 1,20E+10 327 
5.4 – C 4,40E+09 327 

Norma IIW C (B=3,0) K 
Classe 125 3,91E+12 1 
Classe 100 2,00E+12 1 
Classe 80 1,02E+12 1 

Norma DNV Cf (C=3,0) Α 
C1 2,81E+12 0,15 
D 1,46E+12 0,20 
E 1,02E+12 0,20 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
2 Metodologia 
 
Os corpos de prova cujas dimensões são apresentadas na FIGURA 2, foram extraídos de 
chapa de aço estrutural ASTM A-36, de espessura nominal de 9,53mm com chanfro em V. No  
passe de raiz utilizou-se o processo TIG e nos passes de preenchimento o processo MAG. A 
Alfa Caldeiraria e Montagens forneceu a chapa e executou a solda. As propriedades 
mecânicas e caracterização estrutural do metal base e da junta soldada foram determinadas 
através de ensaios de tração, dureza, dobramento e exames micro e macrográficos. Os ensaios 
de fadiga por flexão alternada foram executados em uma máquina projetada e fabricada pelo 
grupo de pesquisa GPME, cujo funcionamento é detalhado por Borges (2011) e Camargos 
(2014). 
 
Com o intuito de verificar a influência do acabamento superficial, foram testados vinte corpos 
de prova extraídos da chapa soldada, porém sendo dez com acabamento por esmerilhamento e 
dez sem acabamento, mostrados na FIGURA 3. Os corpos de prova foram testados seguindo 
uma sequência aleatória, definida através de Tabela de Números Aleatórios. Foi definido um 
carregamento nominal, o qual variou de 60% a 90% do limite de resistência (LR) do material 
utilizado, como é mostrado na TABELA 2. Os dados coletados experimentalmente dos vinte 
corpos de prova foram analisados e comparados com as curvas S-N para juntas soldadas com 
e sem acabamento superficial. 
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FIGURA 2 – Dimensões do corpo de prova 

 
 
Fonte: LELIS JUNIOR (2017). 
 
 
FIGURA 3 – Corpos de prova, sendo (a) com acabamento superficial por esmerilhamento e (b) sem acabamento 
superficial. 
 

 
 
Fonte: LELIS JUNIOR (2017). 
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TABELA 2 – Identificação dos corpos de prova, tipo de acabamento e valor nominal do carregamento 

Nº C.P. Tipo de 
acabamento 

nominal 
[MPa] 

% LR 

1 Sem Acab. 291,00 60,00% 
2 Esmerilhado 356,40 73,48% 
3 Esmerilhado 436,50 90,00% 
4 Sem Acab. 356,40 73,48% 
5 Esmerilhado 394,42 81,32% 
6 Sem Acab. 394,42 81,32% 
7 Sem Acab. 436,50 90,00% 
8 Esmerilhado 394,42 81,32% 
10 Esmerilhado 291,00 60,00% 
11 Sem Acab. 322,04 66,40% 
12 Sem Acab. 356,40 73,48% 
13 Esmerilhado 436,50 90,00% 
15 Esmerilhado 291,00 60,00% 
16 Sem Acab. 436,50 90,00% 
17 Esmerilhado 322,04 66,40% 
18 Sem Acab. 291,00 60,00% 
19 Esmerilhado 322,04 66,40% 
20 Sem Acab. 322,04 66,40% 
21 Esmerilhado 356,40 73,48% 
22 Sem Acab. 394,42 81,32% 

Fonte: LELIS JUNIOR (2017). 
 
3 Resultados 
 
Após o ensaio por fadiga até a ruptura, foi realizado exame e registro macrofratográfico, a fim 
de verificar as diferenças na superfície de fratura de corpos de prova com e sem acabamento 
superficial, ilustradas nas FIGURAS 4 e 5. 
 
FIGURA 4 – Superfície de fratura de corpo de prova com acabamento por esmerilhamento. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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FIGURA 5 – Superfície de fratura de corpo de prova sem acabamento. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Os resultados dos ensaios de fadiga são apresentados na FIGURA 6. 
 
FIGURA 6 – Comparação dos resultados dos ensaios de fadiga dos corpos de prova com e sem acabamento

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Nas FIGURAS 7 e 8 são apresentados os resultados dos ensaios comparados com os valores 
previstos pelas normas utilizando as EQUAÇÕES (7) e (8). Também são comparados os 
resultados corrigidos pela influência da tensão média segundo as EQUAÇÕES (1) a (3). 
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FIGURA 7 – Resultados de ensaios de fadiga com e sem influência da tensão média comparados com os valores 
previstos pelas normas. Corpos de prova com acabamento. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
FIGURA 8 – Resultados de ensaios de fadiga com e sem influência da tensão média comparados com os valores 
previstos pelas normas. Corpos de prova sem acabamento. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4 Discussão 
 
Os corpos de prova com acabamento suportaram maior número de ciclos que os corpos de 
prova sem acabamento superficial, em todos os níveis de carregamento estudados, como 
evidenciado pela FIGURA 6. Os dados obtidos confirmaram os resultados das pesquisas 
citadas por Branco; Fernandes; Castro (1999) e Barrios et al. (2007) e já incorporados nas 
equações de previsão de vida à fadiga das normas citadas, isto é, o acabamento de juntas 
soldadas provoca um aumento da vida à fadiga. 
 
O acabamento superficial influenciou também na morfologia da superficie de fratura, visto 
que corpos de prova com acabamento por esmerilhamento apresentaram características menos 
grosseiras quando comparados com aqueles sem acabamento; como ilustrado nas FIGURAS 4 
e 5. No entanto, este fenômeno deverá ser investigado com maior profundidade. 
 
As superfícies de fratura dos corpos de prova com e sem acabamento apresentaram regiões 
semelhantes e características das fases de iniciação, propagação estável, propagação instável e 
ruptura final, também ilustradas nas FIGURAS 4 e 5. 
 
As FIGURAS 7 e 8 mostram que para um determinado número de ciclos, o carregamento 
suportado por um corpo de prova foi sempre superior ao valor previsto pelas normas ABNT 
NBR 8800 (2008), DNV (2011) e IIW (BRANCO; FERNANDES; CASTRO, 1999). 
Indicando que as equações de previsão indicadas pelas normas fornecem valores a favor da 
segurança, seja no cálculo do nível de carregamento () ou na vida a fadiga (N) de 
determinada junta soldada. Embora os dados experimentais coletados englobem todas as fases 
da falha por fadiga: iniciação, propagação e ruptura; e as normas utilizadas consideram 
somente o estágio de iniciação da trinca e propagação até atingir aproximadamente 1 mm de 
comprimento. 
 
Embora as curvas S-N fornecidas pelas normas citadas, independem da tensão média, 
verificou-se a sua influência através das equações de Goodman, Gerber e Soderberg, a fim de 
calcular uma tensão alternada equivalente, que leva em consideração a tensão média. Porém, 
os resultados apresentados nas FIGURAS 7 e 8, mostram que os valores onde foi considerada 
a influência da tensão média apresentou um maior distanciamento que os valores obtidos do 
ensaio, isto é, sem influência da tensão média; tomando como referência as equações de 
previsão das normas citadas. Portanto, as equações das normas ao não levarem em 
consideração o efeito da tensão média, aparentemente, estariam a favor da segurança. No 
entanto, os corpos de provas utilizados nesta pesquisa não estão sujeitos aos mesmos valores 
de tensão residual que os corpos de prova utilizados para levantar as curvas S-N fornecidas 
pelas normas. 
 
Alguns corpos de prova sem melhoria no acabamento superficial foram submetidos a tensões 
acima do limite de escoamento. Por esse motivo, a análise por meio da equação de Soderberg 
não foi levada em consideração, sendo analisados somente em relação a Goodman e Gerber.  
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5 Conclusão 
 
Tendo como referência o material utilizado, os ensaios realizados e os resultados obtidos é 
possível afirmar que o acabamento superficial por esmerilhamento da junta soldada aumentou 
a vida à fadiga. Confirmando o que já está documentado pela bibliografia sobre a influência 
benéfica do acabamento de juntas soldadas na vida à fadiga, mas infelizmente ainda é pouco 
conhecido no meio técnico e acadêmico. 
 
A diferença observada entre os resultados experimentais e os valores previstos pelas normas 
indicam que as equações fornecem valores conservadores. Embora os dados experimentais 
coletados englobem todas as fases da iniciação, propagação e ruptura; e as normas utilizadas 
consideram somente o estágio de iniciação da trinca e propagação até atingir a trinca 
aproximadamente 1 mm de comprimento. Portanto, na continuidade da pesquisa será 
necessário utilizar um sistema de ensaio que seja capaz de detectar o início da trinca por 
fadiga, para que a comparação seja adequada. 
 
As análises dos dados considerando os efeitos da tensão média levam a concluir que as 
equações das normas estão a favor da segurança ao não considerarem tais efeitos. No entanto, 
é necessário cautela, pois os corpos de prova utilizados são apresentam as dimensões e os 
valores de tensões residuais dos corpos de prova utilizados pelas normas. 
 
Para fazer quaisquer afirmativas sobre a influência do acabamento superficial na morfologia 
da superfície de fratura será necessário mais estudo. 
 
A realização e divulgação dos resultados desta pesquisa no meio acadêmico e técnico poderão 
contribuir para o aumento da vida à fadiga de estruturas soldadas, aumentando a segurança e 
reduzindo prejuízos socioambientais e econômicos. 
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Resumo: A busca pela melhoria contínua e redução de custos e desperdícios se tornam cada 
vez mais importantes para a sobrevivência e sucesso das empresas, num cenário, onde o 
mercado se encontra cada vez mais competitivo. Dessa forma, a utilização de ferramentas da 
qualidade para melhoria dos processos tem se tornado frequente e necessária nas organizações. 
Neste contexto este trabalho apresenta um estudo de caso realizado em uma empresa de 
autopeças para redução do índice de refugo de uma peça automotiva. O problema apresentado 
no presente estudo é o alto índice de refugo devido ao mal cravamento de um dos seus 
componentes. Assim, o objetivo principal deste trabalho é eliminar o refugo devido ao mal 
cravamento de um componente. Para solução deste problema foi empregada a metodologia 
standard kaizen que utiliza o ciclo PDCA. Identificou-se que as causas fundamentais do 
problema eram a variação do parâmetro de torque e a contração do produto. Para o bloqueio 
destas causas foi realizada a troca do controlador de torque, bem como automatização do 
dispositivo de cravamento, modificação do fluxo e balanceamento da linha. Após a 
implementação destas ações de melhoria obteve-se redução de 100% de refugo das peças, além 
de proporcionar à empresa a melhoria do processo, o aumento da produtividade e a melhoria 
ergonômica do posto de trabalho. 
 
Palavras-chave: Standard kaizen. Refugo. Autopeças. 
 
1 Introdução 
 
Atualmente há grande preocupação das empresas em fornecer produtos com qualidade devido 
à exigência dos clientes e, principalmente, à competitividade. Para tanto, estas têm adotado 
sistemas de produção capazes de fabricar produtos com baixo custo e qualidade intrínseca a fim 
de alcançar a satisfação dos clientes e conquistar novos mercados. 
 
Assim as empresas devem ser capazes de resolver problemas de maneira eficaz, caso ocorram, 
utilizando metodologias de análise e de resolução de problemas adequadas. Neste sentido, 
evidenciou-se a necessidade de intervir na linha de produção de uma empresa de autopeças, 
devido ao alto custo gerado por refugo em uma linha de montagem de uma peça automotiva. 
 
Para a redução do índice de refugo foi utilizada a metodologia kaizen de melhoria contínua, 
utilizando o ciclo PDCA que possibilita a melhoria contínua, afim de aprimorar o desempenho 
operativo para que a empresa alcance a competitividade de classe mundial.  
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2 Metodologia 
 
Este trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada que objetiva a solução do problema relativo ao 
alto índice de refugo no processo de montagem de componentes de uma peça automotiva que 
resultará na melhoria de produtividade e qualidade, redução de custo, melhor ergonomia, saúde 
e segurança do operador, melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e preservação do 
meio ambiente. Isto contribui para o aumento da competitividade da empresa. 
 
Os dados são coletados por meio de observações no chão de fábrica, consulta a documentações 
e pesquisas on the job, e os resultados são apresentados na forma de gráficos, relatórios e 
quadros de gestão à vista; os quais após serem analisados é feita a comparação entre o cenário 
atual do estudo e o cenário alcançado após a aplicação da metodologia. 
 
Para análise e solução do problema é utilizada a metodologia standard kaizen que também 
utiliza o ciclo PDCA. Esta metodologia é eficaz para implementar melhorias rápidas, onde os 
problemas são de alguma forma mais complexos e a maioria dos dados já está definida e 
disponível (YAMASHINA, 2009b). Nesta metodologia são utilizadas as sete ferramentas da 
world class manufacturing (WCM) para se ter direcionamento, compreensão completa do 
problema e fenômeno e identificação lógica e detalhada das causas raiz. Estas ferramentas são 
as seguintes: priorização, avaliação e definição de objetivos, descrição do problema, 
compreensão da situação atual, análise de causa raiz, descrição dos fenômenos e the way to 

teach people que significa “a forma de ensinar ou treinar as pessoas” (TWTTP) 
(YAMASHINA, 2011). 
 
Outras ferramentas cruciais utilizadas para a investigação, a análise e a resolução do problema 
são: 5G (gemba - vá ao posto de trabalho; gembutsu - verifique o fenômeno; genjitsu - verifique 
fatos e dados; genri - refira-se à teoria; e gensoku – verifique os padrões operativos), 5W1H, 
4M, cinco porquês, yamazumi chart (gráfico de barras empilhadas que objetiva mostrar os 
tempos de ciclo e o processo do operador), HERCA (human error root cause analysis, que 
significa “análise da causa raiz do erro humano”) e MPInfo (se refere à melhoria do 
equipamento, principalmente em relação à segurança, organização do posto de trabalho, 
manutenção autônoma e qualidade  (YAMASHINA, 2009a; 2009b; 2010). 
 
3 Contexto do estudo 
 
O estudo é realizado em uma indústria de fabricação de componentes termoplásticos, do 
segmento automobilístico, nos setores de injeção plástica e linha de montagem. 
Especificamente, o estudo é realizado na linha de montagem de uma peça automotiva. Na 
montagem final a fixação dos componentes é feita por um dispositivo de cravamento, onde a 
programação de cravamento ocorre quando a programação do parâmetro de torque da 
parafusadeira é feita. Neste mesmo processo é realizado a inspeção e o armazenamento das 
peças. As operações são realizadas por dois operadores. 
 
O problema foco do estudo é o alto índice de refugo devido ao mal cravamento de um dos 
componentes. Isto provoca retrabalho e atraso no processo, não permitindo que seja realizada a 
próxima operação, podendo, assim, comprometer o prazo de entrega ao cliente. 
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Assim, o objetivo principal deste trabalho é eliminar o índice de refugo, possibilitando melhoria 
de produtividade e qualidade, redução de custo, melhoria ergonômica, melhor aproveitamento 
dos recursos e preservação do meio ambiente. Isto contribui para o aumento da competitividade 
da empresa. 
 
4 Análise e solução do problema  
 
4.1 Fase plan 

 
Inicialmente, por meio da aplicação da metodologia standard kaizen, na fase plan, são 
realizadas as etapas de priorização do problema, desdobramento dos objetivos, descrição do 
problema, compreensão da situação atual, descrição do fenômeno, análise da causa raiz e 
elaboração de plano de ação. 
 
 4.1.1 Priorização do problema 
 
Para priorizar o problema a ser resolvido, foi realizada, inicialmente, a estratificação das 
maiores perdas mensais. Estratificando os defeitos de qualidade, representados como refugo ou 
“scrap” (termo utilizado no ramo industrial que significa “restos”), observa-se que a maior 
perda causada por refugo ocorre no item em estudo, sendo que o principal motivo desta perda 
é devido a mal cravamento de um dos componentes.  
 
4.1.2 Desdobramento detalhado, lógico e sistemático dos objetivos 
 
Para identificar corretamente o local do problema, visto que peça em estudo possui dois lados, 
foi realizada a estratificação da perda por scrap por respectivos lados DX e SX, conforme 
mostra o GRÁFICO 2.  
 
                                        GRÁFICO 2 – Valores relativos ao refugo da peça automotiva 

 
                                                Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
 
4.1.3 Descrição do problema e compreensão da situação atual 
 
Para permitir melhor e rápida visualização do problema, este foi demonstrado por meio da 
utilização de sketches.  
 
Realizando análise 5G, foi identificado que o processo de montagem dos componentes é 
realizado por meio de um dispositivo de cravamento e que a montagem é realizada 

R$ 
2.052,91

R$ 
1.972,93

LADO SX LADO DX
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primeiramente em apenas um dos lados da peça alternando de acordo com a necessidade. A 
alternância da versão/lado é feita manualmente pelo operador.  
 
Foi verificado que a montagem dos componentes geralmente ocorre na versão “DX” 
(destra/direita) primeiro, e que esta é executada logo após a injeção. Esta peça é levada por 
meio de uma tradota para a linha de montagem, e o outro lado da peça “SX” (sinistra/esquerda) 
fica armazenado no almoxarifado até que todas as peças “DX” sejam montadas, conforme 
representado na FIGURA 1. Foi verificado, também, que apenas as peças que vão para a linha 
de montagem depois de ficarem armazenadas no almoxarifado apresentam mal cravamento do 
componente. 
 
     FIGURA 1 – Fluxo das peças 

 
     Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
4.1.4 Descrição do fenômeno 
 
Utilizando a ferramenta “5W1H” foi identificado que o fenômeno ocorre durante o processo de 
montagem de componentes, apenas em peças que saem da injeção, vão para o almoxarifado e 
só depois vão para a linha de montagem. O fenômeno segue uma tendência crônica, 
independente do dia, turno ou operador. Não há influência humana no processo de cravamento, 
pois o mesmo é automático. 
 
4.1.5 Análise da causa raiz 
 
A partir da descrição do fenômeno surge a necessidade da análise da causa raiz por meio da 
ferramenta 4M, que evidenciará as possíveis causas do problema (parâmetros da máquina 
desregulados, variação do parâmetro de torque, erros do operador, contração do material e 
contração do produto) o que permite a análise dos dados coletados no diagrama 4M. 
 
Desse modo, foi verificado, por meio da ficha técnica de injeção, que os parâmetros da máquina 
como pressão, temperatura, entre outros, estavam dentro do estabelecido.  
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Foi percebido que as operações são seguidas corretamente, diminuindo a possibilidade das 
causas raízes do problema estarem relacionadas à mão de obra. 
 
A contração do material é constante e uniforme e não interfere no processo de montagem dos 
componentes, visto que as dimensões são alteradas no molde para que o resultado final do 
produto seja conforme suas especificações técnicas. 
 
Verificou-se que o torque padrão estava atuando com 32%, sendo que o estabelecido é 44% e 
tolerância de 0,4%. Foram analisadas as condições básicas do equipamento e foi identificado 
que o dispositivo atuava em suas condições normais, porém devido a algumas variações, como 
por exemplo o cravamento dos componentes na segunda peça, o controlador de torque se 
desregula, ou seja, varia o torque padrão. Assim, percebeu-se que o controlador de torque é 
ineficiente. 
 
A contração do produto pode variar de acordo com as mudanças de condições, sendo que um 
dos fatores que a influenciam é o tempo de armazenamento. Realizando testes nas peças foi 
percebido que, devido à contração do produto, ocorre a dificuldade de cravamento do 
componente. 
  
Assim, por meio do diagrama 4M, foi possível identificar as duas principais causas do 
problema: controlador de torque desregulado e contração do produto.  
 
Quando algum problema relacionado à mão de obra é identificado no diagrama 4M, é necessária 
a aplicação da ferramenta TWTTP para identificação do “porque” das possíveis causas. Assim, 
após a aplicação do TWTTP + HERCA foi identificado que existem oportunidades de melhoria 
do processo como implantar um dispositivo à prova de erros ou aumentar o número de provas 
de falha/erro. 
 
4.1.6 Plano de ação 
 
Foi elaborado um plano de ação, definindo-se as ações de bloqueio das principais causas do 
problema, responsabilidades e prazos. Neste sentido, as ações definidas foram as seguintes: 

 realizar análise do controlador de torque; 
 planejar a mudança de fluxo; 
 planejar a automatização do dispositivo de montagem; 
 fazer análise / aprovação técnica; 
 fazer análise / aprovação financeira; 
 realizar a troca do controlador de torque; 
 mudar o fluxo; 
 automatizar dispositivo de montagem; 
 realizar testes da mudança de fluxo; 
 verificar situação ergonômica do operador; 
 realizar restes com o controlador de torque; 
 realizar teste do dispositivo de montagem automática; 
 padronizar as modificações. 
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4.2 Fase do 

 
A troca do controlador de torque foi realizada por meio da intervenção de um fornecedor que 
também analisou a variação do torque constatando que o controlador era ineficiente.  
 
Para o planejamento da mudança do fluxo é necessário classificar as atividades que agregam 
valor (VAA), as que semiagregam valor (SVAA) e as que não agregam valor (NVAA). 
 
No processo de injeção, onde atuam dois operadores o tempo de ciclo é de 76 segundos sendo 
que as atividades dos operadores são realizadas em 34 segundos. Portanto, analisando as 
atividades e o tempo total de ciclo, através da classificação das atividades, percebeu-se 
dessaturação de 42 segundos, conforme o yamazumi chart ilustrado no GRÁFICO 3.  
 
                          GRÁFICO 3 – Yamazumi chart da injeção 

 
                          Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
Na linha de montagem dos componentes, onde atuam dois operadores, são realizadas duas 
operações – a montagem inicial (operação 10) e a montagem final (operação 20) – cujos tempos 
de ciclo são 31 e 82 segundos, respectivamente, conforme mostra o yamazumi chart ilustrado 
no GRÁFICO 4. 
                          
                         GRÁFICO 4 – Yamazumi chart da linha de montagem 

 
                         Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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Por meio da separação e análise do tempo de injeção e de montagem da peça, foi proposta a 
mudança de fluxo. Assim, a linha de montagem foi colocada próximo à injeção, evitando a 
grande movimentação de uma linha à outra. No cálculo de movimentação logística, percebe-se 
que são perdidas 24,43 horas, mensalmente por transporte das peças, gerando um custo anual 
de R$ 7.457,41. 
 
Porém, com a troca de versão da peça sendo feita manualmente, ainda era necessário armazenar 
um dos lados da peça no almoxarifado. Neste sentido, foi automatizado o dispositivo de troca 
de versão, possibilitando que as duas peças pudessem ser levadas diretamente à linha de 
montagem, ou seja, o processo seria realizado sequencialmente, eliminando o armazenamento 
no almoxarifado. O custo para realizar a automatização foi de R$19.913,40. 
 
Após a automatização do dispositivo de troca de versão foi proposto novo fluxo (FIGURA 2), 
pois a atividade de troca de versão manual foi eliminada possibilitando que a troca de versão 
fosse realizada paralelamente. 
 
FIGURA 2 – Novo fluxo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
 
Após a modificação do fluxo foram necessárias a identificação e a análise dos riscos ergonômicos, 
por meio da aplicação da ferramenta MURI que permitiu analisar todas as atividades 
desenvolvidas no posto de trabalho classificando-as de acordo com o grau de riscos das posturas 
adotadas. Esta análise foi realizada na injeção e na montagem inicial e final da peça. 
 
Por meio da análise realizada pode-se observar que as atividades “pegar a peça” (na montagem 
inicial) e “colocar a peça na caixa” (na montagem final) são as piores situações ergonômicas. . 
A fim de solucionar este problema relacionado à postura foi colocado um tomba caixas para 
reduzir a inclinação do tronco do operador quando o mesmo realizava a atividade de colocação 
e retirada de peças da caixa, conforme ilustrado na FIGURA 3. 
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                                                        FIGURA 3 – Situação ergonômica do operador com o uso do tomba caixas 

 
                                                           Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
Após a realização das modificações na linha de injeção e montagem (troca do controlador de 
torque, mudança de fluxo e troca de versão automática), foi feito o balanceamento da linha de 
montagem, enviando as atividades realizadas na operação 10 para a operação 20 e 
consequentemente as alterações e ajustes necessários no leiaute, para que ficasse de acordo com 
as alterações realizadas, conforme mostra a FIGURA 4. 
 
   FIGURA 4 – Balanceamento da linha de montagem 

 
   Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
Com o balanceamento entre as operações 10 e 20, por meio da junção das atividades, o índice 
de NVAA diminuiu e a dessaturação aumentou, fazendo com que fosse possível realizar todo 
o processo com apenas dois operadores. O leiaute dos processos de injeção e montagem, antes 
e depois das modificações, está ilustrado nas FIGURAS 5 e 6. 
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          FIGURA 5 – Injeção e linha de montagem – antes  

 
          Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
 
           FIGURA 6 – Injeção e linha de montagem – depois 

 
          Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
4.3 Fase check  
 
Na fase check é necessário verificar se o objetivo definido na fase plan foi atendido e se o que 
foi realizado na fase do está possibilitando o alcance de bons resultados para a empresa. 
Portanto, a maneira de se comprovar que o objetivo de eliminar o refugo causado pelo mal 
cravamento de um componente foi alcançado é por meio do monitoramento do apontamento de 
refugo. Neste sentido, conforme demonstrado no GRÁFICO 5 referentes aos valores de perda 
das peças por refugo, pode-se observar que o objetivo foi alcançado. 
 
                   GRÁFICO 5 – Objetivo alcançado: zero refugo 

 
                   Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
Foi constatado que o controlador de torque está atuando conforme especificações e que a 
automatização do dispositivo de troca de versões atendeu às expectativas. 
 
Os dados e informação correspondentes ao benefícios e custo do projeto implantado estão 
relacionados nos QUADROS 1 e 2, respectivamente. 
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                  QUADRO 1 – Cálculo do beneficio 

 
                  Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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                 QUADRO 2 – Cálculo do custo 

 
                  Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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4.4 Fase act  

 
Quanto à modificação da concepção do dispositivo de cravamento foi feita a MPInfo, que é um 
documento de padronização, para garantir que os próximos dispositivos atendam as 
especificações. 
 
Para a padronização das atividades operacionais foram realizadas revisões nos procedimentos 
operacionais da injeção e das operações 10 e 20 da linha de montagem, incluindo a operação 
10 no procedimento da operação 20. 
 
5 Conclusão  
 
O estudo de caso realizado consistiu na aplicação do standard kaizen que utiliza o ciclo PDCA 
e teve como objetivo reduzir o alto índice de refugo causado devido ao mal cravamento de um 
componente, na montagem dos componentes da peça automotiva. 
 
Para atingir o objetivo proposto, percebeu-se a importância da metodologia e das ferramentas 
utilizadas para a investigação, a análise e a resolução de problemas. 
  
Após a realização do estudo e implementação das propostas foi possível eliminar o refugo de 
peças devido ao mal cravamento de um dos componentes, reduzindo o custo de produção, 
melhorando o processo, aumentando a produtividade e possibilitando a melhoria ergonômica 
do posto de trabalho e atingir um saving anual de R$ 50.581,73. 
  
Após os resultados alcançados, sugere-se a execução da metodologia standard kaizen e as 
ferramentas utilizadas neste trabalho em outros setores produtivos, a fim de melhorar outros 
processos e produtos, possibilitando a redução de custos e desperdícios e consequentemente 
elevando a capacidade de competitividade da empresa. 
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Resumo : Este trabalho busca mapear a prática de atividades físicas, em um conjunto de              
imagens adquiridas por meio de redes sociais. A atividade física pode ser eficaz em todos os                
estágios de doenças crônicas, portanto, encontrar regiões com a presença de atividades físicas             
pode contribuir para a elaboração de medidas públicas. Este trabalho aborda o problema da              
classificação de imagens de diferentes classes esportivas/não-esportivas. Foi realizada a          
combinação de uma Rede Neural Covolucional (RNC), classificadores tradicionais e          
informações geográficas para aplicar o treinamento e testes. Como resultados preliminares,           
obtivemos alta área sob a curva roc (AUC) em um conjunto de dados de redes sociais. Os                 
resultados experimentais mostram a viabilidade do nosso modelo de proposta.  
 
Palavras-chave: Data mining. Classificação de imagens. Aprendizado de máquina. 
 
1 Introdução 
 
De acordo com Caspersen, Powell & Christenson (1985) a atividade física é definida como              
qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto           
energético. Classificada de acordo com a energia gasta: leve, moderada ou intensa. Análises             
realizadas por Committee et al.(2008) sugerem que a intensidade da atividade física é um              
fator chave para que os resultados sejam atingidos da melhor forma possível. 
 
Estudos realizados por Hallal et al.(2012) mostram que inatividade física prevalece em 31,1%             
dos adultos. A estimativa entre jovens de 13-15 anos praticando atividade física de             
intensidade moderada a vigorosa durante tempo inferior a 60 minutos por dia é de 80,3%. A                
tendência da inatividade física é aumentar com a idade, como a doença arterial coronariana,              
diabetes tipo 2, câncer de cólon e mama. 
 
Eliminando a inatividade física 6% a 10% das principais doenças não transmissíveis seriam             
reduzidas. Consequentemente a expectativa de vida seria aumentada, estimando em média           
mundial 0.68 anos de vida potencialmente ganhos, apontam estudos realizados por Lee et             
al.(2012). 
 
Tendo em vista a importância da atividade física para a saúde e as complicações que a                
inatividade física pode acarretar. Neste trabalho será desenvolvido um modelo computacional           
capaz de classificar imagens georreferenciadas coletadas por meio das redes sociais. 
 
Foi utilizado uma rede neural convolucional (RNC) como forma de extrair características das             
imagens e representá-las em forma de um vetor composto por 2048 features (KRIZHEVSKY;             
SUTSKEVER; HINTON, 2012). A classificação das imagens é realizada pelos classificadores           
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(BOLAND; MURPHY, 2001), que exploram as características das features extraídas por           
meio da RNC para detectar quais grupos compartilham mais semelhanças com uma imagem             
de entrada. 
 
Atualmente, existem vários métodos que utilizam redes sociais como proposta de seus            
modelos (KAGAYA; AIZAWA, 2015; FERWERDA; SCHEDL; TKALCIC, 2016; JOSE;         
HERNANDEZ, 2017). Esses métodos, embora úteis, geralmente não revelam a informação           
geográfica disponível. Kagaya & Aizawa (2015), por exemplo, investigam um problema de            
classificação binária comida/não-comida, sem utilizar informações geográficas. Em outro         
exemplo, Ferwerda, Schedl & Tkalcic (2016) propõe prever a personalidade do usuário por             
meio das imagens postadas no Instagram. Políticas de saúde pública precisas só são possíveis              
quando as informações geográficas estão disponíveis e, portanto, a força de qualquer política             
pública em relação à saúde está estritamente relacionada com as informações geográficas das             
entradas disponíveis. Portanto, um mapa com a prática esportiva é uma ferramenta importante             
para diversas ações governamentais de promoção da saúde pública. 
 
2 Trabalhos Relacionados 
 
Este modelo envolve trabalhos em redes neurais convolucionais, classificadores tradicionais,          
redes sociais, classificação de imagens e localizações geográficas. O modelo proposto realiza            
a combinação de todos estes temas, os temas abordados são discutidos abaixo. 
 
2.1 Rede Neural Convolucional 
 
Diversos métodos baseados em redes neurais consistem em camadas de unidades de cálculo             
interconectadas, as quais estão desencadeando inúmeras aplicações que utilizam métodos          
supervisionados e não supervisionados (CHERKASSKY; MULIER, 2007). Fatores de         
ponderação, função de soma, função de transferência, função de aprendizado, função de erro e              
valor propagado de volta formam um neurônio artificial que é organizado em camadas. Os              
recursos são apresentados à rede por meio da camada de entrada de dados, que se comunica                
com uma ou mais camadas ocultas, onde o processamento real é feito por meio de um sistema                 
de conexões ponderadas. As camadas ocultas então se ligam a uma "camada de saída" onde a                
resposta é gerada. Rede neural convolucional é uma classe de inspiração biológica que             
substitui esses três passos por uma única rede neural que é treinada de ponta a ponta a partir                  
de valores de pixel brutos para as saídas do classificador (LECUN et al., 1998;              
KALCHBRENNER; GREFENSTETTE; BLUNSOM, 2014). 
 
Jose & Hernandez (2017) realiza o mapeamento da atividade de cães e gatos utilizando redes               
sociais e um conjunto de imagens georreferenciadas em São Francisco. Uma RNC treinada foi              
utilizada para reconhecer um grande número de classes visuais. Aplicada a mais de um milhão               
de imagens coletadas no Flickr, a RNC utilizada para detecção de cães e gatos foi o                
inception-v3 (SZEGEDY et al., 2016), que se mostrou eficaz com uma taxa de erro de 3.46%. 
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2.2 Redes Sociais 
 
Serviço que permite aos indivíduos construir perfis públicos ou semipúblicos dentro de um             
sistema limitado, articular uma lista de outros usuários com os quais eles compartilham uma              
conexão e uma visão (WASSERMAN; FAUST, 1994). Embora a classificação de imagens            
relacionadas ao esporte seja conveniente para aplicações reais, o conjunto de trabalhos atuais             
têm o único propósito de classificar e diferenciar tipos de esportes (BHARATHI; CHAND;             
RAO, 2011). A geolocalização de práticas esportivas para medidas públicas utilizando a            
classificação de imagens obtidas por meio de redes sociais não foi explorada até então. 
 
O uso de redes sociais está aumentando e resulta em uma ampla gama de dados que podem                 
ser explorados e estudados. Barbier & Liu (2011) mostram os principais pontos e desafios              
relacionados à informação por meio de redes sociais e como eles usam métodos de data               
mining. Os dados disponíveis nas redes sociais podem transcender as fronteiras do mundo             
físico em escala e extensão que anteriormente não eram possíveis. A mineração de dados pode               
ajudar pesquisadores e profissionais a superarem desafios ao buscar novas informações que            
até então estavam escondidas em um grande conjunto de dados. 
 
Kagaya & Aizawa (2015) aborda a classificação das imagens coletadas pelo Instagram, dada             
uma imagem que o objetivo é descobrir se a imagem contém alimento ou não. Uma               
abordagem baseada em uma RNC foi realizada por meio de imagens rotuladas como             
comida/não-comida. Demonstrando a eficácia da combinação de uma rede neural          
convolucional com classificadores tradicionais 
 
2.3 Classificação de Imagens 
 
A classificação de imagens é uma forma de obter conhecimento de uma grande coleção de               
imagens (REJANI; SELVI, 2009; BOLAND; MURPHY, 2001; JOSE; HERNANDEZ, 2017).          
Consiste em realizar o agrupamento de imagens em diferentes classes com características            
semânticas. Um grupo de imagens rotuladas para extração de características é fornecido em             
um manual supervisionado, que será usado posteriormente para prever a classe de cada             
imagem. O sistema de classificação é adaptado com base no objetivo do usuário e inclui               
balanceamento de dados, pré processamento de dados, extração e seleção de características e             
escolha de um método de classificação (LU; WENG, 2007). 
 
Em Bharathi, Chand & Rao (2011), o autor propõe um método bayesiano para classificação              
de imagens esportivas, que combina quatro características diferentes para representar uma           
imagem, que são: Uma cor; vetor de coerência (CCV), histograma de direção de borda              
(EDH), vetor de coerência de direção de borda (EDCV) e histograma colorido (CH).             
Utilizou-se uma base de imagens composta por diversas classes esportivas, nas quais as             
imagens foram classificadas de acordo com as diferentes características,dividindo-se         
principalmente em esportes interior e ao ar livre, após as imagens pertencentes à categoria              
interior foram subdivididas em 3 grupos, tênis de mesa, boxe e sinuca. As imagens              
pertencentes à categoria ao ar livre foram subdivididas em jogos aquáticos (natação e             
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windsurf), jogos de neve (imagens de esqui e snowboard)e esportes terrestres (críquete,            
kabadi e hóquei). 
 
2.4 Clasificadores 
 
Máquina de vetores de suporte (SVM). O modelo basicamente constrói um hiperplano em             
um espaço, o qual pode ser usado para classificação. O mapeamento do hiperplano é realizado               
por uma função de base radial kernel (RBF), responsável por encontrar uma regra de decisão               
linear no espaço, buscando uma fronteira de separação ideal (HEARST et al., 1998; CHARFI              
et al., 2012). A função kernel RBF mapeia não linearmente amostras em um espaço              
dimensional (HSU et al., 2003). 
 
Rede Neural. Rede Neural é baseada em uma coleção de neurônios artificiais, os quais              
podem transmitir sinal de um para outro. O neurônio que recebe o sinal processa a informação                
transmite para os neurônios conectados a ele (HAGAN et al., 1996; YADAV; YADAV;JAIN,             
2014). A Rede Neural desenvolve seu próprio conjunto de features importantes dos dados             
processados, sem necessidade de conhecimento prévio sobre os dados. 
 
Regressão Logística. Regressão Logística é um modelo estatístico utilizado para analisar um            
conjunto de dados. A Regressão Logística tem o objetivo de encontrar o melhor modelo para               
descrever a relação entre o resultado e um conjunto de variáveis. O coeficiente do modelo é                
gerado para predizer a probabilidade de existir uma característica de interesse (CIOCCA;            
CUSANO; SCHETTINI, 2015; HARRELL, 2001). 
 
2.5 Conclusão Parcial 
 
Com base nos trabalhos encontrados na literatura foi possível constatar que as redes sociais              
dispõem de uma gama de informações que se estudadas e exploradas podem ser             
transformadas em conhecimento.  
 
A partir dos trabalhos referentes à classificação de imagens foi possível perceber que a              
combinação de uma rede neural convolucional com classificadores tradicionais é uma maneira            
de otimizar e facilitar a classificação de imagens. Além disso, com a revisão bibliográfica foi               
possível compreender a importância de informações geográficas. Contudo, ainda não existem           
estudos que realizam a combinação de todos esses pontos levantados. 
 
3 Metodologia 
 
O modelo proposto neste trabalho é composto por três etapas principais: (1) etapa de              
treinamento; (2) etapa de predição e (3) etapa de análise dos resultados. Etapas as quais estão                
ilustradas na Figura 1 e são descritas nas próximas seções. 
 
O modelo recebe imagens de redes sociais como entrada (imagens de diferentes esportes ou              
não esporte). Como saída cada imagem possui uma pontuação que indica se a imagem              
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corresponde a alguma classe de esporte. Possibilitando com as imagens classificadas e            
georreferenciadas gerar o mapa de esporte. 
 
FIGURA 1 – Diagrama esboçando a metodologia proposta. Cada bloco é detalhado na seção metodologia com                
nome similar. 

 
             Fonte: Autor. 
 
3.1 Fase de treinamento 
 
Na fase de treinamento, a base de dados será construída, será realizada a extração das features                
das imagens e aplicação dos modelos de aprendizado de máquina. As imagens coletadas pelo              
Flickr correspondem a imagens de esportes. Por outro lado,as imagens coletadas pelo            
Instagram são de esporte e não esporte. As imagens serão rotuladas especificando a quais              
classes pertencem. Cada esporte vai possuir uma classe específica.O modelo responsável por            
extrair as features das imagens vai ser o inception-v3 (SZEGEDY et al., 2016), uma rede               
neural do Google. Após extrair as features três modelos de aprendizado de máquina serão              
utilizados para treinar e reconhecer padrões presentes nas features : Máquina de vetores de             
suporte (SVM), Rede Neural e Regressão Logística. 
 
3.2 Fase de Predição 
 
Na segunda fase será realizada a predição das imagens. Após a fase de treinamento a               
capacidade de generalização dos classificadores será calculada por meio do conjunto de            
imagens coletadas utilizando as features extraídas pelo inception-v3 e validação cruzada, por            
meio de 10 dobras. A técnica de validação cruzada vai receber como entrada as features               
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extraídas das imagens e os classificadores, gerando os resultados de testes dos classificadores. 
 
3.3 Fase de análise 
 
Na última etapa, os dados resultantes das etapas anteriores serão relacionados de diferentes             
formas e analisados. 
 
Como saída da validação cruzada e dos classificadores, diferentes rótulos serão determinados,            
identificando a classe respectiva de cada imagem, não esporte ou esporte. Cada esporte vai              
possuir sua própria classe. 
 
Comparando os rótulos iniciais com os rótulos gerados pelos classificadores será construída            
uma matriz de confusão, a qual será responsável por selecionar as imagens iniciais do              
Instagram que foram rotuladas em diferentes classes de esportes. Os modelos de classificação             
serão avaliados comparando as taxas de falsos positivo se verdadeiros positivos. 
 
Como saída, nosso modelo apresenta também um mapa contendo a intensidade de diferentes             
classes de esportes em uma geolocalização. 
 
4 Configuração dos Experimentos 
 
Nesta seção, será detalhado como o experimento foi configurado e quais métricas foram             
utilizadas para avaliar o mesmo, detalhando a configuração da base de dados, os             
classificadores, a validação cruzada e como foi realizada a extração de características por             
meio de uma RNC. 
 
4.1 Base de Dados 
 
Flickr. Este conjunto de dados é construído por meio de imagens esportivas coletadas do              
Flickr. Este banco de dados tem 487 imagens de 14 classes de esportes. As classes são:                
Atletismo, basquete, ciclismo, futebol, futsal, handebol, judô, mma, tênis,natação, skate, surf,           
musculação e vôlei. 
 
Instagram. Este conjunto de dados tem apenas uma classe e foi construído com imagens de               
cidades com mais de 50 mil habitantes. Contém 26.390 imagens esportivas e não esportivas              
coletadas de 128 cidades no estado de São Paulo. As Imagens em sua grande maioria são                
imagens não esportivas. 
 
4.2 Extração de características 
 
As features das imagens foram extraídos por meio da RNC do Google, inception-v3 . Treinada              
no ImageNet, representa as imagens com um vetor numérico com 2048 dimensões. 
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4.3 Clasificadores 
 
Três classificadores diferentes foram utilizados para realizar o experimento. 
 

● Máquina de vetores de suporte (SVM). O modelo foi configurado usando a função             
base radial do kernel (RBF) (HSU et al., 2003). 

 
● Rede Neural. O modelo foi configurado usando a função de ativação de camada             

oculta, ReLu (Função de unidade linear retificada) (KRIZHEVSKY;        
SUTSKEVER;HINTON, 2012). Para otimizar os pesos, foi utilizado o SGD          
(Gradiente estocástico de descida) (MAAS; HANNUN; NG, 2013). 

 
● Regressão Logística. O modelo utiliza o tipo de regularização L2 com força de custo 1               

(SRIVASTAVA et al., 2014). 
 
4.4 Validação Cruzada 
 
Validação cruzada foi utilizada aplicando 10 dobras para comparar e avaliar osclassificadores            
(REFAEILZADEH; TANG; LIU, 2009). 
 
4.5 Métricas de Avaliação 
 
Os métodos utilizados foram avaliados calculando-se a área sob ROC, precisão de            
classificação, F-1, precisão e revocação de cada método (ZHENG, 2015). 
 

● Área sobre ROC(AUC). A curva ROC mostra a sensibilidade do          
classificador,traçando a taxa de verdadeiros positivos para a taxa de falsos positivos; 

● Precisão de classificação(CA). É a razão entre o número de previsões corretas e o              
número total de previsões; 

● Precisão(Precision). É a proporção de verdadeiros positivos entre instâncias         
classificadas como positivas; 

● Revocação(Recall). É a proporção de verdadeiros positivos entre todas as instâncias           
positivas nos dados. 

● F-1. É uma média harmônica ponderada de precisão e recordação; 
 
5 Resultados Experimentais 
 
Nesta seção são relatados os resultados e comparações avaliando os métodos utilizados,            
analisando a matriz de confusão obtida e por fim é apresentado o mapa de esportes gerado. 
 
5.1 Avaliação dos Métodos 
 
Os valores calculados pelas métricas exibidas variam de 1 (perfeito) e pior a 0. Todos os                
modelos apresentados apresentaram pontuações maiores que 0.9. Estes Resultados mostram          
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que a combinação da RNC com os classificadores produziu bons resultados. A modelagem do              
conjunto de dados com imagens esportivas com características descritivas facilita aos           
classificadores generalizar e distinguir entre imagens esportivas e não esportivas, justificando           
os bons resultados apresentados pela Tabela 1. 
 
 
TABELA 1 – Valores obtidos pelos clasificadores com base nas métricas apresentadas previamente. 
 

 AUC CA F-1 PRECISION RECALL 

Rede Neural 0.990 0.994 0.993 0.993 0.994 

Regressão 
Logística 

0.994 0.994 0.994 0.993 0.994 

SVM 0.996 0.993 0.991 0.991 0.993 
Fonte: Autor. 
 
5.2 Matriz de Confusão 
 
A matriz de confusão resulta na relação entre a classe prevista e a inicial. Desta Forma,                
podemos visualizar as imagens de classe do Instagram que foram previstas como algum tipo              
de esporte. Os resultados obtidos são mostrados nas Figuras 2 (a), (b) e (c). As imagens                
destacadas em vermelho são falsos positivos, imagens não esportivas erroneamente          
classificadas como esporte. 
 
O modelo Regressão Logística retornou 28 imagens classificadas como esportivas.Em 28           
imagens 4 são falsos positivos (imagens não esportivas classificadas como esportivas). 
 
O modelo Rede Neural retornou como resultado 34 imagens classificadas como esportivas.            
Em 34 imagens apenas uma é considerada como falso positivo. 
 
O modelo SVM retornou como resultado 24 imagens classificadas como esportivas, todas            
classificadas corretamente. É possível observar que existe uma diferença entre a quantidade            
de imagens obtidas e a precisão de cada modelo. 
 
A Rede Neural foi o modelo capaz de retornar o maior número de imagens e com boa                 
precisão. O aplicativo SVM retornou o menor número de imagens, mas obteve a melhor              
precisão entre os modelos. Os resultados obtidos por meio da Regressão Logística baseando             
nas imagens resultantes da matriz de confusão não foram satisfatórios quando comparados aos             
demais classificadores. Apesar de ter retornado mais imagens que o SVM foi o modelo que               
mais apresentou falsos positivos. 
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FIGURA 2 – Saída matriz de confusão. (a) SVM; (b) Rede Neural; (c) Regressão Logística. 
 

 
(a) (b) (c) 

Fonte: Autor. 
 
5.3 Mapa de Esportes 
 
O modelo desenvolvido permite criar um mapa de calor relacionando as imagens obtidas pela              
matriz de confusão com as geotags . Com a ajuda de uma API do Google, plotamos os pontos                 
pertencentes a cada geotag de imagens esportivas do Instagram no mapa. Calculamos a             
atividade esportiva de cada cidade normalizando o número de imagens do Instagram            
classificadas como esporte pelo número total de imagens do Instagram coletadas naquela            
cidade. 
 
As distribuições de cada modelo são distintas devido aos diferentes resultados obtidos pelos             
classificadores. Porém apresentam alguma semelhança em relação à distribuição espacial. As           
distribuições espaciais fazem sentido com base nas cidades consideradas. O nível mais alto de              
calor é centralizado onde há maior densidade de cidades. 
 
O mapa de esporte Figura 3 (a) mapeia as cidades onde as imagens do Instagram foram                
coletadas. Os mapas de esporte apresentados nas Figuras 3 (b), (c) e (d) demonstram o               
mapeamento de imagens georreferenciadas classificadas como esportivas pelos        
classificadores Regressão Logística, Rede Neural e Máquina de vetores de suporte. Cidades            
onde não foram encontradas imagens esportivas não foram apontadas pelo mapa esportivo. A             
intensidade de cada ponto no mapa é proporcional à quantidade de imagens esportivas             
encontradas naquele ponto, mantendo a proporção de normalização calculada anteriormente. 
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FIGURA 3 – Mapa de esporte. (a) Cidades consideradas no modelo. (b) Regressão Logística; (c) Rede Neural;                 
(d) SVM. 
 

(a) (b) (c) (d) 
Fonte: Autor. 
 
6 Conclusão Parcial 
 
A classificação esportiva e não esportiva foi explorada usando a representação da RNC e              
empregando diferentes abordagens de classificação. Foram relatados altos resultados em duas           
redes sociais bem conhecidas com representações visuais. Neste trabalho, temos técnicas de            
representação e classificação para projetar um classificador esportivo e não esportivo robusto            
e eficiente. Os resultados mostram que a combinação dos classificadores com a RNC             
extratora de características produz bons resultados e demonstra a eficácia do método. Em             
outras palavras, o método pode auxiliar na elaboração de políticas públicas referentes à             
atividade física. A exploração deste modelo diferenciando as classes de esportes será            
considerada. A quantidade de imagens classificadas como esportivas pelos classificadores se           
comparadas a amostra total é pequena. Será considerado a coleta de mais imagens buscando o               
balanceamento da base de dados e evitando que alguma classe seja favorecida. 
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Resumo: Os resíduos industriais e urbanos, merecem cada vez mais atenção da sociedade e do 
poder público. O “pó de balão”, conhecido também como Charcok, é resíduo sólido, 
proveniente da redução do minério de ferro em alto forno. Considerado um resíduo 
extremamente poluente, o Charcok constitui-se de um entrave para a produção do ferro gusa, 
matéria prima essencial às indústrias Metalmecânica. O presente trabalho aborda a análise e o 
levantamento de possíveis destinações e aplicações para este resíduo. O Charcok inicia-se sua 
formação no alto forno, no qual  são adicionados carvão, minério de ferro e outros elementos 
para que ocorra a redução do minério de ferro. Os fragmentos de menor massa específica são 
suspensos junto com os gases formados dentro do alto forno, que posteriormente, passam por 
uma série de tratamentos antes de serem liberados para a atmosfera ou retornarem ao alto-forno. 
O “pó de balão” é um dos produtos gerados pelo tratamento dos gases, sendo um subproduto 
indesejável das indústrias siderúrgicas. A aplicação deste resíduo em massas para fabricação de 
materiais cerâmicos e sua utilização como fertilizante para a agroindústria têm-se mostrado 
promissora, constituindo-se de alternativas sustentáveis para o aproveitamento deste material.  
 

Palavras-chave: Pó de balão. Charcok. Resíduo. Siderurgia. Aplicação. Análise técnica. 
 
1 Introdução 
 
Os resíduos sólidos, industriais ou urbanos são cada vez temas de discussão entre diversos 
especialistas e do poder público. Todos os países, não importando sua localização ou o seu nível 
de desenvolvimento, produzem milhões de toneladas por dia de resíduos.  O desenvolvimento 
e o aperfeiçoamento de tecnologias para tratamentos de rejeitos apropriados e ecologicamente 
corretos são essenciais. A produção eficaz e a poluição zero advinda é o desafio inerente às 
estratégias de produção mais limpa, cujo objetivo principal é evitar a geração de resíduos e 
emissões, a partir de um enfoque preventivo. 
 
O charcok, mais conhecido como pó de balão, segundo Lima, Reis e Borges (2013) é um resíduo 
sólido industrial de alta nocividade à saúde humana e ao meio ambiente, uma vez que possui 
elevadas concentrações de metais pesados. O pó de balão corresponde a 13% dos resíduos 
sólidos gerados no processo de obtenção do ferro gusa, variando sua produção de 28 a 45 kg 
por tonelada de gusa (MILANEZ e PORTO, 2008). É um resíduo sólido classificado pela NBR 
10004 como “classe I” (perigoso), devendo-se tomar uma série de precauções no 
armazenamento, manuseio e transporte desse material.. 
 
Dessa forma, uma destinação correta para o charcok é de extrema importância para indústria 
siderúrgica, uma vez que questões ambientais de tratamento e/ou de acondicionamento de 
resíduos são onerosas. Este trabalho aborda uma análise da viabilidade técnica das possíveis 
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destinações que o charcok poderia obter, bem como as vantagens e desvantagens de cada uma 
delas.  
 
2 Metodologia  
 
Este estudo utilizou-se da literatura clássica para rastrear técnicas já existentes ou possíveis 
aplicações para a utilização do charcok. Assim, estabeleceu-se quatro vertentes prinicpais para 
a utilização do “pó de balão”, que são: utilização em massa cerâmica; utilização no solo como 
fertilizante; processamento em forno cubilô para extração do ferro; e por último, uma aplicação 
não muito bem difundida no meio industrial, utilização do Charcok como absorvedor de 
potássio e metais pesados em sistemas de tratamento de água.  

Na análise da viabilidade técnica para se determinar possíveis aplicações para este resíduo, 
analisou-se suas características físico-químicas e sua geração como subproduto siderúrgico.  

A formação do charcok inicia-se no principal equipamento da indústria de transformação, o 
qual minério de ferro, carvão vegetal, coque e fundentes são adicionados ao alto forno para 
transformar-se em ferro gusa, ou simplesmente gusa, que é a principal matéria prima das 
aciarias e fundições. Porém, como a maioria dos processos de fabricação, a produção do gusa 
gera subprodutos, como o charcok, a escoria e os gases. O charcok é basicamente uma mistura 
de finos de minério de ferro, coque, carvão vegetal e fundentes que ficam em suspensão nos 
gases, os quais são lavados e ou filtrados para remover o “pó de balão”. A FIGURA 1 demonstra 
como o charcok é coletado e separado dos gases. 

FIGURA 1 – Esquema de separação do “Pó de Balão” 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA e MARTINS (2003, p. 5) 

A análise físico-química de grande interesse para avaliar as possíveis destinações que o charcok 
pode ter é obtida por meio de duas avaliações diferentes. Na primeira, queima-se o resíduo, 
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avaliando o percentual de umidade, cinzas, carbono fixo, entre outros componentes da amostra. 
A TABELA 1 apresenta exemplos de  valores encontrados para 5 amostras do charcok.. 

TABELA 1 – Percentual de umidade, cinzas, voláteis e carbono fixo 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, SILVEIRA e ASSIS (2017, p. 23) 

Na segunda avaliação química analisam-se os elementos químicos presentes no “pó de balão”, 
bem como os seus respectivos teores médio. Na TABELA 2 pode-se notar os valores obtidos 
para o teor médio de cada elemento químico, e na TABELA 3 o percentual de cada substância 
química presente no resíduo em geral.  

 

TABELA 2 – Teor médio de cada elemento químico presente no Charcok 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, SILVEIRA e ASSIS (2017, p. 23) 
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TABELA 3 – Percentual das substâncias presentes no charcok.. 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA e MARTINS (2003, p. 5) 

3 Análise das possíveis aplicações  
 
3.1 Indústria cerâmica 
 
Atualmente, o Charcok é amplamente aproveitado em indússtrias cerâmicas. O resíduo ao ser 
adicionado a massa argilosa contribui para o processo de obtenção da cerâmica. O charcok, 
como demonstrado, apresenta aproximadamente 44% de caborno fixo, que segundo Oliveira, 
Silveira e Assis (2017) é uma característica que torna favorável a termoredução desse resíduo 
em fornos, sendo assim de grande interesse para os materiais cerâmicos. Dessa forma, a 
utilização do charcok na massa cerâmica objetiva a redução o ciclo térmico do processo, 
garantido assim um menor gasto de combustivel. (OLIVEIRA e MARTINS, 2003).  

A aplicação do Charcok em blocos cerâmicos,ocasiona uma melhoria considerável no material. 
Com a adição de 1,5% de Charcok na massa de argila, verifica-se um aumento de 44% na carga 
de ruptura do material (LIMA, REIS E BORGES 2013).  

A utilização desse resíduo na cerâmica é  uma otima destinação para o Charcok, uma vez que 
reduzem os custos com materiais combustíveis para a queima da argila, e ainda contribui para 
melhoria de propriedade mecânica do material.  

Porém, deve-se considerar que a queima desse resíduo gera gases sulfurosos, os quais são 
responsáveis pelachuva ácida. Além disso a grande quantidade de cinzas presentes no Charcok 
ocupam um volume considerável na massa cerâmica, elevando assim a perda de massa do bloco 
cerâmico em virtude do aumento do processo de queima (OLIVEIRA e MARTINS, 
2003).Apesar disso,, pode-se concluirque os benefícios trazidos pela inserção do charcok na 
massa argilosa, prevalece sobre a perca de massa do bloco cerâmico. 

3.2 Agroindústria 
 
Uma outra alternativa para a destinação do Charcok é a sua utilização como fertilizante e agente 
corretivo para o solo. A aplicação do pó de balão fornecer nutrientes imporantes para o solo 
como os elementos químicos silício e manganês. Proporciona um aumento do pH do 
solo/terreno em conjunto com a redução dos teores de alumínio a  níveis considerados não 
tóxico para a maioria das culturas de interesse econômico (BRASIL, NICOLI e OLIVEIRA, 
2008).  
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Além disso, com a adição do Charcok observa-se um aumento dos teores de alguns elementos 
químicos benéficos a agricultura como o  fósforo, potássio, cálcio e magnésio (BRASIL, 
NICOLI e OLIVEIRA, 2008). A FIGURA 2 mostra o aumento dos teores de alguns desses 
elementos em função da adição do Charcok.  . 

FIGURA 2  – Concentração dos elementos quimicos em função da adição de Charcok 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL, NICOLI e OLIVEIRA.  (2008, p. 28) 

Observa-se que a concentração de fósforo no solo aumenta de aproxidamente 5 mg/dm3 para 
13 mg/dm3 com a adição de cerca de 250g de Charck por quilo de solo. O aumento das 
concentrações dos elmentos químicos, em especial o fósforo, o magnésio e o cálcio é 
significativo, evidenciando que o pó de bolo pode constituir de uma fonte de nutrientes para a 
agroindústria (SILVA et al., 2012).  

Porém, esta destinação se restringe a áreas próximas dos locais de produção do pó de balão. 
Devido aos significativos custos com transporte, e a necessidade de se ter um grande volume 
deste resíduo para uso em solos, não se justifica os gastos quando comparado com os preços e 
a disponibilidade dos fertilizantes industriais mais comumentes empregados na agricultura.  

3.3 Extração do ferro em forno Cubilô 

O Charcok, como demonstrado, apresenta grande percentual de óxidos de ferro, os quais podem 
ser aproveitados em fornos cubilôs. Formam-se briquetes com esses resíduos, que 
posterioremente, são inseridos ao forno para recuperação do ferro presente. Após a fusão, o 
metal obtido utilizando o Charcok como carga do forno cubilô apresenta caracteristicas 
similares ao do metal obtido do modo tradicional (FUNDIÇÃO e SERVIÇO, 2002).  
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Porém, tal técnica para ser aplicada ainda nos fornos cubilôs no Brasil ainda é inviável 
economicamente, necessitando realizar adaptações ao forno e a formação dos briquetes. A 
tecnologia necessita de melhorias a fim de obter-se um custo-benefício mais atrativo para a 
aplicação do Charcok.  

3.4 Tratamento de águas resíduarias 

O tratamento de águas residuarias é de grande importância à sociedade, pois está ligada 
diretamente ao bem estar social, e é um direito do cidadão Brasileiro conforme lei 11.445 de 5 
de janeiro de 2007. Dentre os diversos compostos e elementos químicos presentes nas águas 
residuarias, o fósforo ganha um destaque especial, uma vez que é responsável pelo 
desenvolvimento de cianobacterias e cianotoxinas (CAMPINAS et al., 2017). O tratamento de 
esgoto, em locais onde há quantidades significativas de fósforo, na maioria das vezes, não é 
fácil, além ser oneroso (MATOS et al., 2012).  

Nesse contexto, diversos estudos e pesquisas estão voltadas para o desenvolvimento de métodos 
alternativos para a remoção total ou a níveis aceitáveis do elemento fósforo dos efluentes, 
principalmente em águas resíduarias.  

O pó de balão, segundo o trabalho desenvolvido por Matos et al. (2012) apresenta alta 
capacidade de adsorção de fósforo, podendo ter uma potencial para utilização em sistemas de 
remoção do fósforo de águas residuárias. Está possivel utilização do Charcok é muito 
interesante para as indústrias, pois poderão utilizar este resídio para auxiliar na remoção do 
fósforo e de possíveis metais pesados presentes na água. 

4 Discussão e Conclusão 
 
O Charcok apesar de ser um resíduo classificado como perigoso pode ter algumas aplicações 
relevantes para a sociedade. Na literatura não consta-se entraves relacionados a sua utilização 
nas aplicações discutidas. Vale ressaltar que existem legislações específicas de cada município 
e/ou estado, devendo a fornecedora e o consumidor do resíduo atentar-se as leis vigentes da 
região onde são gerados. . 

A análise de viabilidade técnica para destinação Charcok, apresentou três principais aplicações 
que poderiam ser empregadas para este resíduo. A indústria cerâmica, que atualmente é a de 
maior aplicação para este resíduo, ainda emprega um volume muito baixo do Charcok, além de 
apresentar a problemática dos gases tóxicos, responsáveis pela chuva ácida provenientes da 
queima do material.   

As aplicação deste resíduo para agroindústria é a que apresenta melhor custo benefício, pois 
não tem nenhuma contra indicação, e exprime características positivas para o cultivo de diversas 
espécies de interesse econômico. Porém, está aplicação se torna inviável para os locais distantes 
dos polos produtores do resíduo, devido ao meio de transporte, que encarece e inviabiliza a 
utilização do charcok na agroindústria.  

A utilização do Charcok para remoção do ferro em fornos cubilôs apresenta-se como uma ótima 
solução para indústrias siderúrgicas integradas, uma vez que o resíduo pode ser inserido no 
forno cubilô como parte da carga. Porém, o material refratário tem sua vida reduzida 
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drasticamente e a produção de escória chega a 350 kg por tonelada de gusa, aumentando 
consideravelmente o volume gerado desse outo resíduo. Portanto, tal técnica ainda é inviável 
economicamente. 

Já a aplicação do Charcok com um adsorvato ainda é muito recente, necessitando se melhorias 
da técnica para aplicação em grande escala e/ou industriais. Porém, pela análise observa-se que 
o resíduo tem grande potencial para a remoção do fósforo de águas efluentes. 

 O Charcok, apesar de ser um resíduo complexo, possui diversas aplicações que devem ser 
melhores difundidas, principalmente no âmbito das siderurgias. Outras alternativas de 
aplicações podem ser estudadas e desenvolvidas como o uso do resíduo no processo de 
pelotização em virtude do considerável teor de carbono que apresenta; na composição de outros 
materiais diferentes das cerâmicas, entre outros. 
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Resumo: Atualmente, as indústrias do setor de couro e calçados geram considerável volume 
de resíduos sólidos classificados por norma nacional como classe I, ou seja, são perigosos e 
apresentam riscos à saúde pública, acarretando ou intensificando significativamente o 
aumento de mortalidade, ocorrência de doenças e/ou riscos ao meio ambiente. Logo, em tal 
regulamento também é estabelecido que esses resíduos devem ser manuseados e destinados de 
forma apropriada. Desta forma, nesse artigo investigam-se conceitos de geração e descarte de 
retalhos de couro na região Centro Oeste de Minas Gerais. Uma alternativa sustentável para 
reutilização destes resíduos como materiais combustíveis para a indústria foi apresentada 
conforme projeto em andamento, denominado “COMBUSTEC – Combustível Sustentável”. 
O projeto apresenta a parceria entre o curso de Engenharia de Produção da Universidade de 
Itaúna, instituições do Sistema SENAI e empresa do setor têxtil. Uma pesquisa de campo foi 
realizada através de questionários, com empresas do segmento em questão. A fim de avaliar, 
por exemplo, a quantidade de retalhos gerada, composição e destino dos mesmos por 
indústrias do Centro Oeste mineiro. Os resultados do estudo foram tratados estatisticamente. 
 
Palavras-chave: Resíduo de couro. Setor têxtil e de couro. Sustentabilidade. 
 
1 Introdução 
 
Em pleno século XXI, as indústrias do setor do couro e de calçados geram significativo 
volume de resíduos sólidos e estes são descartados de maneira inadequada em aterros 
sanitários o que pode causar graves riscos à saúde humana. Como exemplo, a FIGURA 1 
ilustra esses rejeitos com elevado poder de contaminação e degradação no meio ambiente. O 
grande problema destes resíduos é que eles são classificados pela NBR 10004/2004, como 
classe I – perigosos, devido às utilizações do cromo, solventes e agentes branqueadores no 
processo de curtimento. Além disso, existem outras substâncias que podem ser prejudiciais à 
saúde pública, por exemplo, no aumento de mortalidade e na  incidência de doenças e nos 
riscos ao meio ambiente. Logo, o regulamento supracitado estipula que o manuseamento de 
resíduos seja feito de forma apropriada. 
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FIGURA 1 – Descarte de rejeitos de couro em aterro municipal de Campina Grande/PB. 

 
Fonte: RAMOS, MORAIS, NASCIMENTO, 2007. 
 
Neste cenário, foi aprovado no Edital de Inovação para a indústria, iniciativa do SENAI, SESI 
e o SEBRAE, o projeto intitulado COMBUSTEC - Combustível Sustentável, que tem parceria 
com a Universidade de Itaúna, entidades do SENAI e Dinâmica confecções Ltda.. Neste 
estudo pretende-se aproveitar os retalhos gerados no processo produtivo das indústrias do 
setor têxtil e de calçados, como substituição parcial dos combustíveis convencionais 
utilizados em fornos de calcinação. A região de interesse de aplicação da tecnologia proposta 
é a próxima da cidade de Formiga/MG, em raio de 200 km em torno deste município. Isso é 
justificado pelo fato de que esta região mencionada é um polo industrial tanto do setor têxtil e 
de calçados como de indústria da cal. Desta forma, uma vez que as indústrias de confecção 
têm que arcar com custos para descarte legal dos retalhos de tecido e de couro, estes poderiam 
ser vendidos como combustíveis para as empresas do setor de calcinação. Estas comprariam 
os rejeitos com custos competitivos e poderiam usá-los como combustível em seus fornos. A 
proximidade das fábricas no polo industrial referido, também implicaria em frete de baixo 
custo quando comparado com o frete da lenha, combustível frequentemente utilizado nos 
fornos de calcinação. 
 
Este artigo tem o objetivo de avaliar a forma com que, especificamente, os retalhos de couro 
gerados pelas indústrias de calçados são gerenciados. Desta forma avaliar-se-á a 
aplicabilidade de utilização desses rejeitos como combustível para os fornos das empresas 
produtoras da cal. Para isso, foi elaborado um questionário e enviado para as fábricas 
confeccionistas de calçados, para avaliar-se individualmente e em geral, como os retalhos são 
gerenciados pelas indústrias da região. 
 
2 Metodologia 
 
A metodologia utilizada durante a realização desta pesquisa consistiu na efetuação das seis 
etapas que serão apresentadas a seguir:  
 
1ª Etapa: 
 
No princípio da pesquisa, foi disponibilizada pelo SEBRAE uma planilha com dados de 1437 
indústrias do setor têxtil e de calçados. Visto que, seria inviável contatar todas essas fábricas 
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por motivos de data de entrega dessa primeira fase do projeto, decidiu-se selecionar algumas 
empresas devido à quantidade de indústrias disponibilizadas pela planilha do SEBRAE. 
Contudo, a ordem de seleção das indústrias foi estipulada como sendo do maior para menor 
porte, pois assim alcançar-se-ia maior volume de resultados. 
 
2ª Etapa: 
 
Em seguida foi elaborado um questionário contendo perguntas para que se pudesse 
compreender sobre o gerenciamento dos retalhos de couro pelas indústrias. Com essas 
questões teve-se como objetivo levantar dados concretos para uma elaboração sólida desse 
estudo.  
 
3ª Etapa: 
 
Nessa terceira etapa foram feitas as primeiras ligações tendo o primeiro contato com as 
empresas. Ao enviar o questionário por e-mail com perguntas para as fábricas, percebeu-se 
uma dificuldade das mesmas em responder o inquérito. Isto deveu-se ao fato de que o e-mail 
utilizado nesta etapa não era corporotativo, podendo deixar de transmitir credibilidade para as 
fabricas. 
 
4ª Etapa: 
 
Com a intenção de resolver a dificuldade da terceira etapa, criou-se um e-mail corporativo da 
FIEMG incluindo no corpo do e-mail a logomarca da instituição, transmitindo assim 
confiança para as empresas entrevistadas. Logo após esse novo método notou-se uma 
diferença positiva em relação ao aumento do número de respostas do formulário. 
 
5ª Etapa: 
 
Uma nova forma de abordagem foi efetuada com as empresas. Através dos números de CNPJ 
das indústrias contidos na planilha do SEBRAE, conseguiu-se encontrar através da base de 
dados daquele órgão, as pessoas que compõem o quadro de sócios das empresas. Logo, 
durante as realizações dos telefonemas às fábricas, procurou-se contatar diretamente os sócios 
das mesmas e explicar sucintamente o projeto COMBUSTEC, seguido de obtenção dos e-
mails dos mesmos. O critério de contato com as fábricas foi mantido como a mesma 
sequência da 1ª Etapa, ou seja, da maior para a menor. 
 
6ª Etapa: 
 
Análise, tratamento e discussão dos resultados. 
 
3 Resultados 
 
Nessa seção serão apresentados os seguintes resultados: quantidade de funcionários, 
quantidade média de resíduos sólidos descartados ou gerados pela empresa e o destino dos 
resíduos. Esses dados serão apresentados em forma de gráficos, tabelas e quadros, conforme o 
formulário que foi enviado para as empresas.  
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3.1 Pergunta 1: Qual a quantidade de funcionários? 
 
As empresas foram agrupadas no GRÁFICO 1 em seguida conforme uma faixa de número de 
funcionários estipulada empiricamente. Sendo assim, pôde-se obter uma visualização de um 
determinado porte empresarial com maior incidência dentre as indústrias pesquisadas. No 
gráfico referido, percebe-se que na maior parte das fábricas interrogadas, são empregados 
entre 101 e 200 funcionários, enquanto que na minoria, ou seja, uma empresa, são contratados 
entre 201 e 300 funcionários ou 301 ou mais. O desvio padrão amostral de 101 colaboradores 
infere que foram questionadas empresas de diferentes portes, o que reflete positivamente 
quanto à abrangência dos resultados de fábricas de portes empresariais. A amostra apresenta 
valor máximo de 500 funcionários, mínimo de 15 e média de 118 funcionários. 
 
GRÁFICO 1 – Quantidade de empresas por faixa de número de funcionários. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
 
3.2 Pergunta 2: Qual a quantidade média de resíduo sólidos de couro descartada ou 
gerada pela empresa? 
 
Nesta seção são apresentadas as respostas de uma pergunta do questionário, no que se diz 
respeito à quantidade gerada de resíduos de couro pelas indústrias. O nível de detalhamento 
quanto a esse questionamento variou de uma empresa para outra, com algumas respondendo 
sucintamente e outras minunciosamente. Sendo assim, todos os dados foram tratados e 
apresentados de forma mais uniforme possível no QUADRO 1. Percebe-se também que 
algumas empresas não souberam responder a quantidade de rejeitos descartada, 
consequentemente não sendo quantificado o lucro que possivelmente tais resíduos poderiam 
trazer à fábrica. Algumas respostas foram apresentadas entre aspas, evitando assim perdas 
informações. 
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QUADRO 1 – Quantidade média de resíduo sólidos descartada ou gerada pela empresa. 
Empresa Resposta (Produção mensal de resíduos) 
Akazzo Calçados 200 kg (Gerada). 
Amaral Calçados 120 kg (Descarada). 
Ana Flor Calçados Não sabe responder. 
Anônimo 1 150 kg (Gerada). 
Anônimo 2 60 pares (Descartada). 
Apogeu Calçados 2000 kg (Descartada). 
Arena Calçados 300 kg de retalhos de couro (Descartada). 
Batatinha Calçados 250 kg (Descartada). 
Comercial Pu Minas Calçados Não sabe responder. 
Crystal Calçados 500 kg (Descartada). 
HDS Luma Luz Calçados Não sabe responder. 
Ibizza Online Não sabe responder. 
Kitikero Calçados + ou – 1300 kg reciclado (Gerada) e + ou – 300 kg 

não reciclado. 
Mariana Carvalho Calçados Não sabe responder . 
Marina Mello Calçados Não sabe responder. 
Mona Calçados 1678 kg (Descartada). 
Raster Calçados 1115,10 (Descartada) kg e 1536,50 (Gerada). 
Romane Calçados Não sabe responder. 
Sandálias Amorello 371 kg (Gerada). 
Sport Fire Calçados 1535 kg (Descartada). 
Stir Calçados 1700 kg (Gerada). 
Srikwear Calçados 1300 kg (Descartada). 
Tênis Divinus “ Resíduos classe 1 : 6 kg; Resíduos classe 2: 250 kg. 
Tênis Record 850 kg (Gerada). 
Tênis Vectron Não sabe responder. 
Vegga Calçados Não sabe responder. 
Velluti Calçados Não sabe responder. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
 
Somando-se as massas de retalhos geradas ou descartadas que foram informadas pelas 
empresas, conforme mostra o QUADRO 1, encontrou-se um valor 15311,6 kg de resíduos de 
couro referentes às indústrias de calçados. 
 
O poder calorífico superior (PCS) dos combustíveis convencionais utilizados nos fornos de 
calcinação é evidenciado na TABELA 1 a seguir:  
 
TABELA 1 – Poder calorífico superior (PCS) de tipos de biomassas. 

Tipo de Biomassa PCS (MJ/kg) Tipo de Biomassa PCS (MJ/kg) 
Pinus 20,02 Casca de coco 19,04 

Eucalipto 19,42 Sabugo de milho 18,77 
Casca de Arroz 16,14 Ramas de algodão 18,26 
Bagaço de Cana 17,33 Resíduos sólidos urbanos 19,87 

Fonte: adaptado de CORTEZ E LORA (1997). 
 
De acordo com estudos realizados por Paula et al. (2015), foi determinado que amostras de 
resíduos de couro têm PCS com 17,70 MJ/kg (ver TABELA 2). Portanto, este valor será 
utilizado como estimativa para cálculo da energia gerada pelos rejeitos. Observa-se 
compatibilidade com o PCS dos combustíveis frequentemente utilizados em fornos de 
calcinação, conforme mostrado anteriormente na TABELA 1 em relação ao PCS dos retalhos 



 

6 

 

de couro. Verifica-se assim factibilidade na viabilidade técnica de substituição de 
combustível. 
 
TABELA 2 – Resultados da análise do resíduo de couro e da casca de amendoim. 

Biomassa Teor de 
umidade (%) 

Teor de 
Matérias 

Voláteis (%) 

Teor de cinzas 
(%) 

Carbono fixo 
(%) PCS (MJ/kg) 

Resíduo de 
couro 12,33 76,13 6,99 16,77 17,70 

Fonte: Paula et al., 2015. 
 
Reunindo essas informações, considerando que os 15311,6 kg de retalhos de couro 
produzidos pelas indústrias do setor de calçados interrogadas nesse trabalho têm PCS de 
17,70 MJ/kg, estima-se que seria possível converter através da combustão dos rejeitos uma 
energia térmica de 303979,80 MJ.  
 
A fábrica produtora de cal Calcinação Max Ltda., é a companhia parceira onde serão 
realizados em trabalhos futuros, testes para confirmação experimental da teoria. Progredindo 
com a análise, foi mencionado por Dinâmica Confecções (2017) que o forno de calcinação da 
empresa parceira Calcinação Max Ltda. consome aproximadamente 11000 MJ/h. Foi 
estipulado inicialmente que a meta de projeto seria substituir 10% deste valor pela energia 
proveniente da combustão dos retalhos, ou seja, 1100 MJ/h. Sendo assim, estima-se que os 
303979,80 MJ de energia estimada advinda dos resíduos das indústrias produtoras de 
calçados, seriam suficientes para operar o forno de calcinação da Calcinação Max Ltda. 
durante 276,34 horas. 
 
3.3 Pergunta 3: Qual o destino dos resíduos? 
 
O método com que as indústrias destinam seus rejeitos gerados em seu processo produtivo é 
mostrado no QUADRO 2. 
 
O GRÁFICO 2 tem o objetivo de complementar o entendimento sobre a prática das empresas 
quanto ao descarte de seus resíduos de couro. Considerando todas as empresas, verifica-se-
que a maioria das fábricas recicla seus retalhos. 
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QUADRO 2 – Destino dos resíduos quanto uma determinada empresa. 
Empresa Resposta  
Akazzo Calçados Vendas a terceiros. 
Amaral Calçados Reciclagem. 
Ana Flor Calçados Reciclagem. 
Anônimo 1 Vendas a terceiros. 
Anônimo 2 Aterro sanitário municipal. 
Apogeu Calçados Aterro industrial. 
Arena Calçados Outro: “É feita coleta por empresa 

Especializada”. 
Batatinha Calçados Reciclagem. 
Comercial PU Minas Calçados Reciclagem. 
Crystal Calçados Venda a terceiros. 
HDS Luma Luz Calçados Destinamos nossos resíduos para Pro Industrial . 
Ibizza Calçados Aterro industrial. 
Kitikero Calçados Outros:Empresa de coleta seletiva. 
Mariana Carvalho Calçados Outros:Empresa responsável. 
Marina Mello Calçados Aterro industrial. 
Mona Calçados Reciclagem. 
Raster Calçados Reciclagem. 
Romane Calçados Reciclagem. 
Sandálias Amorello Vendas a terceiros; Reciclagem. 
Sport Fire Calçados Reciclagem. 
Stir Calçados Reciclagem; Outros:destinação dos não recicláveis 

.através da empresa terceirizada. 
Srikwear Calçados Vendas a terceiros; Outros: Empresas licenciada e 

transporte final. 
Tênis Divinus Aterro sanitário; vendas a terceiros; Outros:Todos 

resíduos são coletadas por uma empresa terceirizada. 
Tênis Record Venda a terceiros. 
Tênis Vectron Reciclagem. 
Vegga Calçados Reciclagem. 
Velluti Calçados Aterro industrial. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
 
GRÁFICO 2 – Classificação quanto ao tipo de descarte dos resíduos realizado pelas empresas. 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
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4 Conclusões 
 
Esta etapa do projeto tem importância considerável no entendimento individual e global sobre 
geração e descarte de resíduos têxteis pelas 27 fábricas que responderam o formulário. 
Verificou-se que várias doam ou até mesmo descartam os retalhos em aterros, seja sanitário 
municipal ou industrial. Isso significa que a pesquisa COMBUSTEC tem potencial para 
oferecer uma alternativa lucrativa para essas empresas quanto à destinação dos rejeitos. Desta 
forma não somente estas, como também as indústrias da cal, podem beneficiar-se deste estudo 
substituindo o combustível convencional dos fornos de calcinação pelos retalhos descartados 
pelas empresas. Fábricas de diferentes portes foram interrogadas, possibilitando distintas 
realidades quanto ao gerenciamento dos resíduos têxteis. 
 
Percebeu-se previamente que o PCS do couro é compatível com o PCS dos combustíveis 
utilizados em fornos de calcinação, o que torna factível a utilização da tecnologia 
COMBUSTEC nos fornos de calcinação das empresas da região estudada. Notou-se que a 
quantidade de retalhos gerada pelas empresas do setor de calçados pode atender à demanda 
significativa de energia para os fornos das indústrias produtoras de cal, durante 245,53 horas.  
 
Em trabalhos futuros será construído um protótipo para insuflação dos retalhos de couro no 
interior do forno de calcinação da empresa parceira Calcinação Max Ltda.. Testes devem ser 
realizados para validação experimental e melhoramentos da tecnologia COMBUSTEC. 
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Resumo: O tema deste trabalho insere-se em um projeto de parceria em andamento entre o 
curso de Engenharia de Produção da Universidade de Itaúna, entidades do Sistema SENAI e 
uma indústria do setor têxtil. O foco do projeto, que é intitulado “COMBUSTEC – 
Combustível Sustentável” é a utilização de descartes de tecido como combustível na indústria. 
O Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de vestuário, 
sendo manufaturados por ano, aproximadamente 1,7 milhão de toneladas. O segmento de 
roupas profissionais é parte dessa produção, sendo confeccionadas mais de 256 milhões de 
peças anualmente. Estas vestimentas especiais são de roupas que servem para identificação 
profissional e dão acesso a áreas restritas de empresas e instituições. O destino incorreto de 
uniformes pode causar danos ambientais, perdas econômicas, problemas de segurança pessoal 
ou até de violação de marcas. Apresenta-se neste artigo um levantamento bibliográfico sobre 
como se deve fazer o descarte sustentável destes uniformes. Expõem-se resultados de um 
estudo, sobre vestimentas especiais, realizado através de pesquisa de campo com empresa do 
setor de mineração, bem como se apresenta a tecnologia COMBUSTEC como alternativa para 
descarte dos uniformes.  
 
Palavras-chave: Resíduo têxtil. Uniformes especiais. Sustentabilidade. 
 
1 Introdução 
 
O Brasil é um produtor notável no setor têxtil e anualmente são produzidos no país milhões de 
toneladas de tecidos. A indústria do vestuário situa-se como mantenedora de grande escala 
produtiva. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 
(ABIT, 2017), o Brasil possui o quarto maior parque produtivo de confecção do mundo, 
sendo o quinto maior produtor têxtil mundial. Como parte dessa produção está o segmento de 
roupas profissionais, onde são produzidas mais de 256 milhões de peças anualmente. Estas 
vestimentas especiais são roupas que servem para a identificação profissional e dão acesso a 
áreas restritas de empresas e instituições. Por questões de segurança, tais peças não podem ser 
simplesmente reaproveitadas por outras pessoas ou descartadas indevidamente. Apesar do 
significativo montante de resíduos gerados, o Brasil importa retalhos de tecidos. Em 2013, o 
país importou 8,7 mil toneladas de trapos de tecidos, o equivalente a mais de US$ 13 milhões, 
para abastecer empresas que compram e reciclam o material na fabricação de novos fios 
(SINDITÊXTIL-SP, 2014). 
 
Os uniformes são, por parte das indústrias, descartados enterrados com outros equipamentos, 
como por exemplo, EPI`s, podendo conter substâncias que implicam contaminação do solo ou 

https://www7.fiemg.com.br/regionais/centro-oeste/unidade/senai-itauna---cetef-marcelino-corradi
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até mesmo dificultando a reciclagem das vestimentas. 
 
Outro destino comum dado aos uniformes é a incineração, em que se faz o processo de 
redução de resíduos através da decomposição térmica em fornos, no qual o volume dos 
resíduos ficará reduzido. Após a queima há sobras que são enviadas a lixões ou aterros 
sanitários municipais (ALMEIDA, SILVA, ALMEIDA, 2017). 

 
Como se pôde perceber, devido à preocupação com a contaminação que os uniformes podem 
causar ao meio ambiente, é preciso evitar a distribuição dos mesmos em locais inadequados, 
podendo causar contaminação ambiental. Isso porque tais vestimentas podem ter substâncias 
impregnadas como, por exemplo: graxas, óleos ou metais pesados. Sendo assim, através da 
Norma Técnica Brasileira (NBR 10.004: 2004) avalia-se a periculosidade de um resíduo, que, 
em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podem apresentar 
riscos à saúde pública, provocando de forma considerável, um aumento de mortalidade, 
incidência de doenças e danos ambientais. 
 
Estudos mostram que há vários processos e metodologias para reaproveitamento de resíduos 
têxteis que podem ser aplicados de acordo com o produto final desejado. Citam-se como 
exemplos de produtos mantas, estopas, revestimentos, barbantes e fios de tecidos, matéria-
prima para patchwork ou artesanato e plásticos de engenharia, sendo todo resíduo têxtil 
passível de ser reprocessado de alguma maneira. A reciclagem de uniformes permite que 
empresas e organizações possam destinar para um fim correto os seus uniformes evitando o 
descarte no meio ambiente. 
 
No Brasil, existem muitas empresas que atuam com a reciclagem dos resíduos de tecidos 
como, por exemplo, a Retalhar, Pro Ambiental e JF Fibras. Esse material passa por diversas 
etapas, como trituração, adição de poliéster, fiação, entre outras. O artesanato também é uma 
forma de reaproveitar parte dessa matéria-prima. Por meio dessa atividade os tecidos viram 
bonecas, porta documentos, capas de caderno, ecobags, colchas, tapetes e muitas outras coisas 
(SINDITÊXTIL-SP, 2014). 
 
Este trabalho tem-se como objetivo avaliar o uso e destino de uniformes profissionais 
utilizados na indústria em diversas áreas, mostrando alternativas para o descarte dos mesmos, 
possibilitando um destino adequado com menos impacto ambiental. A escassez de trabalhos 
científicos com o tema desse estudo é um fator motivante para que o mesmo seja realizado, de 
forma a auxiliar pesquisadores em trabalhos futuros. Objetiva-se também discutir a 
sustentabilidade e buscar uma avaliação da forma de gerenciamento de uniformes realizada 
pelas indústrias. Serão apresentados resultados de uma pesquisa de campo realizada com 
fábricas através de questionário. Também será mostrada a tecnologia COMBUSTEC como 
forma de reaproveitamento dos uniformes. 
 
2 Metodologia 
 
A metodologia estipulada para a realização deste trabalho consistiu, em parte, de 
levantamento bibliográfico sobre textos referentes à forma como diversas empresas realizam o 
gerenciamento dos uniformes profissionais. Como fonte de busca, utilizaram-se as 
plataformas Periódicos CAPES, Google Acadêmico e Google Patents. Adicionalmente um 
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questionário foi elaborado e enviado a empresas de diferentes setores, para que se pudesse 
compreender sobre o manuseio das vestimentas especiais pelas fábricas interrogadas. O 
projeto COMBUSTEC é uma tecnologia que pode ser utilizada para reaproveitamento dos 
uniformes, conforme será exprimido detalhadamente na próxima seção. 
 
3 Resultados 
 
Nesta seção serão apresentados parâmetros para a reciclagem de uniformes, em que será 
mostrado um ciclo sustentável, apresentando soluções para o descarte de uniformes. 
 
Mostrar-se-á métodos que empresas adotaram de forma a diminuir o impacto ambiental 
causado, assegurando também sustentabilidade. 
 
3.1 Ciclo para transformação de resíduos de tecidos em matéria prima 
 
Os autores ALMEIDA, SILVA, ALMEIDA (2017), propõem uma implantação de um ciclo 
sustentável, com o objetivo de buscar alternativas mais eficientes para uma correta separação 
de uniformes. O planejamento dessa técnica possibilita que uniformes sejam reutilizados, 
passando por processos que visem um controle ambiental, garantindo gestão de uniformes de 
maneira sustentável, conforme processo disposto FIGURA 1. 
 
FIGURA 1 - Ciclo sustentável para a implantação do descarte da matéria-prima. 

 
FONTE: adaptado de MORAES et al. (2011) apud ALMEIDA, SILVA, ALMEIDA (2017). 
 
3.2 Resultados de soluções feitas através do descarte de uniformes 
 
Serão apresentados nesta seção soluções para um adequado descarte de uniformes, no qual 
empresas como a Lorenzetti, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Instituto ECOTECE, 
a Sinditêxtil-SP – (Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo) e 
uma empresa de mineração (nome será mantido confidencial em respeito à instituição). 
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3.2.1Solução adotada pela empresa LORENZETTI 
 
Um dos resultados objetivos foi a que Empresa Lorenzetti, empresa paulistana fabricante de 
duchas, chuveiros elétricos e aquecedores de água a gás, entre outros produtos, optou por um 
destino socioambiental para os uniformes usados dos funcionários que trabalham nas fábricas 
da empresa. Essa empresa reaproveita uniformes, peças de roupas que são transformadas em 
brindes sustentáveis. Essa ação de sustentabilidade teve como princípio, a necessidade de 
evitar o descarte de uma grande quantidade de resíduos, no qual os uniformes dos 
funcionários geravam anualmente mais de uma tonelada em lixo. Segundo o gerente de 
marketing da Lorenzetti, Alexandre Tambasco, para descartar adequadamente os resíduos, 
deve-se usar a prática de coprocessamento. 
 
FIGURA 2 - Transformação de uniformes em brindes sustentáveis.  

 
Fonte: SINDITÊXTIL-SP (2014). 
 
MELO et al (2011) afirmam que o coprocessamento é considerado ambientalmente a forma 
mais adequada para a destinação final dos resíduos industriais. Pode-se defini-lo com sendo 
uma técnica de pró-sustentabilidade por destruição térmica de resíduos em fornos de cimento. 
Assim, tem-se o aproveitamento energético do resíduo ou seu uso como matéria-prima na 
industria cimenteira, sem afetar a qualidade do produto final e podendo ainda extinguir 
definitivamente o resíduo, sem causar nenhum prejuízo ao meio ambiente. 
 
3.2.2 Maneiras de descartes da ECOTECE 
 
No Instituto Ecotece, instalado na capital paulista, a ONG têm como objetivo desenvolver a 
consciência ambiental através da moda, no qual, uniformes industriais vêm sendo 
reaproveitados. 
 
A ONG viabiliza projetos exclusivos de reaproveitamento têxtil, desenvolvendo pesquisas e 
estudos na área da moda e investindo em projetos sociais de mão de obra para confecção. A 
ideia é criar novos produtos, transformando o passivo ambiental das empresas em novas peças 
com ativos socioambientais. 
 
Além do “Projeto Uniforme”, o Ecotece está envolvido com outro projeto, o Ecotece+, no 
qual está voltado para marcas de moda, atuando com cinco grupos produtivos em regiões 
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periféricas da cidade, beneficiando aproximadamente 70 pessoas, gerando renda, capacitação 
profissional, empreendedorismo e desenvolvimento local. 
 
3.2.3 Alternativas para reaproveitamento de uniformes  da Policia Militar de São Paulo 
 
A Polícia Militar do Estado de São Paulo trata o descarte do fardamento devolvido ou 
recolhido, sendo o assunto de mestrado, do Capitão Marcos Antonio Dias da Silva, em 
Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública da Academia Barro Branca. Na sua 
dissertação o tema foi Logística Reversa, levantando propostas de implantações de uma 
política de gestão do descarte ambientalmente correto dos resíduos têxteis gerados na Polícia 
Militar do Estado de São Paulo. A destinação final do fardamento em desuso depende do 
mesmo ser cortado e descartado no lixo comum e, posteriormente, depositado no aterro 
sanitário ou até mesmo incinerado de forma inadequada. Segundo sua dissertação, cerca de 
440 mil peças de uniforme (calças e camisas) são descartadas por ano, o que representa 
aproximadamente 150 toneladas de resíduos têxteis. 
 
O estudo enfatiza que a queima dos tecidos, principalmente os sintéticos, potencializam os 
efeitos dos gases tóxicos lançados na atmosfera e agridem ainda mais a camada de ozônio e 
que os tecidos lançados nos aterros sanitários permanecem por muitos anos degradando o solo 
antes de se desfazerem. Os retalhos ainda poderiam ser transformados em ecobags, lixeiras 
para carros e peças de artesanato, sendo que os itens poderiam ser comercializados na loja 
anexa ao presídio e com renda revertida aos internos. 
 
Os uniformes,exemplificados na FIGURA 3, que sofrem desgaste são separados, sendo as 
logomarcas ou emblemas retirados de todas as peças e os retalhos são encaminhados ao Setor 
de Manutenção para limpeza de máquinas e equipamentos. 
 
FIGURA 3: Uniformes da operação da Polícia Militar. 

 
Fonte: SINDITÊXTIL-SP (2014). 
 
3.2.4 Resultados sustentáveis de reciclagem de uniformes industriais da Sinditêxtil-SP 
 
Em busca de melhorar os procedimentos de confecção, a Sinditêxtil-SP lançou o projeto 
“Retalho Fashion” que tem o objetivo de organizar o descarte e a coleta de resíduo têxtil na 
região do Brás e do Bom Retiro, vendendo material para as empresas recicladoras, na qual a 
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ideia principal seria capacitar pessoas para a coleta e seleção de resíduos, fazendo com que a 
reciclagem dos restos de tecidos seja reaproveitada diariamente de cerca de 20 toneladas de 
matéria-prima recolhida nessas regiões. Esses retalhos deixam de agredir o meio ambiente e 
sujar a cidade, onde o artesanato é uma das formas de reaproveitar parte dessa matéria-prima. 
Por meio dessa atividade os tecidos viram bonecas, porta documentos, capas de caderno, 
ecobags, colchas, tapetes e muitas outras coisas. Para algumas aplicações os retalhos são 
triturados em equipamentos específicos como o ilustrado na FIGURA 4. 
 
FIGURA 4 Transformação de retalhos por trituração em equipamento específico. 

 
Fonte: SINDITÊXTIL-SP (2014). 
 
3.2.5 Resultados da pesquisa de campo 
 
Para a realização da pesquisa de campo, foi elaborado um questionário contendo perguntas no 
que se diz respeito ao gerenciamento de uniformes profissionais. Após a confecção deste 
formulário, o mesmo foi enviado para empresas, sendo que estas foram selecionadas em 
relação aos tipos de resíduos que pudessem impregnar nas vestimentas, como: graxas, óleos, 
metais pesados e pó de minério. No entanto, ao entrar em contato por telefone e e-mail com 
tais indústrias, verificou-se a questão da confidencialidade das informações solicitadas no 
questionário. Assim, das cinco empresas as quais foram solicitadas a responder o 
questionário, apenas uma companhia do setor de mineração enviou o formulário respondido. 
 
A indústria do ramo de mineração informou empregar 923 funcionários. Na fábrica é 
realizado descarte mensal de 44 calças (tecido 100% algodão) e 44 camisas (tecido misto) 
profissionais, que podem conter partículas de minérios impregnadas. Após remoção da 
logomarca da empresa nas vestimentas, a companhia informou fazer doações dos uniformes 
para entidades como asilos e casas de recuperação. Também foi informado que os uniformes, 
por vezes, são descartados dentro de bombonas em aterro industrial, juntamente com EPI`s e 
equipamentos usados, como cartuchos de impressora. 
 
3.2.6 COMBUSTEC 
 
A tecnologia COMBUSTEC – Combustível Sustentável é um projeto aprovado no Edital de 
Inovação para a Indústria, desenvolvido em parceria com Centro de Inovação e Tecnologia 
(CIT) SENAI FIEMG, Instituto SENAI de Tecnologia em Meio Ambiente, Universidade de 
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Itaúna (UIT), SENAI Itaúna CETEF Marcelino Corradi, Dinâmica Confecções Ltda., 
Calcinação Max Ltda. e SENAI. Nesse projeto foi estabelecido um levantamento do potencial 
de geração de retalhos de tecido pelas indústrias que envolvem o setor têxtil e de calçados em 
um raio de 200 km da cidade de Formiga/MG. O objetivo desse projeto é avaliar a capacidade 
de geração de resíduos têxteis nessa região por tais empresas, atendendo a substituição parcial 
de combustíveis convencionais utilizados em fornos de calcinação por indústrias do setor de 
cal na mesma região em questão.  
 
4 Discussão 
 
Os resultados mostram que a reciclagem de uniformes industriais permite que empresas e 
organizações possam dar uma finalidade correta melhorando a relação com seus clientes com 
a socidade. O descarte de uniformes pode ser positivo, não só para empreendedores e artesãos 
mas também para o meio ambiente, permitindo que com os uniformes assegure-se um destino 
ecologicamente correto, buscando melhorias para seu local de trabalho e ampliando suas 
competências. Assim, pode-se afirmar que há um potencial para a redução dos volumes de 
descarte têxtil atuais. Além de ser um ponto de partida para ideias criativas e inovadoras que 
possa reduzir o dano ambiental. 
 
5 Conclusão 
 
Uma boa gestão dos descartes identifica como será a destinação correta desses resíduos. Uma 
das melhores práticas de uma boa gestão é separar e buscar por empresas certificadas que 
destinam os materiais de maneira ecologicamente correta. Toda empresa de destinação de 
resíduos industriais emite um certificado para cada etapa do processo, garantindo o destino 
correto e cumprindo as exigências legais. Para isso existem normativas nacionais e 
internacionais de políticas públicas, licenciamento ambiental e procedimentos a serem 
cumpridos pelas indústrias. 
 
Para o meio ambiente os benefícios da destinação correta dos resíduos industriais são 
inúmeros. São necessárias ações que objetivem alcançar a sustentabilidade. Com o descarte 
correto dos uniformes, haverá um cumprimento da legislação ambiental, não permitindo que 
esses resíduos contaminem o ambiente, já que o descarte sempre é feito de maneira menos 
impactante à natureza, além da sociedade e da própria empresa também serem diretamente 
beneficiadas com este processo. 
 
Com o reaproveitamento de rejeitos industriais, os recursos naturais são preservados. 
Materiais que seriam descartados e demorariam anos para serem decompostos, poderiam ser 
tratados e servirem como matéria prima para outros produtos. O descarte incorreto dos 
resíduos além de contaminar o meio ambiente, descumpre a norma NBR 10.004: 2004, 
podendo ocasionar problemas legais. A poluição de rios ou rede de esgoto, por exemplo, está 
sujeita à multa e os responsáveis ainda podem ser presos por crime ambiental, além de outras 
medidas restritivas para a empresa. Muitas empresas preferem trabalhar com fornecedores, 
indústrias ou outras empresas que têm um compromisso com o meio ambiente e se preocupam 
com a sustentabilidade.  
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Resumo: Este trabalho tem origem em um projeto intitulado “COMBUSTEC – Combustível 
Sustentável”, parceria em andamento entre o curso de Engenharia de Produção da 
Universidade de Itaúna, entidades do Sistema SENAI e uma indústria do setor têxtil. O tema é 
a geração e destino de resíduos têxteis provenientes de indústrias. O descarte de resíduos 
têxteis no mundo todo é cada vez mais elevado e o seu envio para aterros não deveria ser a 
forma indicada, entretanto, é muito utilizado. O planejamento do uso de técnicas integradas 
para reduzir o desperdício ou mesmo, evitá-lo pode minimizar este problema ambiental e 
econômico. O estudo deste problema leva empresas e instituições a procurarem alternativas 
para reutilizar ou mesmo reciclar tais resíduos. Apresentam-se neste trabalho os resultados de 
pesquisas na literatura e em bancos de patentes sobre uma análise do estado da arte no 
reaproveitamento de resíduos de tecidos da indústria têxtil no âmbito mundial. São destacados 
casos de sucesso em que empresas e instituições reutilizam estes resíduos têxteis de uma 
forma lucrativa e inteligente, respeitando leis e órgãos especializados na normalização e 
fiscalização do tratamento dos resíduos. 
 
Palavras-chave: Reaproveitamento de resíduos. Sustentabilidade. Indústria têxtil. 
 
1 Introdução 
 
Devido aos altos desperdícios de resíduos têxteis no Brasil (classificados segundo a norma de 
resíduos sólidos NBR 10.004/2004), foi criado um projeto intitulado “COMBUSTEC – 
Combustível sustentável”, que irá avaliar e estudar os problemas em grande escala referentes 
aos desperdícios, com o objetivo de transformar resíduos hoje sem utilidade para as empresas 
em algo produtivo e lucrativo. Grande parte das empresas no Brasil paga para serem levados a 
aterros ou incinerados gerando custos sem retorno à empresa. Na indústria têxtil, a 
reutilização e a reciclagem (na forma de downcycling, criação de um novo produto, porém 
com menor valor) já estão bem estabelecidas. Por exemplo, na Europa, cerca de 15 a 20% dos 
têxteis descartados são coletados (o restante é aterrado ou incinerado), dos quais cerca de 50% 
são reciclados e 50% são reutilizados, principalmente através da exportação para países em 
desenvolvimento. Há, entretanto, grandes variações na Europa: exemplos mais proeminentes 
são a Alemanha, na qual cerca de 70% dos têxteis descartados são coletados para reutilização 
e reciclagem, dos quais uma fração é separada para incineração (TEXTILE RECYCLING 
ASSOCIATION, 2005) e Dinamarca, em cerca de 50% são coletados, principalmente para 
reutilização no país ou no exterior (PALME et al., 2014). Ainda assim, há um grande 
potencial para aumentar ainda mais a reutilização, já que os itens de vestuário geralmente são 
descartados muito antes do final de sua vida útil técnica (ROOS et al., 2017; WOOLRIDGE 
et al., 2006). Considerando a baixa taxa de reciclagem hoje, há um grande potencial para 
também aumentar a reciclagem, particularmente a reciclagem de polímeros, oligômeros e 
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monômeros, evitando assim que os resíduos têxteis que não podem ser reutilizados ou os 
tecidos/fibras reciclados sejam aterrados ou incinerados. A reciclagem de polímeros, 
oligômeros e monômeros é, no entanto, dificultada pela falta de tecnologias para classificação 
e separação em frações puras o suficiente (ÖSTLUND et al., 2015), embora recentemente 
tenham ocorrido avanços significativos na separação de misturas de algodão / poliéster 
(PALME et al., 2017). Existem também numerosas barreiras não técnicas para o aumento da 
reciclagem de têxteis (ELANDER; LJUNGKVIST, 2016). 
 
2 Metodologia 
 
Este artigo foi realizado mediante a pesquisas no site http://www.capes.gov.br/ aonde se 
encontra artigos de diversas localidades do mundo. Foram utilizadas as palavras chave, textile 

waste, kiln, furnace, textile residue, fabric, spoilage, calcination, lime, whitewash, chalk, fuel, 

alternative energy, cotton e reuse para se encontrar artigos compatíveis com o 
reaproveitamento de resíduos têxteis industriais. O trabalho ainda mostra por meio de 
entrevistas e ligações realizadas a empresas em Minas Gerais resultados da gestão de resíduos 
têxteis. 
 
3 Resultados 
 
Os resultados serão apresentados com base em pesquisa realizada na plataforma de Periódicos 
CAPES, contendo conteúdo de diversos lugares do mundo, mostrando o reaproveitamento de 
resíduos têxteis de uma forma benéfica para seus países e para o mundo. Cada tópico estará 
representado pelo título do trabalho e o local onde foi realizado o artigo. 
 
3.1 Reciclagem e reutilização de têxteis industriais no Brasil: estudo de caso e 
considerações sobre a economia circular. 
 
No Brasil, o algodão e o poliéster são as fibras mais comuns usadas nos tecidos, como mostra 
a TABELA 1, que lista a produção de tecidos de acordo com a origem da fibra no período de 
2012 a 2014. 
 
TABELA 1 - Produção de tecidos no Brasil por natureza da fibra (em toneladas). 

 2012 2013 2014 
Algodão 752,879 772,213 752,908 
Poliéster 296,009 308,015 310,384 
Viscose 14,189 12,703 11,832 
Poliamida 7,376 7,489 7,023 

Fonte: Adaptado de IEMI (2015). 
 
3.1.1 Mercado têxtil e de vestuário 
 
O Brasil é o quarto maior produtor de produtos têxteis do mundo e o quinto na produção de 
vestuário. É autossuficiente na produção de algodão e considerado referência mundial em 
moda praia, jeans e têxteis lar, produzindo 9,8 bilhões de peças por ano e cerca de R$ 5,5 
bilhões em peças de vestuário. O valor da indústria têxtil e da produção industrial em 2014 foi 
de R$ 164,9 bilhões, conforme dados apresentados na TABELA 1, que representa 5,6% do 
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PIB gerado pela indústria de transformação, demonstrando a relevância desse setor para a 
economia brasileira (ABIT, 2015; IEMI, 2015). 
 
3.1.2 Processo mecânico de reciclagem de têxteis 
 
O processo de reciclagem de têxteis mais comum é a reciclagem mecânica, cortando e 
retalhando retalhos de tecido, de acordo com a capacidade da máquina e o produto final 
(WANG, 2006). A FIGURA 1a mostra o início do processo de corte e trituração, com a 
máquina carregada com aparas de jeans. 
 
FIGURA 1 - (a) Início do triturador de jeans; b) Retalhadora concebida para a reciclagem de restos de fiação, 
tecelagem, malha e não tecida; (c) Fibra de jeans desfiados. 

 
Fontes: (a) (c) ADAMI TÊXTIL (2014); (b) LAROCHE (2015). 
 
A máquina que realiza o processo é denominada Textile-Shredder, e pode ser composta de 2, 
4, 6 ou 8 rolos, quanto mais rolos, maior a qualidade da fibra reciclada. Os rolos possuem 
diferentes diâmetros com numerosas agulhas em sua superfície, como mostrado na FIGURA 
1b, responsável por rasgar e rasgar os trapos. Eles giram em alta velocidade, e o número de 
agulhas aumenta em cada rolo, a fim de destruir completamente os materiais têxteis, como 
mostrado na FIGURA 1c (LAROCHE, 2015). 
 
As máquinas trituradoras são projetadas para trabalhar de acordo com a composição de 
resíduos têxteis utilizada e é capaz de retalhar de 50 a 3.000 kg/h (LAROCHE, 2015). De 
acordo com a composição de aparas têxteis, as fibras trituradas podem recorrer à indústria por 
cobertores, recheios, geotêxteis e enchimentos ou podem retornar ao processo de fiação têxtil 
(WANG, 2006). 
 
3.1.3 COMBUSTEC 
 
O Brasil é um produtor mundial notável do setor têxtil e anualmente são produzidos no país 
milhões de toneladas de tecidos, e estes têm como destino final a disposição em aterros 
sanitários, gerando custos de descarte dos mesmos. Sendo assim, as empresas produtoras de 
tecidos procuram soluções para agregar valor aos resíduos têxteis gerados na produção, uma 
vez que os mesmos possuem a propriedade de combustibilidade, com potencial na utilização 
de geração de energia sustentável. Sob outra perspectiva, as indústrias do setor de calcinação 
procuram combustíveis alternativos com preço competitivo para seus fornos de calcinação, 
visando obter redução do custo total de produção da cal e menor impacto ambiental. Uma 
pesquisa preliminar mostrou que os resíduos têxteis de náilon e trapos de pano possuem 
Poderes Caloríficos Inferiores (PCI) compatíveis, e por vezes até maiores do que os Poderes 
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Caloríficos Superiores (PCS) dos combustíveis comumente utilizados nos fornos de 
calcinação (ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMOMETALÚRGICOS LTDA., 2018; 
CORTEZ; LORA, 1997). Neste cenário, o potencial energético dos resíduos associado à 
necessidade de energia alternativa de custo competitivo para o setor de calcinação originou 
um projeto de pesquisa, denominado COMBUSTEC – Combustível Sustentável, em que será 
feito um desenvolvimento sistemático de uma tecnologia para utilizar a energia produzida 
através da queima desses resíduos têxteis para atender aos fornos de pequenas empresas do 
setor de produção de cal, principalmente para a região de Formiga/MG, polo industrial de 
ambos os setores. Em instantes iniciais deste estudo, realizou-se uma pesquisa com empresas 
na região supracitada, a fim de verificar a viabilidade da tecnologia proposta. Os resultados da 
pesquisa de campo efetuada são apresentados neste tópico. 
 
No GRÁFICO 1 podem-se notar quantas empresas foram entrevistadas e o número de 
funcionários. Sendo assim, pôde-se obter uma visualização de um determinado porte 
empresarial com maior incidência dentre as indústrias pesquisadas. No gráfico referido, 
consegue-se observar empresas de até 50 funcionários e empresas que chegam a mais de 300 
empregados. Percebe-se que na maior parte das fábricas interrogadas, são empregados entre 
51 e 100 funcionários, enquanto que na minoria, ou seja, 2 empresas são contratados entre 
201 e 300 funcionários. 
 
GRÁFICO 1 – Quantidade de empresas por faixa de número de funcionários. 

 
Fonte: SENAI CETEF (2018). 
 
No GRÁFICO 2 pode-se notar a quantidade de indústrias conforme um tipo de produção. 
Observa-se que na maioria das empresas são realizadas apenas confecção de calçados e 
solados, ou então somente confecção de tecidos. Em apenas uma fábrica é desempenhada 
exclusivamente fabricação de tecidos. No entanto há três fábricas em que são efetuadas 
fabricação e confecção de tecidos. Nas indústrias Allinox e Intêxtil realiza-se a recuperação 
de tecidos advindos de descarte por outras empresas. 
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GRÁFICO 2 – Quantidade de empresas divididas por tipos de produção. 

 
Fonte: SENAI CETEF (2018). 
 
No GRÁFICO 3, verifica-se que na maioria das indústrias pesquisadas são confeccionados 
calcados e solados, enquanto que o tipo Roupas e vestuário surge em 2° lugar com total de 18 
empresas. Nessa classificação em questão uma empresa pode, por exemplo, ter mais de um 
tipo de produto, como é o caso da Tecelagem Minasrey Ltda., onde são produzidas fraldas e 
tecidos planos. Logo esta empresa pontou em dois itens no GRÁFICO 3. Além dos tecidos 
sintéticos amplamente empregados pelas fábricas de calçados interrogadas, vale lembrar que 
em várias fábricas de calçados também são gerados resíduos têxteis semelhantes aos gerados 
pelas demais indústrias. 
 
GRÁFICO 3 – Quantidade de empresas divididas por tipos de produtos. 

 
Fonte: SENAI CETEF (2018). 
 
No GRÁFICO 4, observa-se que a maioria das fábricas utilizam tecidos mistos, seguido de 
tecidos 100% algodão, 100% poliéster. Algumas empresas informaram utilizar outros tipos de 
material como: EVA, PVC, materiais sintéticos, nonwoven, lycra, courvin, tubox e PU. 
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GRÁFICO 4 – Quantidade de empresas que geram resíduos de determinada composição. 

 
Fonte: SENAI CETEF (2018). 
 
Esta etapa do projeto COMBUSTEC tem importância considerável no entendimento 
individual e global sobre a geração e descarte de resíduos têxteis pelas 52 fábricas 
interrogadas. Verificou-se que várias doam ou até mesmo descartam os retalhos em aterros, 
seja sanitário municipal ou industrial. Isso significa que a pesquisa COMBUSTEC tem 
potencial para oferecer uma alternativa lucrativa para essas empresas quanto à destinação dos 
rejeitos. Desta forma não somente estas, como também as indústrias da cal, podem beneficiar-
se deste estudo substituindo o combustível convencional dos fornos de calcinação pelos 
retalhos descartados pelas empresas. Devido aos resultados observa-se que a tecnologia é 
factível e pode tornar-se uma forma lucrativa sendo empregada em fornos de calcinação 
adaptados.  
 
3.2 Avaliação do ciclo de vida para reutilização/reciclagem de doações de resíduos 
têxteis em comparação com o uso de material virgem: uma perspectiva de economia de 
energia no Reino Unido. 
 
No Reino Unido, entre 4 e 5% do fluxo de resíduos sólidos municipais é composto por 
roupas. Aproximadamente 25% deste valor é reciclado por empresas como o Exército de 

Salvação Trading Company Limited (SATCOL), que fornece uma infraestrutura de coleta e 
distribuição de roupas "doadas" e sapatos. Os têxteis podem ser reutilizados ou passar por um 
estágio de processamento e entrar em um fluxo de reciclagem. A pesquisa foi realizada para 
quantificar a energia utilizada por uma operação de reutilização/reciclagem e se isso resultou 
em um benefício líquido de energia . A energia foi quantificada usando uma avaliação 
simplificada do ciclo de vida (ACV), um escopo restrito de ACV, a fim de visar aspectos 
específicos do consumo de energia. Levando em considerações a extração de recursos, 
fabricação de materiais, geração de eletricidade, coleta, processamento e distribuição de 
roupas e disposição final de resíduos foi demonstrado que, para cada quilograma de algodão 
virgem desalojado com roupas de segunda mão, são economizados aproximadamente 65 
kWh, e para cada quilograma de poliéster em torno de 90 kWh é economizado. Assim sendo a 
reutilização e reciclagem do vestuário doado resulta numa redução da carga ambiental em 
comparação com a compra de novas roupas feitas de materiais virgens (WOOLRIDGE et al., 
2006). Na TABELA 2 pode-se observar o consumo de energia extraída para a fabricação de 1 
tonelada de algodão e poliéster. 
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TABELA 2 – Resumo do consumo de energia extraída para a fabricação de 1 tonelada de algodão e poliéster. 
 Vestuário de algodão Vestuário de poliéster 
Algodão empacotado 15424  
Fibra de poliéster  35043 
Preparação e mistura 7975 8057 
Fiação 24616 24870 
Tricô 8768 13673 
Tingimento e acabamento 7484 7474 
Reparo 2380 2380 

Fonte: Adaptado de WOOLRIDGE et al. (2006). 
 
Mais de um milhão de toneladas de roupas são descartadas no fluxo de resíduos domésticos a 
cada ano, no entanto, uma quantidade crescente está sendo coletada para possível reutilização 
ou reprocessamento. Esta investigação quantificou a carga de energia associada ao 
processamento e transporte desses itens pela Salvation Army Trading Company Ltd. 
(SATCOL). Todos os processos de produção, incluindo a carga de energia associada ao varejo 
e distribuição e as doações demonstraram ser insignificantes em comparação com a energia 
consumida durante a fabricação desses itens a partir de materiais virgens. A reutilização de 
uma tonelada de poliéster vestuário usa apenas 1,8% da energia necessária para a fabricação 
desses produtos virgens e a reutilização de uma tonelada de roupa de algodão utiliza apenas 
2,6% da energia necessária para fabricar aqueles de materiais virgens. As operações do 
SATCOL se enquadram no âmbito do desenvolvimento sustentável e são longo caminho para 
cumprir os quatro objetivos definidos pelo governo do Reino Unido. Este estudo é a mais 
recente avaliação econômica detalhada da economização de energia e esse detalhe será 
utilizado pelos planejadores regionais na elaboração de futuros programas de gestão de 
resíduos para incorporar apoiar a prática de reciclagem de têxteis e reduzir a demanda de 
energia do setor (WOOLRIDGE et al., 2006). 
 
3.3 Interesses da moda como condutor de resíduos têxteis ao consumidor. Gestão, 
reutilização, reciclagem ou descarte (Canadá) 
 
Neste trabalho foi realizada uma análise estatística através de teste ANOVA para estabelecer 
se existe uma ligação entre o comportamento dos resíduos têxteis e o índice de moda. Os 
resultados indicam que consumidores com um índice de alta moda (ou seja, consumidores de 
moda) e consumidores com índice de moda (ou seja, consumidores não-fashion) gerenciam 
seus resíduos têxteis de maneira diferente conforme na TABELA 3. Enquanto a maioria dos 
participantes doa e se desfaz de roupas indesejadas, os consumidores de moda são mais 
interessados e mais propensos a participar de métodos alternativos (por exemplo, revender, 
trocar e retomar) para remover tecidos indesejados. Embora os consumidores de moda 
produzam mais resíduos têxteis do que os consumidores não-fashion, o consumo de têxteis 
não pode ser relacionado com resíduos têxteis, uma vez que os consumidores de moda foram 
encontrados para ter uma menor taxa de descarte do que consumidores não-fashion (38% a 
50%, respectivamente). A eliminação distinta características dos consumidores de moda e 
não-moda (ou seja, interesse e vontade de participar de canais alternativos) permite que as 
estratégias sejam adaptadas de quantidade de resíduos destinados a aterros pode ser reduzida 
(WEBER; LYNES; YOUNG, 2016). 
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TABELA 3 – Visão geral de como consumidores com menor e maior escala de moda participam de diferentes 
canais de reutilização, reciclagem e descarte. 

Canais Teste Consumidores com menor 
escala de moda 

Consumidores com 
maior escala de 

moda 

Trocando ANOVA (P < 
.0001) 

- não sabe o que é troca - 
não tem interesse na troca 

- visitou um evento 
de troca e gostou, - 

gostaria de visitar um 

Pegue de 
volta 

ANOVA (P < 
.0001) 

- nunca ouvi falar dessa 
possibilidade -ninguém quer 

sua roupa velha 

- Acho que 
programas de 

recuperação são uma 
ótima ideia 

Revender ANOVA (P < 
.0001) 

- nunca tentei e nenhum 
interesse 

- Costumo praticar 
isso, acho que 

funciona muito bem 
Doar ANOVA sem diferença significativa  

Disposição ANOVA (0 < 
.0001) 

-roupas estão em tão má 
condição que ninguém 
poderia usá-las mais 

- a maneira mais 
conveniente - quer se 

livrar de roupas 
imediatamente 

Fonte: Adaptado de WEBER; LYNES; YOUNG (2016). 
 
Pela FIGURA 2, nota-se que os resultados indicam que os consumidores com um índice de 
alta moda (isto é, consumidores de moda) e consumidores com um índice de baixa moda (ou 
seja, consumidores não-fashion) gerenciam seus resíduos têxteis diferentemente. Todos os 
consumidores, independentemente do interesse de moda, compartilham a vontade de doar 
suas roupas indesejadas, e os maioria esmagadora de todos os entrevistados (quase 92%) sabe 
onde doá-los. Quando dado um conjunto de roupas hipotéticas em vários estados de uso, os 
entrevistados planejaram doar em média 50% dessas peças. Enquanto a doação é amplamente 
praticada entre todos os consumidores, o mesmo acontece com o descarte. Consumidores de 
alta moda reduzem sua disposição têxtil em 62% através do seu envolvimento em canais 
alternativos, enquanto os consumidores não-fashionistas atingem cerca de 50% de desvio. Isso 
significa que para cada 100 artigos de vestuário comprados, um consumidor de moda irá 
dispor de 38 itens para aterro; enquanto o consumidor não-fashionistas disporá de 50 peças de 
vestuário. No entanto, os consumidores fashionistas compram mais roupas do que os 
consumidores não-fashionistas, assim, o volume total de roupas descartadas permanece maior 
para os consumidores de moda do que os consumidores não-fashionistas. Os consumidores de 
moda mostram um interesse mais forte no que fazer com roupas indesejadas. Uma coisa que 
parece consistente, independentemente de o índice de moda, foi o desejo de doar roupas 
indesejadas. Embora a doação possa permitir que todos os consumidores contribuam para o 
desperdício e redução, existe um grande potencial para aumentar a redução de resíduos 
visando os consumidores de moda e promovendo caminhos alternativos como revender e 
trocar. Mais pesquisas são necessárias para entender como os municípios, varejistas e 
consumidores podem fomentar essas oportunidades. Criando e incentivando oportunidades 
significativas para mudar o comportamento dos consumidores para alternativas mais 
sustentáveis (WEBER; LYNES; YOUNG, 2016). 
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FIGURA 2 – Relação entre o consumidor índice de moda e seu potencial têxtil. 

 
Fonte: Adaptado de WEBER; LYNES; YOUNG (2016). 
 
3.4 Resíduos têxteis como solução alternativa de material de construção para isolamento 
térmico (Portugal) 
 
A adoção de comportamentos mais sustentáveis, particularmente no que diz respeito à 
redução do consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa, é hoje uma prioridade. 
O setor de construção é uma das áreas-chave de intervenção, que carregam um alto consumo 
de recursos como materiais, energia e água. Assim, é essencial adotar ações mais eficientes 
em todas as etapas do processo de construção, incluindo o uso de materiais mais sustentáveis. 
A reutilização de diferentes tipos de resíduos na construção ou a reabilitação de edifícios pode 
contribuir significativamente para a sustentabilidade. Neste trabalho de pesquisa, a potencial 
aplicabilidade de resíduos de tecidos (Woven Fabric Subwaste, WFW) e um subproduto deste 
rejeito, denominado sub-resíduo de tecido (Woven Fabric Subwaste, WFS), como material de 
construção de isolamento térmico foi estudado. O trabalho foi conduzido usando uma parede 
dupla externa, com a caixa de ar cheia com estes dois tipos de resíduos, para determinar suas 
características térmicas. Dois medidores de vazão de calor e quatro termopares para medir a 
temperatura foram colocados na superfície da parede para determinar a condutividade térmica 
dos resíduos. Os resultados obtidos mostram que a aplicação do WFW e WFS na parede dupla 
externa aumenta sua resistência térmica em 56% e 30%, respectivamente. O valor de 
condutividade térmica do WFW é semelhante aos valores obtidos para o poliestireno 
expandido (EPS), poliestireno extrudado (XPS) e lã mineral (MW). O valor deste parâmetro 
para o WFS é aproximadamente igual aos valores para grânulos de argila, vermiculita ou 
perlita expandida. Portanto, aplicando estes resíduos como possíveis materiais de isolamento 
térmico parecem ser uma solução adequada para o meio ambiente e vantagens sustentáveis e 
econômicas podem resultar dessa prática (BRIGA-SÁ et al., 2013). 
 
3.4.1 Método 
 
A metodologia utilizada para analisar o potencial de isolamento térmico dos dois tipos de 
resíduos têxteis considerados nesta pesquisa foi baseada em trabalhos experimentais de 
acordo com a ISO 9869, intitulada Isolamento Térmico: Elementos de Construção- In Situ 

Measurement of Thermal Resistance and Thermal Transmittance. A fim de aplicar essa 
metodologia ao WFW e WFS para determinar sua condutividade térmica, foi construído um 
modelo externo de parede dupla, conforme FIGURA 3. Esta parede foi especificamente 
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construída em uma sala de testes como demonstra na FIGURA 4, tendo como base uma 
parede externa simples, composta por uma parede de alvenaria de tijolo à base de cimento 
com argamassa de revestimento à base de cimento em ambos os lados. De acordo com a ISO 
9869, o aparelho que deve ser usado é composto por dois fluxômetros de calor, quatro 
termopares de superfície, dois sensores de temperatura ambiente (ver FIGURA 4), data 

logger e um computador. Ambos os fluxômetros de calor e termopares de superfície foram 
fixados no meio da face interna da parede. As temperaturas interior e exterior foram medidas 
utilizando equipamentos termo higrométricos mantidos em ambiente interno e externo, 
respectivamente (BRIGA-SÁ et al., 2013). 
 
FIGURA 3 – Modelo externo de parede de alvenaria dupla. 

 
Fonte: Adaptado de BRIGA-SÁ et al. (2013). 
 
FIGURA 4 – Sala termicamente controlada e teste térmico em andamento: 

 
Fonte: Adaptado de BRIGA-SÁ et al. (2013). 
 
O trabalho de pesquisa apresentado foi focado na análise do benefício do isolamento térmico 
resultante do reforço de paredes duplas termicamente externas com resíduos de tecido (WFW) 
e resíduos de tecido (WFS) demonstrados na FIGURA 5. O trabalho experimental mostrou 
que a camada de ar com WFW e WFS aumenta a resistência térmica da parede em 56% e 
30%, respectivamente, quando comparado com a parede dupla e camada de ar vazia. Estes 
resultados levam à conclusão de que o WFW tem melhores características de isolamento do 
que o WFS. Outras propriedades desses materiais, como resistência à compressão, 
comportamento de fogo e isolamento acústico, devem ser estudadas (BRIGA-SÁ et al., 2013). 
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FIGURA 5 – Tipos de resíduos têxteis estudados. 
 

 
Fonte: Adaptado de BRIGA-SÁ et al. (2013). 
 
4 Conclusão 
 
Considerando como um todo o mundo tem muitos problemas com a reutilização e 
reaproveitamento de resíduos têxteis. O alto índice de descarte vem incomodando empresários 
e pessoas que estão envolvidas no setor do vestuário. A maioria das empresas não se beneficia 
economicamente e deixam a desejar, preferindo os destinos em aterros e incineração. Pode-se 
observar com esse artigo que, lugares pelo mundo têm projetos excelentes e em andamento e 
outros já em execução. O COMBUSTEC é um projeto que foi iniciado e com grandes chances 
de inovar o meio de descarte desses tecidos. 
 

Referências 
 

ADAMI TÊXTIL. Processo produtivo, 2014. Disponível em: < 
http://www.adamitextil.com.br/site/index.php>. Acesso em: 30 jul. 2018. 
 
ARAUTERM EQUIP. TERMOMETALÚRGICOS LTDA.. Poder Calorífico Inferior, 2018. 
Disponível em: http://www.arauterm.com/pdf/tbl_poder_calorifico_inferior.pdf. Acesso em: 
25 de abr. 2018. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO – ABIT. 
Relatório de atividades, 2015. São Paulo. Disponível em: < 
http://www.abit.org.br/conteudo/informativos/relatorio_atividades/2015/relatorio2015.pdf >. 
Acesso em: 30 jul. 2018. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT, NBR 10004: 2004. 
Resíduos Sólidos - classificação, Rio de Janeiro, 2004. 
 
BRIGA-SÁ, Ana et al. Textile waste as an alternative thermal insulation building material 
solution. Construction and Building Materials, v. 38, p. 155-160, 2013. 
 
CORTEZ, Luis Augusto Barbosa; LORA, Electo Silva. Tecnologias de conversão energética 
da biomassa. In: Serie sistemas energeticos. EDUA, 1997. 



 

12 

 

ELANDER, M.; LJUNGKVIST, H. Critical aspects in design for fiber-to-fiber recycling of 
textiles. Mistra future Fashion Report 2016, v. 1, 2016. 
 
INTELIGÊNCIA DE MERCADO – IEMI. (2015). Relatório setorial da indústria têxtil 
brasileira (Vol. 15, No. 15). São Paulo: IEMI. 
 
ISO 9869, Thermal insulation – Building elements - In-situ measurement of thermal 
resistance and thermal transmittance, International Organization for Standardization. 2014. 
 
LAROCHE. Catálogo de produtos, 2015. Disponível em: < http://www.laroche.fr/>. Acesso 
em: 30 jul. 2018. 
 
ÖSTLUND, Åsa et al. Textilåtervinning: Tekniska möjligheter och utmaningar. 
Naturvårdsverket, 2015. 
 
PALME, Anna et al. Chemical and ultrastructural changes in cotton cellulose induced by 
laundering and textile use. Cellulose, v. 21, n. 6, p. 4681-4691, 2014. 
 
PALME, Anna et al. Development of an efficient route for combined recycling of PET and 
cotton from mixed fabrics. Textiles and Clothing Sustainability, v. 3, n. 1, p. 4, 2017. 
 
ROOS, Sandra et al. Will clothing be sustainable? Clarifying sustainable fashion. In: Textiles 
and Clothing Sustainability. Springer, Singapore, 2017. p. 1-45. 
 
SENAI CETEF Itaúna Marcelino Corradi. Análise do potencial de geração de resíduos têxteis 
(retalhos) em um raio de 200 km da cidade de formiga. Relatório técnico: Projeto Combustec 
– Combustível Sustentável, 2018. 
 
TEXTILE RECYCLING ASSOCIATION. OUVERTES Project - Report by Textile Reuse 
and Recycling Players on the Status of the Industry in Europe, 2005. Disponível em: < 
http://www.textile-
recycling.org.uk/downloads/Report_Ouvertes_Project_June2005%5B1%5D.pdf >. Acesso 
em: 28 jul. 2018 
 
WANG, Youjiang (Ed.). Recycling in textiles. Woodhead publishing, 2006. 
 
WEBER, Sabine; LYNES, Jennifer; YOUNG, Steven B. Fashion interest as a driver for 
consumer textile waste management: reuse, recycle or disposal. International Journal of 
Consumer Studies, v. 41, n. 2, p. 207-215, 2017. 
 
WOOLRIDGE, Anne C. et al. Life cycle assessment for reuse/recycling of donated waste 
textiles compared to use of virgin material: An UK energy saving perspective. Resources, 
conservation and recycling, v. 46, n. 1, p. 94-103, 2006. 



 

1 
 

 
PLANO DE NEGÓCIOS DA EMPRESA E@SY 

 
 

Ariana de Assis Silva, Universidade de Itaúna, arianadeassissilva@hotmail.com. 
Fulgêncio Carvalho Neto, Universidade de Itaúna, fulgenciocarvalho@uol.com.br. 

Guilherme Pimenta da Silva, Universidade de Itaúna, guilhermepimentasilva@hotmail.com. 
Marina Lima Silva, Universidade de Itaúna, marinalima.18@outlook.com. 

Rafaela Rodrigues Nogueira, Universidade de Itaúna, rodriguesnogueira.rafaela@gmail.com. 
Raíssa Avelar Nogueira Herculano, Universidade de Itaúna, raissa.anherculano@gmail.com. 
Rodolfo Fernandes Guimarães, Universidade de Itaúna, rodolfofernandez1995@gmail.com. 

Victor Augusto Machado Campos, Universidade de Itaúna, victor.itauna@mail.com. 
Deilon Lopes Fernandes, Universidade de Itaúna, professordeilonpn@yahoo.com.br 

 
Resumo: O presente instrumento de pesquisa possui a finalidade de analisar umplano de 
negócios hipotético elaborado pelos autores na posição de administradores, de uma empresa 
que alia as atividades de marketplace e logística de entrega, voltadas para o varejo 
supermercadista itaunense, enaltecendo e elucidando a relevância do planejamento para 
atividade empresarial. É pautado em informações angariadas através de pesquisas bibliográficas 
e análises mercadológicas, que motivaram prognósticos a respeito da empresa a ser inserida no 
mercado. É dotado de metodologia descritiva, quantitativa e qualitativa, analisando o conteúdo 
teórico relacionado aos temas propostos e sua aplicação prática no âmbito empresarial da 
organização que será desenvolvida. Este conteúdo possui viés instrucional para empresários e 
acadêmicos, devido a forma como expressa a prática empreendedora, o nível de informações 
necessárias para a tomada de decisões organizacionais efetivas e o grau de engajamento com o 
negócio, seja qual for, para o alcance da excelência na atividade empresarial.  
 
Palavras-chave: Marketplace. Varejo. Planejamento. 
 
1 Introdução 
 
A economia brasileira, no atual contexto, passa por momentos de instabilidade e turbulência, 
devido a esse cenário muitas organizações sofrem impactos negativos, inclusive levando-as à 
falência. Porém não é somente o fator econômico o responsável pela mortalidade das 
organizações mas também a falta de planejamento, que direciona ao controle de contingências, 
e não o contrário.  
 
Neste instrumento de pesquisa será enfatizado o Plano de Negócios de uma empresa inovadora 
a ser introduzida no mercado, trazendo soluções para necessidades ainda não atendidas em um 
mercado já saturado, com perspectivas ambiciosas e realistas, e que somente são possíveis de 
prognosticar através do planejamento consistente de suas atividades e propósitos. 
 
O objetivo deste estudo, além de expor um projeto de uma empresa com grande potencial de 
atuação, é enaltecer a importância do plano de negócios para empreendedores e acadêmicos, o 
entendimento do grau de informações necessárias para a tomada de decisão. Almeja também 
analisar a compatibilidade dos objetivos frente à capacidade, os recursos necessários, as 
variáveis ambientais que impactam no desempenho de uma organização e análise efetiva da 
viabilidade de um empreendimento, fatores que podem trazer para a economia nacional, no que 
tange ao empreendedorismo, soluções para o caos instalado. 
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2 Plano de negócios E@sy 
 
O Business Plan, ou Plano de Negócios é o documento mais importante de uma empresa que 
busca destaque, hegemonia e longevidade no mercado. É a “Constituição” de uma organização, 
devido sua tamanha importância e representatividade no ambiente corporativo. É um material 
totalmente técnico e instrucional, com a finalidade de prover ao gestor o máximo possível de 
informações relevantes relativas ao negócio que busca desenvolver, além de propiciar o 
conhecimento das variáveis que impactam direta e indiretamente na atividade empresarial 
proposta e a consequente tomada de decisão mais consciente, reduzindo consideravelmente os 
riscos pertinentes a esta abordagem. 
 
Além de ser um documento de extrema relevância para atuação do gestor, é também um 
documento significativo para a captação de investidores, pelo qual estes podem conhecer com 
maior precisão informações a respeito de seu investimento como: o valuation da empresa, isto 
é, o valor de mercado da empresa frente a investimentos; a Taxa Interna de Retorno (TIR), que 
analisa a rentabilidade da empresa frente a uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) definida 
pelo investidor; o Payback, que é tempo necessário para que o lucro obtido consiga pagar todo 
o investimento, além das saídas mensais de caixa; entre outros indicadores que permitem ao 
investidor concluir se um aplicação é rentável ou não. 
 
2.1 A empresa 
 
A E@sy será uma empresa projetada para atuar no mercado itaunense propiciando ao 
consumidor local comodidade, praticidade e agilidade no momento da realização de suas 
compras em supermercados. O conceito dessa empresa surgiu através de informações 
mercadológicas a respeito do descontentamento de uma parcela considerável de consumidores 
com a ida aos supermercados. Segundo pesquisa realizada pela startup Superlist, citada no 
portal brasileiro E-Commerce News em 27/09/2017, uma a cada quatro pessoas em grandes 
cidades não têm prazer em fazer compras em supermercados e 12% dos clientes preferem evitar 
a ida a esse estabelecimento. Tal fato, aliado à revolução tecnológica contemporânea que 
impulsiona o surgimento estratosférico de startups e empresas virtuais, são os fatores 
propulsores da atividade empresarial da E@sy. A FIGURA 1 ilustra a logomarca da empresa. 
                
FIGURA 1 - Logomarca E@sy  

 
Fonte: SILVA, G.P. (autor do trabalho)  
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2.2 O produto  
 
O produto, sendo um bem ou um serviço, representa o meio pelo qual a empresa se relaciona 
com o seu mercado, buscando, através de suas características intrínsecas, captar e fidelizar 
clientes conforme sua forma de atuação. No caso da E@sy, o produto assume forma de serviços 
voltados para a tecnologia do comércio virtual e a logística de entrega de mercadorias.  
 
O core business da empresa, isto é, o núcleo de suas atividades será a plataforma virtual de 
marketplace, sob a forma de aplicativo gratuito e de fácil manuseio que, através de parceria(s) 
com o(s) supermercado(s) local(is). Isso propicia ao usuário a realização de consultas de preços, 
disponibilidade em estoque (no caso, a parte destinada exclusivamente ao comércio via 
aplicativo), a realização da compra, e a efetuação do pagamento, além de programar a data, 
horário e local (no município de Itaúna/MG) para entrega da mercadoria adquirida, sendo esta 
realizada pela própria E@sy, propiciando ao consumidor insatisfeito com a ida ao 
supermercado a realização de compras sem precisar se deslocar do local onde estiver. Além 
dessas atividades, a empresa pretende, como forma de expandir sua captação de renda, 
disponibilizar em sua plataforma digital, bem como em suas mídias sociais espaços destinados 
à divulgação de empresas relacionadas ao ramo supermercadista como frigoríficos, bebidas, 
laticínios, alimentos, higiene pessoal e souvenirs. 
 
Para a boa gestão do produto, e também da empresa em si, se faz necessário análise e 
prognóstico efetivos do ciclo de vida do(s) produto(s), de forma que as decisões por parte da 
empresa sejam tomadas em estágios corretos. Ciclo de vida do produto nada mais é que a 
sequência de estágios que um produto atravessa desde sua iniciação no mercado até sua saída 
(ou revitalização) e seu desempenho no mercado em cada um desses estágios.  
 
A análise do ciclo de vida do produto da empresa E@sy é norteada principalmente pela 
sustentação de sua inovação, que no caso não se mostra tão alta, e requer a projeção de 
mecanismos que mantenham sua atividade longeva através da revitalização constante de seu 
produto, para que suas atividades não se tornem vulneráveis e obsoletas frente à concorrência 
e ao consumidor. O QUADRO 1 expressa o ciclo de vida do produto da E@sy 
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QUADRO 1 – Ciclo de Vida do Produto E@sy 
 

Ciclo de Vida do Produto 

 
Pesquisa e 
Desenv. 

A E@sy não terá uma área ou departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, o 
desenvolvimento de seu produto atual passa pela identificação dos gestores de necessidades e 
desejos dos clientes que podem ser transformadas em oportunidades através de pesquisa de 
mercado e tomada de decisão conforme os resultados obtidos; 

 
Iniciação No processo de início das atividades da E@sy os investimentos em divulgação, publicidade e 

propaganda são mais intensos, de forma a difundir o conhecimento sobre os serviços e os 
benefícios ofertados, assim, nos primeiros meses de atuação a atividade atrairá poucos clientes 
e com volume baixo de atendimentos; 

 
Crescimento A partir do primeiro ano, devido ao maior conhecimento da marca, através da divulgação e 

das parcerias estabelecidas com a rede varejista local, a empresa começa a obter um número 
maior e crescente de clientes e atendimento em maior volume de compras, e assim o foco da 
promoção da empresa passa a ser voltado pelo contato com o cliente no ato do atendimento; 

 
Maturidade Após a crescente demanda obtida nos primeiros anos de atividade, a empresa chegará num 

alto nível de difusão de sua marca, de clientes ativos e de volumes de atendimentos, já 
implantando seu plano de expansão traçado no planejamento estratégico, tendo uma atuação 
consistente no mercado local, ampliando para o regional; 

 
Declínio A atividade empresarial começa a tornar-se obsoleta devido à atividade dos concorrentes e do 

surgimento de novas necessidades dos clientes em relação ao serviço ofertado pela E@sy após 
alguns anos de atuação, dessa forma, após manter o nível de demanda alto, este começa a 
obter queda gradativa; 

 
Revitalização Neste estágio a E@sy começará a expandir suas atividades aumentando a amplitude e 

adaptando seu produto principal às exigências do mercado, ofertando mais benefícios, valor 
agregado, e mantendo atuação consistente e competitiva. 

Fonte: SILVA, G.P. (autor do trabalho) 
 
2.3 Plano Operacional 
 
O plano operacional refere-se à definição de processos e métodos adotados por uma 
organização no alcance de seus objetivos de curto prazo, ou seja, a definição de sua base de 
operações a ser implementada de forma imediata. Para essa definição devem ser considerados: 
o contexto de mercado, movimento dos concorrentes, comportamento dos consumidores, além 
da capacidade disponível de entrega e crescimento da própria empresa. Nesse sentido as 
decisões possuem níveis de detalhamento e responsabilidade maiores, pois impactam direta e 
imediatamente no desempenho da empresa no mercado.   
 
Uma das principais ferramentas administrativas que auxiliam na elaboração do plano 
operacional é a ferramenta 5W2H, que nada mais é que um conjunto de diretrizes que orientam 
a forma como uma empresa deve se portar no mercado, frente aos seus objetivos, recursos 
disponíveis e possibilidades, de forma que sejam eliminados ou minimizados os riscos e 
variações do processo, conforme conteúdo disposto na plataforma online do Sebrae em 2017. 
Essa ferramenta é composta por perguntas relativas ao processo, e que respondidas de forma 
efetiva, direcionam ao êxito na tomada de decisão no nível operacional. Os tópicos abaixo 
apresentam essa ferramenta. 
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FERRAMENTA 5W2H 
• WHAT? (O QUE FAZER):  

• WHY? (POR QUE FAZER):  

• WHERE? (ONDE FAZER):  

• WHEN? (QUANDO FAZER):  

• WHO? (QUEM O FARÁ):  

• HOW? (COMO SERÁ FEITO):  

• HOW MUCH? (QUANTO CUSTARÁ):  

 
No plano operacional é que são definidos o estilo de gestão, o modelo de produção, o 
estabelecimento de parcerias estratégicas, a atividade comercial, entre outros fatores. O modelo 
de gestão determina como serão tomadas as decisões no âmbito organizacional e os 
responsáveis por tais atividades. O processo decisório direciona o modelo de produção adotado, 
além de atividades relacionadas à comercialização de produtos. O estabelecimento de parcerias 
propicia atuação mais efetiva e sólida no mercado, por meio da sinergia de empresas que 
partilham know-how, capacidade produtiva e capital, vislumbrando evolução conjunta. 
 
A empresa E@sy, projetando atuar no ramo de supermercados, percebe a parceria com os 
próprios supermercados sendo fator direcionador para o sucesso de sua atuação, bem como uma 
possibilidade sólida de extensão da amplitude de atendimento dos parceiros, trazendo para este 
negócio um crescimento bilateral. Essa parceria se dá através de: o supermercado reserva parte 
de seu estoque para a compra exclusiva via plataforma digital E@sy, um funcionário para fazer 
a separação de mercadorias adquiridas através do aplicativo, além de anualmente fornecer um 
percentual do faturamento anual das vendas realizadas de forma online; em contrapartida a 
E@sy aumenta a capacidade de atendimento de clientes, captação de renda e exposição de 
marca, além de fornecer informações sobre o comportamento de compra do consumidor local.  
 
Além dos supermercados, a empresa não se priva de estabelecer parcerias com empresas de 
outros segmentos, utilizando a capacidade de divulgação de seu aplicativo e suas mídias sociais, 
desde que seja percebido entre ambas as partes um potencial de crescimento e desenvolvimento 
bilateral com a parceria e que essa seja viável. 
 
2.4 Plano de marketing 
 
O Plano de Marketing, segundo Kotler e Keller (2006) “é o instrumento central para direcionar 
e coordenar o esforço de marketing. Estabelecendo os mercados-alvo, a proposta de valor que 
será oferecida e as táticas, incluindo características do produto, promoção, comercialização, 
determinação do preço, canais de venda e serviços”. Logo, é pautado em análise criteriosa do 
mercado através de pesquisas, que permitem à organização compreender as necessidades de seu 
público-alvo; suas características demográficas, geográficas e psicográficas; seu perfil de 
compra e sua sensibilidade a preços, para assim definir os parâmetros de sua atividade, o 
segmento que pretende atender, a forma como irá se relacionar com seus clientes, 
materializando seus conceitos e perspectivas através de seus produtos.  
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Assim, as ações que antecedem a atividade de comercialização de produtos são bem mais 
complexas e minuciosas que a venda em si, devido ao fato de que nesse estágio os consumidores 
ainda estão alheios à atividade empresarial, sendo um período caracterizado por desconfiança, 
sendo assim, necessária a intensificação das ações de divulgação para a criação e expansão de 
demanda com expectativas compatíveis à capacidade da empresa. Nesse sentido, uma 
ferramenta de extrema relevância na captação de informações para a corporação é a pesquisa 
de mercado, que, aplicada com efetividade, propicia conhecimento aprofundado do público-
alvo, e a partir daí a realização de prognósticos realistas a respeito do novo empreendimento. 
 
O estágio pós-venda é igualmente importante, pois é quando as ações são realizadas para a 
obtenção de fidelização dos clientes, bem como a consolidação de uma imagem sólida perante 
o mercado, o que permite a empresa obter longevidade. 
 
Porém o planejamento de Marketing é bem mais extenso, não se trata de uma ciência exata, do 
que é certo ou errado; existe um repertório inesgotável de conceitos em Marketing que possuem 
aplicabilidade relativa aos princípios e práticas de cada organização. 
 
As ações de Marketing da empresa E@sy se pautam inicialmente nas informações de mercado 
global, como crescimento anual do marketplace, análise de pesquisas a respeito dos índices de 
satisfação de consumidores com a ida aos supermercados, além de análise de dados 
demográficos e geográficos da população itaunense para aplicação de pesquisa de mercado a 
respeito da implementação de sua atividade comercial.  
 
Através de dados do último Censo IBGE realizado em Itaúna, no ano de 2012, a população 
local com faixa etária 18-75 (público considerado pela empresa como potencial para a 
realização de compras nesse ramo) é de 61.090 pessoas. Por meio de pesquisa realizada com 
uma amostra desse universo (240 pessoas), foi possível captar informações preciosas a respeito 
do consumidor local, como número de leads (público potencial), dados demográficos, as 
necessidades não atendidas e principais dificuldades inerentes à ida ao supermercado, o quanto 
estes estariam dispostos a pagar pelos serviços da empresa, entre outros. 
 
De posse das informações, a E@sy conseguiu estruturar sua atividade, principalmente no que 
tange ao relacionamento com seu cliente, principalmente nas ações de divulgação de suas 
atividades, na exposição de sua marca e prospecção de consumidores. Essas ações baseiam-se 
no inbound marketing, com a criação de conteúdos atrativos dispostos em mídias sociais e 
locais de grande visibilidade para a população local como outdoors digitais em pontos 
estratégicos da cidade, além da convencional panfletagem realizada em locais com grande 
concentração de leads. 
 
Pelo fato de a E@sy se tratar de uma empresa que não oferta bens mas sim serviços no mercado, 
suas estratégias de Marketing tornam-se mais complexas, pelo fato de que seus elementos no 
atendimento dos clientes são predominantemente intangíveis, isto é, o cliente não consegue 
avaliar a qualidade do serviço por suas características físicas. Além disso os serviços não podem 
ser estocados, dificultando o atendimento em situações onde a demanda é variável. Assim, as 
estratégias de Marketing voltadas para os serviços se pautam nos 7 P’s do Marketing de 
Serviços, variáveis estas que norteiam o planejamento de qualquer negócio, conforme cita o 
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Portal Administradores, em 2005. O QUADRO 2 explicita esse composto de Marketing da 
empresa E@sy. 
                
QUADRO 2 – 7 P’s do Marketing de Serviços da empresa E@sy 

 
Produto 

Venda de produtos de parceiros através de plataforma digital de fácil acesso, bem 
como a entrega das mercadorias adquiridas; 

 
 
Preço 

A empresa trabalhará com a cobrança de taxa de serviço, adequando os valores para 
que sejam atendidas as saídas e a rentabilidade esperada, e ao mesmo tempo esteja 
dentro dos limites aceitos pelo mercado, conforme analisado pela pesquisa de 
mercado; 

 
 
Praça 

A localização da empresa será na cidade de Itaúna – MG na Praça Luiz Ribeiro, 
número 10, Centro. Cep: 35680-061, escolhido devido à proximidade aos potenciais 
parceiros, o que proporcionará a facilidade no contato e na comunicação entre os 
mesmos; 

 
Promoção 

Mídias sociais com conteúdo de impacto e potencialmente atrativo, além de exposição 
da marca e seus serviços em mídias indoor e outdoor, e panfletagem em pontos 
estratégicos na cidade; 

 
Pessoas 

Capacitação e treinamento regulares dos recursos humanos, bem como valorização 
salarial, conforme análises de desempenho realizadas formal e informalmente de 
forma habitual; 

 
Processos 

Cadastro no aplicativo; consulta de supermercados parceiros; escolha do 
supermercado; consulta de produtos e preços; compra; check-list de produtos; 
confirmação e pagamento; agendamento da entrega; recebimento da mercadoria e 
avaliação do serviço; 

Physical Evidences 
/ Evidências Físicas 

Produtos entregues; embalagens de mercadorias personalizadas; veículos de entrega 
devidamente identificados; uniformes personalizados. 

Fonte: SILVA, G.P. (autor do trabalho) adaptado. 
 
2.5 Planejamento estratégico 
 
Planejamento Estratégico refere-se à forma como a empresa se posiciona no mercado em que 
visa atuar através de uma definição de diretrizes, e os prognósticos realizados através de suas 
condições e perspectivas. Para Drucker (1997, apud Administradores, 2010): 
 

Planejamento estratégico é um processo contínuo de, sistematicamente e com o maior 
conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos; 
organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução destas decisões e, 
através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas 
decisões em confronto com as expectativas alimentadas.  

 
Isso passa preliminarmente pelo conhecimento das variáveis ambientais que impactam direta 
ou indiretamente na atividade fim de uma organização. E essas variáveis podem ser controláveis 
(ambiente interno), por exemplo: fornecedores, produção e gestão de recursos humanos; ou não 
controláveis (ambiente externo) como: economia, legislação, política e concorrência. 
 
Após o conhecimento dos impactos que o ambiente possui na atividade empresarial, o 
planejamento analisa suas forças (o que a empresa possui de vantagem competitiva frente a seus 
concorrentes), fraquezas (aspectos internos que precisam ser otimizados para o êxito 
empresarial), as oportunidades (vetores do macroambiente que podem ser aproveitados pela 
empresa em seu desenvolvimento) e ameaças (aspectos externos que requerem devida atenção 
da empresa, isto é, um plano de ação para minimizá-los). Essa análise é realizada por meio da 
Matriz SWOT, que segundo Toledo (2014) em artigo publicado no Portal Administradores, “ é 
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um método de planejamento estratégico e gestão que tem o intuito de determinar fatores 
específicos que contribuam para um diagnóstico claro e eficaz sobre determinado negócio”. 
 
A empresa E@sy, através de análise do mercado, do perfil de seu consumidor-alvo, de 
fornecedores e concorrentes (diretos e indiretos), bem como do histórico de empresas virtuais, 
definiu as principais variáveis ambientais que impactam em sua atividade empresarial conforme 
ilustra a FIGURA 2, de forma que elabore um plano de ação para minimizar os impactos 
negativos e aproveitar os impactos positivos. 
 
FIGURA 2 – Matriz SWOT da empresa E@sy 

 Fatores Positivos Fatores Negativos 

A
m

bi
en

te
 In

te
rn

o 

Forças / Strenghts 

• Qualidade; 

• Atendimento programado; 

• Localização e disposição de funcionários; 

• Banco de dados; 

• Valorização de colaboradores 

Fraquezas / Weaknesses 

• Alto investimento inicial; 

• Pequena frota de veículos; 

• Quadro de funcionários resumido;  

• Pouca proximidade com o consumidor; 

• Baixo conhecimento inicial dos 

colaboradores em relação ao negócio. 

A
m

bi
en

te
 E

xt
er

no
 Oportunidades / Opportunities 

• Inexistência de concorrentes diretos; 

• Desinteresse de clientes pela ida ao 

supermercado; 

• Aumento da adesão da digitalização; 

• Desenvolvimento de parcerias; 

Ameaças /Threats 

• Baixa sustentação da inovação; 

• Dependência dos parceiros (supermercados); 

• Recessão econômico-financeira; 

• Baixo nível de confiança do mercado; 

• Segurança de dados. 

Fonte: SILVA, G.P. (autor do trabalho) adaptado. 
 
A partir daí a empresa define seus objetivos estratégicos conforme sua capacidade e 
perspectivas, no curto, médio e longo prazo, e expressa ao mercado a forma como pretende 
atuar através de sua missão, o patamar que pretende alcançar através de sua visão, e a cadeia de 
valores que define sua identidade. 
 
Em relação à missão, a E@sy pretende: ofertar soluções digitais e logísticas em aquisições de 
produtos do varejo supermercadista no município de Itaúna/MG. 
 
No que tange à visão, a empresa E@sy visa: ser a principal empresa de e-commerce e logística 
na região Centro Oeste Mineira até o ano de 2023, ofertando soluções digitais que tragam 
praticidade e comodidade a seus consumidores, além de rentabilidade e credibilidade a seus 
parceiros, assim obtendo premiações relevantes devido à solidez de sua atuação. 
 
2.5 Plano Financeiro 
 
O plano financeiro representa as projeções relacionadas à movimentação de capital, bem como 
os valores necessários para o equilíbrio das atividades e o potencial de lucratividade e 
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rentabilidade que um negócio possui. Conforme cita o Sebrae (2017), o objetivo do 
planejamento financeiro é “projetar as receitas e as despesas da sua empresa, buscando indicar 
a situação econômica dos seus negócios, e é com ele que se consegue visualizar o quanto você 
pretende faturar, gastar, investir e lucrar, podendo planejar a melhor forma de utilizar os 
recursos.” O efetivo planejamento das finanças empresariais no curto, médio e longo prazo 
permite ao empreendedor analisar a viabilidade de seu negócio, e também permite ao investidor 
analisar o potencial de retorno a respeito de seu investimento. Nesse planejamento devem 
constar todas as saídas de capital, como custos e despesas, sendo estes fixos e variáveis, e o 
comparativo com as receitas por meio do fluxo de caixa e de outras ferramentas contábeis para 
a apuração de resultados. 
 
Assim as decisões de investimentos ou de financiamento devem passar por uma efetiva análise 
de impacto econômico-financeiro e retorno esperado à respeito, de forma que a saúde financeira 
da empresa mantenha-se intacta. É de acordo com esses conceitos que a E@sy buscou conhecer 
o mercado, teses de economistas e profissionais conhecedores de finanças empresariais, 
materiais bibliográficos e técnicos para obter êxito na análise de suas finanças, além dos 
esforços monetários que terá que realizar e os resultados que possivelmente obterá com seu 
negócio. A respeito do planejamento financeiro da E@sy, são apresentadas abaixo algumas 
informações relevantes: 
• Entrada de capital: taxa de serviço, marketing digital e participação percentual nas vendas 

anuais dos parceiros realizadas por meio da plataforma virtual; 
• Tiquet médio do serviço principal da E@sy: R$ 20,62; 
• Demanda inicial estimada: 1815 pessoas; 
• Total do Investimento Inicial: R$ 142.133,00; 
• Investimento Fixo: R$ 91.909,29 
• Investimento Pré-Operacional: R$ 50.935,41 
• Faturamento Inicial Estimado (Mês I): R$ 44.569,04, com crescimento de 0,5% ao mês; 
• Total das Saídas (Mês I): R$ 44.361,31; 
• Payback: 47 meses; 
• TIR: 57 meses à uma taxa de 1,19% a.m. ou 14,28% a.a.; 
• Lucratividade média nos primeiros 5 anos: 40,97 %; 
• Margem de Contribuição média nos primeiros 5 anos: 56,23 %. 
 
3 Análise de viabilidade 
 
A análise de viabilidade de um novo negócio a ser introduzido no mercado passa principalmente 
por três vetores: informações sobre a percepção de valor por parte do cliente, adoção de 
estratégias efetivas para a satisfação de necessidades existentes no mercado e relação de retorno 
estimado com a capacidade real a respeito de todos os valores monetários ou não, vinculados à 
implementação do negócio. Essa análise não pode estar ligada somente à recuperação do 
investimento realizado, mas também à forma como esse retorno ocorre, sua temporalidade e 
sustentação, de modo que os investidores e demais sócios mantenham-se engajados na 
consolidação das ideias propostas.  
 
Conforme esses conceitos, foi realizada a análise do planejamento financeiro da E@sy, além 
de informações e indicadores dispostos em materiais bibliográficos, de onde foi possível captar 
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dados e informações relevantes nas tomadas de decisão empresarial. No que se refere aos custos 
imediatos de implementação do negócio que são os investimentos fixos, a empresa precisará de 
um capital estimado de R$ 142.333,00, onde destes, 64,57% são os ativos imobilizados da 
empresa, valor empregado em grande parte nos veículos que a empresa utilizará em sua 
atividade empresarial; 35,79% são de investimentos pré-operacionais, com destaque para o 
custo de implementação do software e dos valores gastos com marketing inicial da empresa; e 
-0,36% de capital giro, pelo fato de não haver necessidade de estoque. Parte deste investimento 
inicial, no caso 50% será oriundo do capital dos sócios integralizado no ato constitutivo da 
empresa em espécie, e os outros 50% oriundos de financiamento, sendo assim o valuation (valor 
da empresa) os mesmos R$ 142.333,00. 
 
A respeito do payback da empresa– indicador que analisa o tempo necessário para que os lucros 
compensem o investimento inicial – seu investimento se paga em 47 meses, se forem 
incorporados os custos de depreciação. Se analisados somente os custos que representem saída 
de caixa, descontando-se o custo de depreciação, o tempo é reduzido para 41 meses.  
 
Analisando o mercado financeiro, para cálculo de rentabilidade e lucratividade, a empresa optou 
por utilizar os indicadores de maior retorno existentes na economia nacional de forma que seja 
mais interessante investir na empresa do que em qualquer outra opção de capitalização existente 
no mercado mesmo que estas sejam de risco baixo, e assim foi visto que a taxa Selic (a taxa 
básica de juros da economia brasileira) está em baixa, avaliada em 6,5% a.a., devido a sua baixa, 
as principais alternativas de investimento no país também ofertam retorno relativamente baixo, 
principalmente as alternativas de baixo risco, como é a poupança que tem retorno de 4,55% a.a. 
Com isso, para o cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR), a empresa utilizou como Taxa 
Mínima de Atratividade (TMA) do negócio a taxa de retorno do Tesouro Prefixado 2023, que 
rende ao mês 0,92%, e foi concluído que, com a estrutura de capital que possui, a empresa 
consegue obter rentabilidade superior à TMA, propiciando um retorno de 1,19% a partir do 57º 
mês. Logo, comparando o retorno obtido com o Tesouro Prefixado 2023, que mesmo sendo 
uma opção de investimento de baixo risco, o emprego de capital na E@sy se mostra uma 
alternativa bem mais rentável e lucrativa. Assim, se for essa a taxa de juros frente aos 
pagamentos, a saída de capital da empresa mediante seus resultados mensais ao longo dos 5 
primeiros anos de atividade, o Valor Presente Líquido da empresa é igual a zero, ou seja, as 
entradas se equalizam às saídas e possibilitam um excedente de capital que remunera o 
investimento realizado. 
 
Esses dados e informações inferem que a empresa E@sy se mostra um negócio viável e 
compatível com as exigências do mercado no qual visa sua implementação e atuação. 
 
4 Conclusão 
 
O empreendedorismo brasileiro, principalmente em se tratando de pequenas e microempresas 
é deficitário no que se refere ao planejamento e desenvolvimento organizacional. Segundo 
levantamento feito pelo Sebrae em 2013, a taxa de mortalidade dessas empresas com tempo de 
atividade inferior a 2 anos é de 24,4%, isto é, a cada 4 empresas (micro ou pequenas) que 
iniciam atuação no mercado, uma encerra suas atividades antes de chegar a 2 anos. Conforme 
o mesmo levantamento, esse percentual pode chegar a 50% em empresas com tempo de 
atividade de até 4 anos. Esses dados refletem, entre outros fatores, como a alta carga tributária 
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nacional, o cenário econômico recente, a falta de planejamento, ou o planejamento equivocado 
e inconsistente realizado por gestores antes de investir seu capital em negócios pouco rentáveis 
e/ou que não possuem percepção de valor por parte do consumidor podem afetar o desempenho 
organizacional ao longo do tempo. Nessa perspectiva é que se percebe a relevância do plano de 
negócios para o âmbito organizacional. Isso não quer dizer que exista uma fórmula mágica para 
o êxito empresarial, um único método compatível a toda e qualquer empresa, porém existe 
grande variedade de conceitos, padrões e métodos universais que podem nortear as ações do 
empreendedor em seu novo empreendimento. Essas ações devem ser planejadas conforme os 
objetivos traçados, capacidade, recursos disponíveis, cenário político e econômico, 
movimentação de concorrentes e mercado consumidor, de forma que a organização não 
necessite apenas de cenários mercadológicos favoráveis para se manter no mercado, que é cada 
vez mais agressivo e instável. 
 
Analisando a E@sy, esta é uma empresa que se propõe a atender uma necessidade ainda não 
atendida mesmo em um mercado saturado. O projeto de introduzir o conceito de marketplace 
aliado à logística de entrega de mercadorias no segmento de supermercados a princípio sugere 
ser um negócio de sucesso garantido. Entretanto se faz necessária a análise criteriosa do 
mercado atual e suas perspectivas, se os clientes percebem esse produto como valioso para seu 
cotidiano, os recursos necessários para a iniciação da empresa no mercado, as possibilidades de 
crescimento e a revitalização do produto principal, bem como as barreiras que podem ser 
impostas aos concorrentes quanto à sustentação da inovação.  
 
Tal análise possibilitou concluir que a empresa, como já dito, é viável e possui capacidade de 
expansão (paulatina, é claro) e longevidade no mercado, porém não pode haver grandes 
variações do planejamento, sob o risco de o negócio tornar-se totalmente inviável e render 
prejuízo aos sócios e possíveis investidores, assim a implementação do negócio no mercado 
deve ser de forma imediata. A parceria que a empresa pretende estabelecer com os 
supermercados é a sua força motriz, ao mesmo passo que pode se tornar uma grande ameaça 
para o futuro de suas atividades, devido à possível dependência. Para investidores, analisando 
a situação atual de mercado, apesar do risco envolvido, representa uma boa alternativa de 
investimento a longo prazo, visto que a Selic (taxa básica de juros para a economia brasileira) 
está em baixa. 
 
A empresa E@sy - como qualquer outra empresa - requer um portfólio de informações 
consistentes para orientar a decisão por parte de seu gestor. Tal portfólio nada mais é que o 
plano de negócios, que não somente orienta o que deve ser feito, mas também o que não deve, 
de forma que sejam projetadas no mercado empresas sólidas e perenes, bem como sejam 
evitados investimentos que venham a gerar prejuízos. 
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Resumo: O aumento da competitividade leva as organizações a buscarem maneiras de otimizar 
processos para reduzir custos. Uma das formas para se obter essa redução é a melhoria da gestão 
de estoque. Neste contexto, aplica-se a curva ABC como método para controle de estoques, 
possibilitando às empresas dimensionar os estoques com foco nos itens mais relevantes. Sendo 
assim, este trabalho, realizado em uma empresa do setor moveleiro, tem como objetivo reduzir 
em 20% o valor do estoque de produtos de uma linha de produção de mesas, utilizando a curva 
ABC. Para tanto, inicialmente, foram coletados dados sobre o estoque, como quantidade, valor 
unitário e demanda anual de cada item. Posteriormente, foi feita classificação dos itens 
conforme a curva ABC e calculados os estoques máximo e mínimo e o giro de estoque para 
cada item daquela linha de produção. Isso possibilitou, simulando resultados, redução de 40,9% 
no valor do estoque atual da empresa, superando a meta de 20% estabelecida inicialmente. Após 
acompanhamento por um período de 2 meses, foi obtida redução de 16,5% do valor de estoque, 
uma vez que alguns itens que já estavam estocados ainda não foram consumidos pela produção. 
Os resultados apresentados mesmo ainda não atingindo a meta proposta, até o período 
analisado, mostram tendência de redução considerável, o que evidencia a viabilidade do 
trabalho. Assim, o estudo foi bem aceito pelos gestores e envolvidos no processo de produção, 
sendo já estudada a possibilidade de utilização desta ferramenta de gestão de estoque em outras 
linhas de produção da empresa. 
 
Palavras-chave: Curva ABC. Gestão de estoque. Indústria moveleira. 
 
1 Introdução 
 
Para sistematizar o abastecimento das cadeias de produção é necessário conhecer suas reais 
necessidades, ou seja, saber quais os materiais que representam o maior consumo. Uma das 
formas mais eficazes de analisar o consumo de uma cadeia produtiva e buscar o equilíbrio entre 
necessidade e disponibilidade de recurso é o sistema de análise ABC. Por meio deste é possível 
visualizar qual item do estoque representa o maior consumo da cadeia e qual necessita de maior 
recurso para ser mantido (SIMÕES, 2007). 
 
A partir do sistema de análise ABC é possível planejar o suprimento dos estoques focando os 
itens que são necessários para o funcionamento contínuo das atividades da empresa 
(FERNANDES, 1984) e determinar o método mais econômico para controle dos itens de 
estoque (PEREIRA, 1999). 
 
A gestão eficaz dos estoques por meio da classificação adequada de materiais, com a adoção de 
estratégia específica para cada classe, possibilita a redução dos níveis de estoque e 



 

2 

 

consequentemente dos custos, mantendo-se níveis adequados de atendimento. Neste sentido, 
este trabalho pretende contribuir para a melhoria da gestão de estoque em uma indústria 
moveleira, possibilitando a redução de custo e aumento do nível de serviço.  
 
2 Metodologia 
 
Este trabalho objetiva gerar conhecimentos que possibilitem definir e implementar ações para 
a melhoria da gestão de estoque de produtos semiacabados de uma indústria moveleira, 
possibilitando a redução do valor do estoque em 20%. Para tanto, foram utilizados a curva ABC 
e métodos para definição de estoques máximos e mínimos.  
  
2.1 Curva ABC 
 
A curva ABC classifica os materiais em grau de importância e de maior custo, permitindo 
identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua 
administração (DIAS, 2009) e possibilitando reduzir as imobilizações em estoques sem 
prejudicar a segurança (POZO, 2007). 
 
Geralmente, dos itens em estoque poucos são os considerados mais importantes e que requerem 
atenção especial (FRANCISCHINI & GURGEL, 2002). Assim, seguindo o princípio de Pareto, 
os itens são classificados em três categorias A, B e C, conforme descrito na TABELA 1.   
 

TABELA 1 – Classes da curva ABC 
CLASSE DESCRIÇÃO VALOR 

TOTAL ITENS 

A 
São os itens mais importantes e que devem receber maior atenção. 
Os itens dessa categoria correspondem a 80% do valor monetário e 

20% dos itens. 
80% 20% 

B 
São itens intermediários e segundo em importância. Os itens B 

correspondem cerca de 15% do valor monetário total e 30% dos 
itens estudados. 

15% 30% 

C 
Aqui estão classificados os itens de menor importância. Apesar de 
serem em grandes quantidades, os itens C possuem valores baixos. 
Correspondem somente 5% do valor monetário e 50% dos itens. 

5% 50% 

  Fonte: Adaptado de ARNOLD (1999). 
 
Os itens de classe A, cuja quantidade é menor, representam alto valor investido nos estoques, 
por isso é fundamental que se faça controle mais apurado sobre esses itens. Já os itens de classes 
B e C são considerados menos relevantes (DIAS, 2009). 
 
De acordo com Bertaglia (2003) e Moreira (2008), o processo de classificação ABC pode ser 
dividido nas seguintes etapas: 

 coleta de dados: identificação do item, quantidade consumida ou projetada para o 
período e valor unitário; 

 cálculo do custo total de cada item; 
 organização dos itens em ordem decrescente de valor; 
 cálculo da porcentagem que cada item representa no investimento total; 
 cálculo das porcentagens acumuladas;  
 apropriação dos itens nas categorias A, B ou C. 
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Após coletar e ordenar os dados pode-se construir o gráfico da curva ABC, conforme 
exemplificado na FIGURA 1.  
 
                FIGURA 1 - Representação gráfica da curva ABC  

 
                Fonte: LETTI & GOMES (2014, p. 72). 
 
2.2 Estoques máximo e mínimo 
 
“Os estoques máximos e mínimos são calculados com base no histórico de consumo ou 
demanda dos itens” (DIAS, 2009, p.126). 
 
Estoque máximo é a quantidade máxima permitida para um material permanecer no estoque. 
“É o resultado da soma do estoque de segurança mais o lote de compra” (POZO, 2007, p. 65), 
conforme indicado na Eq. (1), onde Emax é o estoque máximo; ES é o estoque de segurança e 
LC é o lote de compra.  
 
Emax = ES + LC                                                                                             (1) 
 
O estoque mínimo ou estoque de segurança é a quantidade mínima de um item que deve ser 
mantido para suportar a demanda até o próximo pedido de fornecimento, ou seja, é uma certa 
quantidade mantida em estoque para prover certo nível de proteção contra a falta de estoque 
(CHASE, JACOBS & AQUILANO, 2006). Para determinação do estoque de segurança, 
segundo Dias (2009) pode ser utilizada a Eq. (2), onde Emin é o estoque mínimo; C é o consumo 
médio mensal e K é o fator de segurança ou tempo de reposição. 
 
Emin = (C x K) / 30                                                                                       (2) 
 
Nota-se que o estoque mínimo é calculado com base no consumo mensal e no tempo de 
reposição. Segundo Fleury, Wanke & Figueiredo (2007), o ponto de partida para sua 
determinação baseia-se na probabilidade de não faltar produto em estoque.  
 
2.3 Giro de estoque 
  
“A rotatividade ou giro do estoque é uma relação existente entre o consumo anual e o estoque 
médio do produto” (DIAS, 2009, p. 75), e, de acordo com Ballou (2006) pode ser calculado 
conforme descrito na Eq. (3). 
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Giro de estoques = Consumo médio período/Estoque médio no período                             (3) 
 
Embora alto giro de estoque represente fator positivo, este não pode ser analisado isoladamente 
tendo em vista os custos existentes na cadeia de suprimentos (BERTAGLIA, 2003). 
 
3 Contexto do estudo e diagnóstico da situação atual 
 
A empresa pesquisada possui 12 unidades localizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e no Distrito Federal, sendo a pesquisa realizada no setor 
de produção de mesas semiacabadas de uma das unidades localizada em Minas Gerais. 
 
Atualmente, a unidade pesquisada enfrenta problemas de gestão do estoque de produtos 
semiacabados devido à falta de padronização do processo de programação e controle da 
produção, ocasionando estoque desnecessário e falta de estoque. 
 
O estoque intermediário é mantido na empresa para possibilitar redução do prazo de entrega, 
aumento de eficiência devido à produção em lotes e redução do custo de setup. A produção 
desses lotes é apenas de mesas que possuem média de venda maior do que 5 unidades por mês. 
 
O giro do estoque foi calculado considerando a relação entre o consumo médio de cada mesa 
no ano (3276 mesas) e o estoque médio anual (159 mesas), obtendo-se, assim, o valor de 21, 
que indica a quantidade de vezes que há renovação do estoque durante o ano. 
 
Verificou-se que existiam 208 mesas semiacabadas em estoque relativas a 29 modelos distintos 
que representam um valor médio de R$ 15.461,53 conforme demonstrado no GRÁFICO 1. A 
definição das quantidades de lotes de produção dessas mesas é feita apenas visualmente, 
analisando-se a quantidade estocada e a capacidade produtiva das fábricas, sem levar em 
consideração o histórico de vendas, a criticidade e o custo de cada mesa e os pedidos em aberto. 
Isto ocasiona estoque desnecessário e falta de estoque, o que impacta negativamente os custos 
e o faturamento da empresa pesquisada. 
 
  GRÁFICO 1 – Valor de estoque antes da implantação de melhorias 

 
  Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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4 Ações implementadas 
 
4.1 Classificação ABC 
 
Para a classificação das mesas semiacadas, conforme a curva ABC, foi verificado o consumo 
anual previsto de cada mesa, devido a variação da demanda anual, e o seu respectivo valor, 
conforme demonstrado na TABELA 2.  
 
                TABELA 2 – Consumo de mesas semiacabadas 

Item Consumo médio 
anual 

Preço unitário 
(R$) 

Valor gasto 
(R$) 

Percentagem 
individual 

2ESTRMEMA46 324 182,84 59.240,16 27,7% 

2ESTRMEMA34 432 113,51 49.036,32 22,9% 

2PEZMAVI000 336 69,09 23.214,24 10,9% 

2PEZMEVTP50 183,96 72,52 13.340,78 6,2% 

2ESTRCEEX4A 267,96 48,02 12.867,44 6,0% 
2ESTRCEEX6A 171,96 51,17 8.799,19 4,1% 
2KITPEMEMI00 312 16,73 5.219,76 2,4% 

2ESTRVET220 104,04 49,52 5.152,06 2,4% 

2KITPEMEMICA 312 15,97 4.982,64 2,3% 

2PEZMEEDGC4 183,96 25,96 4.775,60 2,2% 
2PEZMIXLT55 75,96 59,74 4.537,85 2,1% 
2PEZMIXLT45 75,96 58,15 4.417,07 2,1% 

2PEZMEEDGR1 156 28,10 4.383,60 2,0% 
2KITMEFZ080 111,96 38,62 4.323,90 2,0% 

2ESTMEJMIS20 75,96 54,74 4.158,05 1,9% 
2ESTMEREND32 12 80,66 967,92 0,5% 
2PEZMEEDGL1 32,04 23,89 765,44 0,4% 
2ESTRTOT220 8,04 81,70 656,87 0,3% 

2KITFERTPDM11 27,96 18,68 522,29 0,2% 
2KITFERTPDM15 12 33,63 403,56 0,2% 

2ESTSENSE17 8,04 46,97 377,64 0,2% 
2ESTMEREND34 3,96 85,84 339,93 0,2% 

2ESTALTJT22 3,96 85,44 338,34 0,2% 
2ESTRTOT200 3,96 72,08 285,44 0,1% 
2PEZMIXCE12 8,04 29,55 237,58 0,1% 
2PEZ00MELM 15,96 12,68 202,37 0,1% 
2ESTMENC180 3,96 33,78 133,77 0,1% 

2KITFERTPDM16 3,96 33,63 133,17 0,1% 
2EST0MECU10 8,04 13,04 104,84 0,0% 

TOTAL 213.917,82  
                Fonte: Empresa pesquisada (2018). 
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Para construção da curva ABC, após fazer o levantamento da demanda de cada mesa, esta foi 
ordenada de forma decrescente considerando-se o valor gasto. Conforme demonstrado na 
TABELA 3, verifica-se que 6 mesas (21%) se enquadram na classe A, 9 (31%) na classe B e 
14 (48%) na classe C. 
 
O ponto de corte é definido por meio da somatória dos valores em percentuais até que seu 
resultado fique próximo de 80% do valor e 20% do total dos itens analisados. O objetivo, no 
entanto, é separar o importante do insignificante. 
 
           TABELA 3 – Classificação ABC 

Item Consumo 
médio anual 

 Valor gasto  
(R$)  

 % 
individual  

 % 
acumulada  Classificação  

2ESTRMEMA46 324 59.240,16  27,7% 27,7% A 
2ESTRMEMA34 432 49.036,32  22,9% 50,6% A 
2PEZMAVI000 336 23.214,24  10,9% 61,5% A 
2PEZMEVTP50 183,96 13.340,78  6,2% 67,7% A 
2ESTRCEEX4A 267,96 12.867,44  6,0% 73,7% A 
2ESTRCEEX6A 171,96 8.799,19  4,1% 77,8% A 
2KITPEMEMI00 312 5.219,76  2,4% 80,3% B 
2ESTRVET220 104,04 5.152,06  2,4% 82,7% B 

2KITPEMEMICA 312 4.982,64  2,3% 85,0% B 
2PEZMEEDGC4 183,96 4.775,60  2,2% 87,2% B 
2PEZMIXLT55 75,96 4.537,85  2,1% 89,4% B 
2PEZMIXLT45 75,96 4.417,07  2,1% 91,4% B 

2PEZMEEDGR1 156 4.383,60  2,0% 93,5% B 
2KITMEFZ080 111,96 4.323,90  2,0% 95,5% B 

2ESTMEJMIS20 75,96 4.158,05  1,9% 97,4% B 
2ESTMEREND32 12 967,92  0,5% 97,9% C 
2PEZMEEDGL1 32,04 765,44  0,4% 98,3% C 
2ESTRTOT220 8,04 656,87  0,3% 98,6% C 

2KITFERTPDM11 27,96 522,29  0,2% 98,8% C 
2KITFERTPDM15 12 403,56  0,2% 99,0% C 

2ESTSENSE17 8,04 377,64  0,2% 99,2% C 
2ESTMEREND34 3,96 339,93  0,2% 99,3% C 

2ESTALTJT22 3,96 338,34  0,2% 99,5% C 
2ESTRTOT200 3,96 285,44  0,1% 99,6% C 
2PEZMIXCE12 8,04 237,58  0,1% 99,7% C 
2PEZ00MELM 15,96 202,37  0,1% 99,8% C 
2ESTMENC180 3,96 133,77  0,1% 99,9% C 

2KITFERTPDM16 3,96 133,17  0,1% 100,0% C 
2EST0MECU10 8,04 104,84  0,0% 100,0% C 

TOTAL 213.917,82 100% - - 
            Fonte: Empresa pesquisada (2018). 
 
Analisando-se a classificação ABC pode-se concluir que os seis primeiros itens (classe A) 
representam um montante de 77,83% do valor do estoque total, enquanto que a classe B e C 
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representam, respectivamente, 19,61% e 2,56%. Esses dados podem ser vistos na TABELA 4. 
 
 TABELA 4 – Síntese de dados da classificação ABC 

CLASSE ITENS % DE ITENS VALOR GASTO % VALOR 
A 6 21% R$ 166.498,13 77,83% 
B 9 31% R$ 41.950,53 19,61% 
C 14 48% R$ 5.469,16 2,56% 

TOTAL 29 100% R$ 213.917,82 100% 
 Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
Utilizando os dados levantados foi construída a curva ABC conforme demonstrado no 
GRÁFICO 2.  
 
        GRÁFICO 2- Curva ABC 

 
        Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
4.2 Definição do estoque mínimo 
 
Para evitar interrupção da produção por falta de materiais foi definido o estoque mínimo de 
cada item, sabendo-se que estoque de segurança demasiadamente grande representa 
desperdício. 
 
Para o cálculo do estoque mínimo foi considerado o consumo médio mensal (C) e definido o 
fator de segurança (K) junto ao gestor da fábrica e ao setor de planejamento de produção. Para 
a definição deste fator foi considerado o tempo de reposição de 5 dias acrescido de mais 2 dias 
(itens classe A), 10 dias (itens classe B) e 17 dias (itens classe C). O estoque mínimo calculado 
(C x K / 30) foi dividido por 12 para se obter o estoque mensal. 
 
Assim, foi calculado o valor do estoque mínimo para cada item analisado, conforme 
demonstrado na TABELA 5. Esse valor auxilia os analistas de planejamento a definirem os 
lotes de produção com precisão mais acurada, reduzindo os impactos devido à falta de material. 
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                        TABELA 5 – Definição do estoque mínimo 

Item Consumo médio 
anual (C) Classificação  K   Estoque de 

segurança 
2ESTRMEMA46 324 A 7 6,3 
2ESTRMEMA34 432 A 7 8,4 
2PEZMAVI000 336 A 7 6,5 
2PEZMEVTP50 183,96 A 7 3,6 
2ESTRCEEX4A 267,96 A 7 5,2 
2ESTRCEEX6A 171,96 A 7 3,3 
2KITPEMEMI00 312 B 10 8,7 
2ESTRVET220 104,04 B 10 2,9 

2KITPEMEMICA 312 B 10 8,7 
2PEZMEEDGC4 183,96 B 10 5,1 
2PEZMIXLT55 75,96 B 10 2,1 
2PEZMIXLT45 75,96 B 10 2,1 

2PEZMEEDGR1 156 B 10 4,3 
2KITMEFZ080 111,96 B 10 3,1 

2ESTMEJMIS20 75,96 B 10 2,1 
2ESTMEREND32 12 C 17 0,6 
2PEZMEEDGL1 32,04 C 17 1,5 
2ESTRTOT220 8,04 C 17 0,4 

2KITFERTPDM11 27,96 C 17 1,3 
2KITFERTPDM15 12 C 17 0,6 

2ESTSENSE17 8,04 C 17 0,4 
2ESTMEREND34 3,96 C 17 0,2 

2ESTALTJT22 3,96 C 17 0,2 
2ESTRTOT200 3,96 C 17 0,2 
2PEZMIXCE12 8,04 C 17 0,4 
2PEZ00MELM 15,96 C 17 0,8 
2ESTMENC180 3,96 C 17 0,2 

2KITFERTPDM16 3,96 C 17 0,2 
2EST0MECU10 8,04 C 17 0,4 

                        Fonte: Empresa pesquisada (2018). 
 
4.3 Definição do estoque máximo 
 
O estoque máximo foi calculado por meio do somatório entre o estoque de segurança (ES) e o 
lote de produção econômico (LC). O lote econômico, definido pelo setor de custos da empresa 
pesquisada e cadastrado pelo setor de engenharia no sistema, leva em consideração o setup e 
custos associados à programação, entre outros. 
 
Assim foi calculado o estoque máximo de cada item pesquisado, conforme demonstrado na 
TABELA 6. 
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                     TABELA 6 – Definição do estoque máximo 

Item  Classificação   Estoque segurança 
(ES)  LC   Estoque máximo 

 (ES+LC) 
2ESTRMEMA46 A 6,3 10,9 17,2 
2ESTRMEMA34 A 8,4 14,6 23,0 
2PEZMAVI000 A 6,5 11,3 17,8 
2PEZMEVTP50 A 3,6 6,2 9,8 
2ESTRCEEX4A A 5,2 9,0 14,2 
2ESTRCEEX6A A 3,3 5,8 9,1 
2KITPEMEMI00 B 8,7 17,6 26,3 
2ESTRVET220 B 2,9 5,9 8,8 

2KITPEMEMICA B 8,7 17,6 26,2 
2PEZMEEDGC4 B 5,1 10,4 15,5 
2PEZMIXLT55 B 2,1 4,3 6,4 
2PEZMIXLT45 B 2,1 4,3 6,4 

2PEZMEEDGR1 B 4,3 8,8 13,1 
2KITMEFZ080 B 3,1 6,3 9,4 

2ESTMEJMIS20 B 2,1 4,3 6,4 
2ESTMEREND32 C 0,6 1,1 1,7 
2PEZMEEDGL1 C 1,5 2,9 4,4 
2ESTRTOT220 C 0,4 0,7 1,1 

2KITFERTPDM11 C 1,3 2,5 3,8 
2KITFERTPDM15 C 0,6 1,1 1,7 

2ESTSENSE17 C 0,4 0,7 1,1 
2ESTMEREND34 C 0,2 0,4 0,6 

2ESTALTJT22 C 0,2 0,4 0,6 
2ESTRTOT200 C 0,2 0,4 0,6 
2PEZMIXCE12 C 0,4 0,7 1,1 
2PEZ00MELM C 0,8 1,4 2,2 
2ESTMENC180 C 0,2 0,4 0,6 

2KITFERTPDM16 C 0,2 0,4 0,6 
2EST0MECU10 C 0,4 0,7 1,1 

                     Fonte: Empresa pesquisada (2018). 
 
5 Demonstração e análise de resultados 
 
Para verificar se a aplicação da curva ABC e a definição do tamanho do estoque é viável, foi 
feita simulação do estoque (estoque médio multiplicado pelo valor unitário) utilizando os 
valores calculados e comparação com o estoque atual da empresa (média dos últimos três 
meses). Para tanto, foram calculados a quantidade e o valor de estoque médio previsto de cada 
mesa. A soma dos valores relativos a todos os itens está demonstrada no GRÁFICO 3. 
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                                             GRÁFICO 3 - Estoque atual x previsão 

 
                                             Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
Assim, observa-se que com a implementação das ações propostas pode se obter redução no 
estoque de até R$ 6.328,78 o que representa 40,9% de redução no valor do estoque atual da 
linha de produção pesquisada. Essa redução supera o valor de 20% proposto no início do 
trabalho, validando, assim, as ações propostas. 
 
Após a implementação das ações propostas foi possível observar, primeiramente, melhoria no 
fluxo de informações entre o setor de planejamento e a produção, assim os analistas e gestores 
ficaram mais conscientes do que estão produzindo e estocando. No entanto, vissndo a 
mensuração real das melhorias, por meio do índice de redução de estoque, foi definido um 
período mínimo de 5 meses após a aplicação das ações para coleta e análise crítica de dados. 
Os resultados obtidos foram positivos, conforme pode ser visto no GRÁFICO 4. 
 
GRÁFICO 4 – Valor de estoque antes e após a implantação de melhorias 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).  
 
O objetivo principal do trabalho é a redução do estoque de semiacabados em 20%, ou seja de 
R$ 15.461,53 (média dos últimos 3 meses antes da implantação das melhorias) para R$ 
12.369,22. Porém, no período analisado (2 meses após a implantação das melhorias), não se 
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alcançou a meta planejada. O estoque foi reduzido para R$ 12.907,96, representando redução 
de 16,5% no período de 2 meses de programação e acompanhamento. A meta ainda não foi 
alcançada uma vez que alguns itens que já estavam estocados ainda não foram consumidos pela 
produção. 
 
Após a demonstração e análise dos resultados, foi realizada reunião com os gestores da 
produção, planejamento e almoxarifado. Nessa reunião foram discutidos as análises e os 
cálculos descritos no trabalho. Com a aceitação dos gestores, os analistas passaram a utilizar a 
curva ABC para definir os lotes de mesas a serem programados. 
 
Apesar da meta proposta ainda não ter sido alcançada, o trabalho foi bem aceito pelos gestores 
e envolvidos no processo de produção, uma vez que já está sendo estudada a possibilidade de 
utilização das ferramentas de gestão de estoque em outras linhas de produção. 
 
6 Considerações finais 
 
O crescente aumento da competitividade leva as organizações a buscarem maneiras para 
otimizar seus processos com finalidade de reduzir custos. A melhoria do controle e 
gerenciamento de estoque é uma das formas se obter essa redução. A administração dos 
estoques é fundamental para toda e qualquer organização, pois os estoques representam a maior 
parte do ativo circulante de uma empresa. 
 
Assim, como foi demonstrado na análise dos resultados do presente trabalho, a construção da 
curva ABC propiciou a classificação dos itens do estoque de uma linha de produção de mesas 
que devem ser considerados prioritariamente na redução de custo. Para tanto, foram calculados 
o estoque mínimo, o estoque máximo e o lote de produção de cada item dessa linha, buscando 
reduzir o valor do estoque estudado em 20%. No período analisado a meta estabelecida ainda 
não foi alcançada, porém o custo do estoque foi reduzido 16,5%. No entanto, espera-se que com 
o consumo de alguns itens que já estavam em estoque e que devido à sazonalidade ainda não 
foram utilizados, a meta possa ser atingida nos próximos meses, uma vez que a simulação 
apontou possibilidade de redução do valor de estoque de 40,9%. 
 
A utilização da curva ABC, auxiliando na tomada de decisões quanto ao gerenciamento dos 
estoques, permite se ter visão das possibilidades de redução de custo, e consequente aumento 
de lucros. Desse modo, o gerenciamento de estoques configura-se como fator fundamental para 
melhoria da competitividade da empresa. 
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Resumo: Atualmente, a redução de custos de produção associada ao aumento de qualidade e 
produtividade é um grande desafio para as organizações. Sabe-se que são inúmeros, e muitas 
vezes invisíveis, os desperdícios nos processos de  fabricação. Nesse sentido, foram realizadas 
ações de melhoria em uma fábrica de móveis com o objetivo de reduzir seus desperdícios e 
aumentar sua produtividade. Para tanto, foram coletados dados por meio de observações, 
entrevistas, fotografias, medições, mapas de fluxo de valor das atividades rotineiras e análise 
documental. A metodologia utilizada foi a manufatura enxuta (lean manufacturing) usando 
especificamente as ferramentas MFV, fluxo contínuo, trabalho padronizado e programa 5S. 
Após análise dos processos de fabricação de móveis foi possível a indicação de ações de 
melhoria como a modificação do leiaute na linha de produção, a redução da movimentação de 
pessoas, a criação de fluxo contínuo na montagem e a padronização do trabalho na expedição 
e da quantidade de itens a serem pintados. Com isso houve melhoria da qualidade do processo 
de fabricação e aumento significativo da produtividade, sobretudo no setor de montagem que 
foi de 193,3%; além de elevar a satisfação dos operadores na produção de móveis. 
 
Palavras-chave: Desperdícios. Lean manufacturing. Produção. Linha de montagem. 
Produtividade. 
 
1 Introdução 
 
Os esforços relativos à redução de desperdícios em processos de fabricação são cada vez 
maiores, sobretudo com o objetivo de aumentar a produtividade das organizações. 
 
Nesse contexto, uma indústria moveleira, localizada no estado de Minas Gerais, apresenta 
dificuldades para solucionar problemas de ordem produtiva, tais como excesso de 
movimentação de pessoas nos setores, desorganização e falta de sincronismo das atividades e 
informações, desperdícios de insumos e falta de padronização das tarefas. 
 
Diante desses problemas, esse trabalho tem como objetivo reduzir desperdícios e aumentar a 
produtividade de setores desta empresa em no mínimo 20% por meio da implantação da 
metodologia lean manufacturing. 

 

Para tanto, inicialmente, foi feita revisão bibliográfica relativa a conceitos e ferramentas da lean 

manufacturing. Posteriormente, foi realizado diagnóstico da situação atual da empresa e 
levantamento de oportunidades de melhoria. Finalmente, foram implantadas ações de melhoria 



 

2 

 

e realizada análise dos resultados obtidos. 
 
2 Metodologia 
 
Para possibilitar a definição  e implementação de ações para redução de desperdício e melhoria 
da produtividade da empresa pesquisada foram utilizadas ferramentas da lean manufacturing 
como MFV (mapeamento de fluxo de valor), fluxo contínuo, trabalho padronizado e programa 
5S; sendo os dados coletados por meio de observações, entrevistas, fotografias, medições, e 
mapas de fluxo de valor das atividades rotineiras e análise documental. 
 
2.1 Mapeamento de fluxo de valor 
 
Segundo Rother e Shook (2003), fluxo de valor é toda ação, que agrega valor ou não, necessária 
para conduzir um produto por todos os fluxos essenciais: o fluxo de produção desde a matéria-
prima até o consumidor; e o fluxo do projeto do produto, da concepção até o lançamento. O 
mapeamento de fluxo de valor é composto por quatro etapas, conforme mostrado na FIGURA 
1. 
 

FIGURA 1 – Etapas do MFV 

 
Fonte: Adaptado de ROTHER e SHOOK (2003). 

 
A primeira etapa do MFV se inicia com a escolha de uma família de produtos que é um grupo 
que passa por etapas semelhantes de processamento e utiliza equipamentos comuns nos seus 
processos (ROTHER; SHOOK, 2003). 
 
A segunda etapa consiste em desenhar o estado atual de valor, o que é feito a partir da coleta de 
informações no chão de fábrica. Neste desenho são representados os processos e os fluxos por 
meio da utilização de símbolos ou ícones padrão (ROTHER; SHOOK, 2003). 
 
A terceira etapa consiste em desenhar o estado futuro de valor, com o objetivo de construir uma 
cadeia de produção onde os processos individuais são articulados aos seus clientes ou por meio 
de fluxo contínuo ou puxado, e cada processo se aproxima o máximo possível de produzir 
apenas o que os clientes precisam e quando precisam (ROTHER; SHOOK, 2003). 
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O passo final é preparar um plano de implementação que descreva, em uma página, como se 
planeja chegar ao estado futuro. Assim que o estado futuro se torna realidade, novo mapa do 
estado futuro deverá ser elaborado. Isso nada mais é que a melhoria contínua no nível do fluxo 
de valor. Desta forma, sempre deverá haver um mapa do estado futuro (ROTHER; SHOOK, 
2003). 
 
2.2 Fluxo contínuo 
 
Produzir em fluxo contínuo significa que os itens são processados e movidos diretamente de 
um processo a outro subsequente e uma peça de cada vez, sendo que em cada etapa se realiza 
apenas o que é exigido pela etapa seguinte. O fluxo contínuo também é chamado de “fluxo de 
uma peça” ou “one piece flow” (ROTHER; HARRIS, 2002). 
 
O fluxo contínuo pode ser realizado tanto em linhas de produção ou montagem quanto em 
células manuais (produção manual) ou automática (produção automatizada) (ROTHER; 
HARRIS, 2002). 
 
Uma célula é um arranjo de pessoas, máquinas, materiais e métodos com os processos 
colocados bem próximos uns dos outros e em ordem sequencial, e nos quais as peças são 
processadas em fluxo contínuo ou, em alguns casos, em pequenos lotes que são mantidos pela 
sequência de passos do processo (ROTHER; HARRIS, 2002). 
 
Segundo Rother e Harris (2002), o fluxo contínuo pode ser atingido em células com diferentes 
configurações como tipo I, tipo L e tipo U. O layout da célula em “U” é o mais conhecido, pois 
fornece mais opções e flexibilidade na distribuição dos elementos de trabalho pelos operadores 
e faz com que o retorno do item da operação final para a inicial (retrabalho) seja o menor 
possível. 
 
Ainda de acordo com Rother e Harris (2002), na implantação do fluxo contínuo é importante o 
alinhamento dos processos ao takt time. Com a definição dos elementos de trabalho e dos 
tempos de ciclos é possível, por meio do gráfico de balanceamento do operador (GBO), a 
redução ou eliminação de atividades que não agregam valor ao produto. 
 
2.3 Trabalho padronizado 
 
A padronização do trabalho é um dos pilares do Sistema Toyota de Produção (STP), sendo 
utilizada para aperfeiçoar o uso da mão de obra quando a mesma está abaixo da sua capacidade 
produtiva, balanceando postos de trabalho, redistribuindo atividades entre os operadores e 
criando fluxos contínuos. Isso possibilita aumento da eficiência e redução ou eliminação de 
desperdícios (CORREA et al., 2016). 
 
Correa et al. (2016) concluíram que, com a aplicação do trabalho padronizado, pode-se 
identificar e eliminar atividades que não agregam valor às células e/ou às linhas de produção, 
alcançando padrão de trabalho que permite a produção com qualidade, produtividade e 
segurança, diminuindo a variabilidade do processo e garantindo menores lead times. 
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Sistemas produtivos que não possuem a aplicação de trabalhos padronizados são propícios a 
apresentarem desperdícios de movimentação, estoque, transporte, espera e retrabalho que são 
as principais causas de ineficiência do processo (CORREA et al., 2016). 
 
2.4 Programa 5S 
 
O programa 5S foi criado com o objetivo de possibilitar a obtenção de um ambiente de trabalho 
adequado à maior produtividade. Isso ocorreu no início da década de 50, momento em que o 
Japão tentava se reerguer da derrota sofrida na Segunda Guerra Mundial e as indústrias 
japonesas necessitavam colocar no mercado produtos com preços e qualidade capazes de 
competir com produtos fabricados na Europa e nos Estados Unidos (RIBEIRO, 2006). 
 
O programa foi desenvolvido pelo engenheiro químico japonês Dr. Kaoru Ishikawa, principal 
disseminador dos conceitos de qualidade total no Japão, com o objetivo de combater o 
desperdício nas fábricas japonesas (RIBEIRO, 2006). 
 
Conforme Ribeiro (2006), a denominação 5S é derivada de cinco palavras (atividades) 
japonesas iniciadas pela letra “S”, sendo elas: 

 seiri (senso de utilização) – consiste em identificar os itens e materiais necessários e os 
desnecessários, mantendo no local de trabalho apenas o que as pessoas irão realmente 
precisar; 

 seiton (senso de ordenação) – consiste em dispor as ferramentas, materiais e documentos 
de forma sistemática e estabelecer sistema de identificação para rápido acesso a estes 
por qualquer pessoa que trabalha no local; 

 seiso (senso de limpeza) – consiste em zelar pelos materiais e ambiente de trabalho, 
deixando tudo sempre limpo; 

 seiketsu (senso de saúde e padronização) – é manter as condições ideais de saúde física 
e mental e estabelecer regras de convivência, garantindo a manutenção dos três 
primeiros “S”; 

 shitsuke (senso de autodisciplina) – é o cumprimento rigoroso daquilo que for 
estabelecido entre as pessoas, bem como das normas vigentes e procedimentos. 

 
3 Diagnóstico da situação atual 
 
Com o intuito de conhecer todo o fluxo de produção, identificar possíveis fontes de desperdícios 
e oportunidades de melhoria, iniciou-se o desenvolvimento do trabalho por meio da elaboração 
do mapeamento de fluxo de valor (MFV) da organização, apresentado na FIGURA 2. 
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FIGURA 2 – Mapeamento de fluxo de valor 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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Foi constatado que alguns setores apresesentavam oportunidades de melhoria relativas, 
sobretudo, às condições de trabalho, à confiabilidade do processo e, consequentemente, ao 
aumento da produtividade. As principais oportunidades de melhoria identificadas em cada setor 
estão descritas no QUADRO 1 e algumas destas estão ilustradas na FIGURA 3. 
 
QUADRO 1 – Oportunidades de melhoria por setor 

SETOR OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

Fundição 
 Equipamento utilizado para aferição da temperatura do metal líquido (pirômetro) sem 

controle e plano de calibração. 
 Peças fundidas com excesso de rebarbas após a etapa de desmoldagem. 

Tubular  Desperdícios de varetas de solda.   

Montagem 

 Ambiente totalmente desorganizado e sem sicronização das atividades e informações. 
 Movimentação excessiva de colaboradores em função de dois diferentes setores de apoio 

localizados a uma distância de aproximadamente 47 metros do setor de montagem. 
 Falta de estoque de materiais considerados críticos para o processo. 
 Atividades sem padronização. 

Furação 
 Operação realizada de forma inadequada e insegura. 
 Postos de trabalho com luminosidade precária acarretando maior probabilidade de 

ocorrência de acidentes e inprodutividade. 

Lavagem / 
pintura 

 Movimentação excessiva de colaboradores. 
 Baixo aproveitamento da capacidade dos carrinhos utilizados para transportar peças. 
 Gasto excessivo de energia elétrica 
 Tintas armazenadas sem identificação. 

Expedição / 
onferência  Desperdícios na embalagem de produtos, tendo em vista o uso excessivo de materiais. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
FIGURA 3 – Exemplo de algumas oportunidades de melhoria 
a) Fluxo desordenado b) Falta de gabarito para pintura c) Desordem do setor de montagem d) Movimentação 
excessiva e carrinho mal aproveitado 

a) 

 
 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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4 Ações de melhoria 
 
Em comum acordo com a alta direção da empresa pesquisada, foram determinados os 
indicadores de desempenho e as metas (TABELA 1) para monitorar o alcance das melhorias 
desejadas no setor considerado mais crítico, que corresponde à montagem.  
 
                TABELA 1 - Indicadores de desempenho 

INDICADOR SITUAÇÃO ATUAL META 
Produtividade (produto/dia) 0,75 0,9 

Movimentação (metro) 7.856 6.285 
                 Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
Para possibilitar o alcance das metas definidas foram implantadas ações de melhoria conforme 
descrito no QUADRO 2 e apresentado na FIGURA 4. 
 
QUADRO 2 – Ações de melhoria por setor 

(Continua) 
SETOR AÇÕES DE MELHORIA RESULTADOS 

Fundição 

 Elaboração de plano de calibração para o pirômetro, 
tendo em vista que se trata de um equipamento que 
fornece informação que necessita ser altamente 
confiável. 

 Solicitação para avaliação e, se necessário, restauração 
de todos os ferramentais das placas modelo 

 Assertividade na tomada de decisão. 
 Eliminação de formação de 

eventuais rebarbas. 
 

Tubular 
 

 Treinamento de todos os colaboradores do setor para 
evitar o descarte prematuro das varetas de solda.  

 Aproveitamento de 100% das sobras 
de varetas para a realização do 
processo de soldagem. 

Montagem 

 Aproximação dos setores de furação e ferramentaria 
ao setor de montagem, pois estes são setores 
considerados de apoio à montagem.  

 Desobstruição de uma passagem entre os setores ateliê 
e montagem. 

 Organização de cada bancada de trabalho para atender 
exclusivamente as etapas de montagem dos produtos. 

 Colocação das peças consideradas mais críticas 
próximas às bancadas. 

 Treinamento de todos os colaboradores para 
desenvolverem as atividades de forma segura, 
organizada e produtiva (5S). 

 Elaboração de instruções de trabalho para a 
padronização das atividades. 

 Posto de trabalho organizado 
(FIGURA 4). 

 Informações e atividades dos 
colaboradores totalmente 
sincronizadas e padronizadas. 

 Redução e, até mesmo eliminação de 
movimentação desnecessária dos 
colaboradores.  

 Melhoria nos estoques de peças 
fundidas e terceirizadas. 

 Melhoria do fluxo de informação. 
 Aumento da produtividade. 

Furação 
 Projeto de gabaritos para facilitar as furações das 

peças. 
 Eliminação de retrabalho, uma vez 

que antes da melhoria foi constatado 
retrabalho de 40%. 

Lavagem / 
pintura 

 Treinamento dos colaboradores do setor para 
trabalharem mais próximos dos carrinhos.  

 Conscientização dos colaboradores para aproveitarem 
melhor o espaço.  

 Construção de suportes para fixação de peças a serem 
pintadas.  

 

 Diminuição da movimentação de um 
posto para outro. 

 Aumento da produção de uma peça 
por vez para 8 peças. 

 Ganho significativo de 
produtividade e maior 
aproveitamento da energia 
consumida para a pintura. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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QUADRO 2 – Ações de melhoria por setor 
(Conclusão) 

SETOR AÇÕES DE MELHORIA RESULTADOS 

Expedição 
/ 

conferência 

 Designação de um líder para inspecionar 
constantemente o setor. 

 Disseminação dos resultados da inspeção, em reunião 
semanal, junto à alta direção. 

 Sedimentação da padronização da 
operação de embalagem e, 
consequentemente,  conscientização 
de toda a equipe para redução da 
quantidade de materiais utilizados. 

 Melhoria de tomada de novas ações, 
sobretudo preventivas. 

 
FIGURA 4 – Organização do posto de trabalho no setor de montagem 
a) Antes da implantação das melhorias           b) Depois da implantação das melhorias 

a) 

 

b) 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
Ressalta-se que em todos os setores obteve-se ganho de produtividade, tendo em vista que 
também foram desenvolvidas ações para melhorar as condições de trabalho e, 
consequentemente, o bem-estar dos colaboradores. Dentre as ações destacam-se a melhoria na 
iluminação dos postos de montagens e a compra de caixas para armazenamento apenas das 
ferramentas necessárias para o desenvolvido das atividades. Além disso, o programa 5S foi 
implantado em todos os setores. 
 
Constata-se também que em todos os setores houve redução significativa da movimentação. A 
FIGURA 5 mostra a mudança realizada no setor de montagem. 
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FIGURA 5 – Mudança no layout para redução da movimentação de pessoas no setor de montagem 
a) Representação do desclocamento do funcionário b) Estimativa de movimentação pós-melhoria c) Quebra da 
parede para acesso ao setor de monagem 

 a) b) 

 
c) 

 
 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
5 Demonstração e análise dos resultados obtidos 
 
Com as ações de melhoria implantadas em cada setor, por meio da utilização da metodologia 
Lean Manufacturing, foi possível obter ganhos significativos para a empresa pesquisada. Os 
resultados mais expressivos, que correspondem ao setor de montagem, podem ser vistos na 
TABELA 2. 
 
TABELA 2 - Indicadores de desempenho após a implantação das melhorias no setor de montagem 

INDICADOR MEDIÇÃO 
INICIAL META MEDIÇÃO  

FINAL 
RESULTADO 

FINAL 
Produtividade (produto/dia) 0,75 0,9 2,2 Aumento de 193,3% 

Movimentação (metro) 7.856 6.285 2.901 Redução de 63% 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
Observa-se na TABELA 2 que os resultados obtidos mostram redução significativa na 
movimentação diária de cada operador, propiciando condição mais favorável ao seu bem-estar 
e tornando-o mais produtivo. 
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Antes do desenvolvimento do trabalho, o setor de montagem produzia em média 0,75 produtos 
por dia, o que equivale a 15 produtos por mês. Após as ações de melhoria, esse índice de 
produção aumentou para 2,2 produtos/dia, o que corresponde a 44 produtos/mês. 
 
As intervenções realizadas no setor de montagem, como por exemplo a mudança do leiaute e a 
padronização do trabalho, resultaram na redução significativa de movimentação, como 
mostrado detalhadamente na TABELA 3. 
 
                   TABELA 3 - Índice de movimentação dos colaboradores no setor de montagem 

DESCOLAMENTO DOS 
FUNCIONÁRIOS 

MOVIMENTAÇÃO (m/dia)  
Antes das melhorias Após as melhorias 

Ateliê 241 48 
Setores de furação e ferramentaria 460 94 

Montagem 2.328 232 
Pesagem e coleta de caixas 123 123 

Deslocamento ao banho 1.638 1638 
Pintura 3.066 766 
TOTAL 7.856 2.901 

                   Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 
6 Considerações finais 
 
Com a implantação da metodologia Lean Manufactuting (Manufatura Enxuta), realizada nas 
áreas de fundição, montagem, tubular, lavagem/pintura e expedição/conferência da empresa 
pesquisada, foi obtido aumento significativo de produtividade em todos os setores, 
principalmente no setor de montagem cujo aumento da produtividade foi de 193,3% e o  retorno 
financeiro de R$13.555,00 mensais. 
 
Assim, com o trabalho desenvolvido foi possível também melhorar as condições de trabalho 
dos colaboradores, tornando-os mais satisfeitos e produtivos em seus postos. 
 
Considera-se um dos fatores prepodenrantes para o alcance de melhores resultados no processo 
organizacional, o engajamento de todos os colaboradores e a busca da melhoria contínua.  
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Resumo: A otimização do processo produtivo garante diversas vantagens para a empresa, 
contribuindo para que ela permaneça em um mercado cada dia mais competitivo. Diante deste 
contexto, este trabalho visa mensurar e avaliar o alto índice de atividades que não agregam 
valor na logística interna da empresa Magneti Marelli, relacionadas à movimentação para o 
abastecimento das linhas de montagem de boquetones, que são componentes utilizados nas 
montadoras de automóveis. Sabe-se que essa atividade gera algumas consequências para a 
empresa, dentre elas podem-se citar a sobressaturação do operador e a falta de matérias-
primas na linha produtiva. Apresentou-se então uma proposta de estruturação do segundo step 
do pilar de logística segundo a metodologia WCM. Para analisar o problema em questão, 
utilizaram-se algumas ferramentas de qualidade como cronoanálise, cinco porquês, 5G, 4M e 
5W1H.  Fez-se então a implantação do projeto denominado “área de picking”, a fim de 
otimizar o processo, reduzir o índice de parada das linhas de montagem do boquetone por 
falta de abastecimento, eliminar algumas etapas do processo e realocar um operador. Além 
disso, utilizou-se do kanban e da reestruturação das etapas para melhor aproveitamento dos 
recursos da empresa. Após implantadas as melhorias, compararam-se os resultados, que 
comprovaram a viabilidade do processo e os benefícios gerados pelo projeto. 
 
Palavras-chave: Otimização. Logística. WCM. 
 
1 Introdução 
 
O sucesso das empresas está diretamente ligado à capacidade de atender as necessidades de 
seus clientes. Para isso, é fundamental o correto gerenciamento dos recursos materiais, 
financeiros e humanos, além disso, a empresa deve buscar a melhoria contínua de seus 
produtos e processos. Neste contexto, o planejamento estratégico deve estar alinhado com as 
diretrizes da empresa, e deve ser constantemente atualizado diante das mudanças do mercado, 
com a adoção de novas ferramentas e métodos que auxiliem no gerenciamento do processo 
produtivo, para assim viabilizar resultados positivos, alcançar diferenciais e 
consequentemente, sobressair em um mercado cada dia mais competitivo. 

 
A filial de Itaúna Magneti Marelli Componentes Plásticos LTDA (MMCP) possui alto índice 
de NVAA’s (atividades que não agregam valor) no setor de logística, além de perdas no 
processo que atualmente não são calculadas e controladas pela gestão da empresa. O principal 
problema concentra-se na movimentação da logística interna, na qual os trabalhadores 
demandam um tempo excessivo para coletar os componentes no almoxarifado e abastecer as 
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linhas de montagem da fábrica. Este fator ocorre primordialmente nas linhas de produção de 
boquetones, devido a maior quantidade de componentes necessários para sua fabricação, e a 
maior produtividade, por ser considerado um dos principais produtos da MMCP vendido para 
FIAT. Os boquetones são peças à base de plástico em formato tubular que fazem parte do 
sistema de abastecimento dos automóveis das linhas de montagem dos modelos FIAT: Novo 
Uno, Argo, Mobi, Doblô, Cronos, Strada e Toro.  
 
O histórico da empresa relata que o abastecimento das linhas de produção de boquetone 
sobrecarrega os operadores. Diante dessas informações, este trabalho terá como objetivo 
restringir o índice de NVAA do abastecimento em 50% e, consequentemente, eliminar a 
sobressaturação do operador até junho de 2018. Por conseguinte, aumentará a produtividade e 
evitará gargalos logísticos da empresa. 
 
Este trabalho será embasado na utilização das ferramentas do WCM (World Class 
Manufacturing) que é separada em 10 pilares técnicos, sendo eles: Pilar de Segurança, 
Melhoria Focada, Desdobramento de Custos, Manutenção Profissional, Manutenção 
Autônoma, Controle da Qualidade, Logística, Gestão Preventiva de Equipamentos, 
Desenvolvimento de Pessoas e Meio Ambiente. No presente trabalho, as melhorias serão 
executadas no pilar de logística. A implementação deste pilar percorre passos, entendidos 
como steps pela metodologia WCM, que são eles: Redesenhar as linhas para satisfazer os 
clientes; Reorganizar a logística interna; Reorganizar a logística externa; Nivelar a produção; 
Refinar a logística interna e externa; Integrar a rede de vendas, produção e aquisição e Adotar 
uma sequência, um método de agendamento de tempo fixo. 

 
Dentre os steps do pilar de logística serão aplicadas melhorias no segundo step, utilizando 
como modelo as linhas de montagem do boquetone para implementação. As linhas modelo 
são linhas de montagem baseadas nas maiores perdas, manipulada inicialmente para aplicação 
de “projeto-piloto”, um primeiro ambiente no qual os princípios do WCM e da melhoria 
organizacional serão implementados e mostrados para toda a organização, para 
posteriormente ser expandido para os demais setores da empresa. 
 
Conforme Yamashina (2006), o propósito do WCM é tornar permanentes as melhorias na 
sistemática, de maneira organizada, envolvendo as pessoas a partir do topo para o chão de 
fábrica, a fim de obter o máximo de benefícios com os mínimos esforços. É de fundamental 
importância ter uma visão global da planta para que se chegue aos detalhes. 
 
Em busca de solucionar os problemas, serão desenvolvidas e implementadas melhorias a 
partir de um novo projeto: área de picking1. 
 
2 Metodologia 
 
Este trabalho será de natureza aplicada, pois tem como característica fundamental o interesse 
na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos. A abordagem é 
considerada qualitativa, pois preocupa com a qualidade, ou seja, com os significados e valores 

                                                 
1Picking – Colheita, área de armazenagem de produtos. 
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e ao mesmo tempo quantitativa, no qual consta também apresentação dos dados obtidos.  
Trata-se de um estudo de um modelo teórico e da interação com os participantes.  
 
Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva na busca de conhecer e descrever os fatos e 
fenômenos relacionados ao tema. O processo descritivo visa à identificação, registro e análise 
das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse 
tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso em que após a coleta de dados, é 
realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior determinação dos 
efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto. Segundo Yin (2001), o 
estudo de caso investiga fenômenos contemporâneos dentro do contexto da vida real, quando 
as fronteiras deste fenômeno e o contexto não são muito claros e são utilizadas múltiplas 
fontes de evidências. Neste estudo de caso serão coletados dados, no qual serão analisados e 
propostos projetos de melhorias. Também se adéqua a uma pesquisa explicativa que exige 
maior investimento em síntese, teorização e reflexão a partir do objeto de estudo.  
 
O local de pesquisa será realizado em campo, ou seja, na empresa de autopeças Magneti 
Marelli, restringindo-se o universo da pesquisa, à área modelo da linha de montagem dos 
boquetones. 
 
3 Revisão Bibliográfica 
 
Neste tópico serão relacionadas às bases literárias para o desenvolvimento da pesquisa 
realizada. Apresenta-se uma visão geral da metodologia WCM e suas ferramentas. 
 

3.1 World Class Manufacturing (WCM) 
 

O termo “World Class Manufacturing” (WCM), em tradução livre: Empresa de Classe 
Mundial, foi utilizado por Hayes e Wheelwright (1984). Desde então, o conceito tem sido 
adotado e expandido por alguns autores como Schonberger (1996), que tem reforçado 
algumas das ideias propostas, adicionando novas práticas e ignorando algumas outras, na 
formulação e análise das estratégias competitivas de operação.  
 
No atual mercado globalizado, muitas empresas têm se apresentado mais competitivas que 
outras. Estas empresas, que Schonberger (1996) chamou de Manufatura de Classe Mundial, 
possuem características comuns, que podem ser sintetizadas em: 
 

 Um novo modelo de qualidade de produto; 
 Técnicas de produção just in time; 
 Alteração no modo de gerenciar a mão de obra e os recursos da produção; 
 Flexibilidade em atender às necessidades dos clientes. 

 
3.2 5G 
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Segundo Ulrich (2016), o método 5G ajuda a analisar todos os detalhes, a fim de ter uma 
visão objetiva da situação. Este é um método (guia) cuja finalidade é primordialmente 
baseada na "arbitragem" do conflito: 
 

 Teoria (conceitos) versus prática (realidade); 
 O que fazemos (falho) versus o que realmente pode ser feito (ideal); 

 
3.3 5W1H 
 
O plano de ação 5W1H permite considerar todas as tarefas a serem desenvolvidas ou 
selecionadas de forma cuidadosa e objetiva, assegurando sua implementação de forma 
organizada (CAMPOS, 1992). 
 
3.4 5Whys 
 
As organizações estão vulneráveis aos erros, cabe ao gestor identificar a melhor forma de 
solucioná-los. Existem inúmeras técnicas que lidam sobre isso, sendo uma delas, a técnica dos 
“Cinco Porquês”. Trata-se de um método simples e eficaz, perfeito para a tomada de decisão 
de forma rápida (ANDREASI, 2013). 
 
3.5 4M 
 
De acordo com Yamashina (2006), o diagrama Espinha de Peixe ou Ishikawa, é um método 
que viabiliza um quadro para classificar as causas de um determinado fenômeno e identifica a 
causa mais provável, de acordo com seu encaixe nessas quatro categorias: Man (mão de obra), 
Materials (materiais), Machine (máquinas) e Method (método).  
 
4 Descrição da pesquisa 
 
4.1 Situação atual da empresa 
 
Segundo Reis (2018) o abastecimento de componentes das oito linhas de boquetone necessita 
de dois operadores logísticos. A aquisição dos itens é realizada através da retirada direta nas 
prateleiras, sendo fundamental verificar a localização de cada código referente ao componente 
no sistema. Para efetuar a retirada dos componentes na prateleira, na maioria das vezes é 
necessária a utilização da empilhadeira, visto que os locais são altos para se alcançar 
manualmente, o que gera tempo excessivo de espera por parte dos abastecedores. 
 
Após a aderência dos itens, o funcionário faz o trabalho de transbordo das caixas para as 
embalagens corretas exigidas pela SOP (Standard Operation Procedure) de embalagem da 
empresa. Esta atividade também é considerada NVAA e de alto tempo de execução, pois as 
etiquetas primárias são colocadas com o saldo total que vêm da embalagem do fornecedor. É 
preciso que a cada transbordo, seja realizado a divisão deste saldo e emissão das novas 
etiquetas, utilizadas para identificar a quantidade de material existente na caixa. O saldo do 
estoque do almoxarifado é transferido para a produção sempre que o operador leva os itens 
para abastecer as linhas. Esta atividade é executada por meio de um leitor de etiquetas, 
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indispensável para transferir os produtos. Posteriormente o abastecedor se desloca até a célula 
de montagem, conforme SOP abastece a linha, e retorna para a próxima coleta no 
almoxarifado.  
 
Os abastecedores seguem o padrão da SOP (Standard Operation Procedure) corretamente, 
porém o método é ineficaz e não aceitável pelo WCM, pois não condiz com o ciclo de tempo 
exigido pela metodologia. 
 
4.2 Identificação do Problema 
 
A identificação do problema iniciou-se por meio das entrevistas aos operadores logísticos, 
questionando-os sobre o procedimento diário do abastecimento das linhas de boquetones. De 
acordo com os problemas relatados pelos operadores, realizou-se a visita no local da produção 
dos boquetones, na qual foram aplicadas as ferramentas da qualidade demonstradas a seguir 
para auxiliar na descoberta da causa raiz. 
 
O QUADRO 1, QUADRO 2, QUADRO 3 e FIGURA 1, demonstram as ferramentas 
utilizadas para identificação do problema, sendo elas o 5G, 5W1H, 5Whys, 4M, 
respectivamente. 
 
O método 5G tem a finalidade de analisar se realmente os envolvidos adotam as boas práticas 
de acordo com o que seria ideal seguir para uma boa produção. 
 
  QUADRO 1-5G aplicado à MMCP 

 

GEMBA 

A equipe do presente trabalho se deslocou até o almoxarifado e verificou  que o 
deslocamento dos operadores e o tempo para coleta dos componentes era elevado 
para abastecer as linhas. 

 

 

GEMBUTSU 

Foi visto que os abastecedores das linhas de boquetone percorriam distâncias 
transcendentes para recolher os itens no almoxarifado, sendo necessário a espera 
do operador de empilhadeira para descer os componentes, transbordo dos itens 
para a caixa correta, divisão do saldo das etiquetas no sistema e a transferência de 
cada componente para o processo de produção através do leitor de código de 
barra. 

 

 

GENJITSU 

De acordo com o WCM e ao método da curva ABC, é necessário abastecer as 
linhas a cada hora, para não haver perda do controle de estoque.Viu-se que o 
tempo de NVAA é alto na operação de coleta dos componentes, e que cada 
abastecedor é responsável por quatro células, o método atual está inadequado, 
gerando sobressaturação dos trabalhadores logísticos. 

GENRI Existe um procedimento operacional para o abastecimento das células em estudo. 

 

GENSOKU 

O padrão WCM não é seguido corretamente devido ao fato dos operadores ora 
abastecerem a linha com quantidade de componentes excessiva, além de uma hora 
de cobertura, ou não abastecerem, gerando parada de produção por falta de tempo 
na operação seguida. O Método é ineficaz. 

Fonte: Autores 
 
O 5W1H é considerado um plano de ação redigido em um documento, que apresenta o 
planejamento de todas as ações necessárias para atingir um resultado desejado 
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QUADRO 2 - 5W1H aplicado à MMCP 

5 WITH Data: 15/09/2017 
PROJETO 

Alto tempo de NVA no abastecimento das linhas de 
Boquetone 

SETOR:  
Logística 

1 

O QUÊ Os peradores logísticos demandam alto 
tempo de execução ao abastecer as linhas 
de produção com os itens para montagem 

do produto final. 

Em que objeto / produto foi identificado problema? O 
que foi identificado no problema (variáveis: material 
utilizado, dimensões, coloração, dano causado, etc) 

2 

QUANDO? 

Problema se manifesta nos três turnos de 
produção ao coletar os itens no 

almoxarifado da empresa. 

Quando se manifesta o problema? (horário) 
Em que fase da operação? (inicio de produção, set-up, 

funcionamento normal, parada de produção, após 
troca de ferramenta, após troca de tipo de produto, 

etc) 

3 

ONDE? O problema é verificado no abastecimento 
das células de produção do produto 

Boquetone. 

Onde é verificado o problema (linha, operação, 
estação)? Em qual parte especifica é verificado o 

problema? Onde no produgo é verificado o problema? 

4 

QUEM? Dois operadores logísticos estão 
destinados à atividade de abastecimento 
dos Boquetones e possuem ato índice de 

movimentação interna 

O problema é ligado a uma capacidade específica? 
Qual comportamento específico pode causar o 

problema? – apenas alguns colaboradores apresentam 
esse problema? 

5 

QUAL? O tempo elevado da atividade esta 
relacionado à necessidade de solicitar a 
empilhadeira para coletar os itens. Ao 

deslocamento alto no almoxarifado e ao 
transbordo de peças. 

Quais características são ligadas ao problema? 
O problema apresenta uma tendência ou correlação 

com algo? O problema é casual? (poucos fenômenos 
são realmente casuais) 

6 

COMO? Os operadores são capacitados e seguem a 
atividade conforme instruído, porém o 

método é ineficaz, pois o tempo da 
atividade excede ao exigido em teoria 

WCM, instruido que o tempo de 
abastecimento seja efetuado a cada hora a 

frequência do problema é constante e 
diária. 

Como se apresenta o equipamento / máquina em 
relação as condições de funcionamento ideais? Como 

o problema é detectado? Qual a frequência de 
ocorrências do problema? 

Fonte: Autores 
 
O“Cinco Porquês” é uma técnica interrogativa usada para explorar as relações de causa e 
efeito subjacentes a um problema específico. O objetivo principal da técnica é apontar a 
verdadeira causa de um fenômeno, perguntando-se cinco vezes em que cada resposta forma a 
base da próxima pergunta. 
 
QUADRO 3 - 5 Whys Aplicados à MMCP 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Skill&xid=17259,1500004,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi3f9A47LuSxo_ENIKVPd0sS8vcWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Causality&xid=17259,1500004,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgFdmB_j2JhE2APOSZxs2F95Q_rLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Causality&xid=17259,1500004,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgFdmB_j2JhE2APOSZxs2F95Q_rLA
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Fonte: Autores 
 
O Diagrama Ishikawa  ou Espinha de Peixe, tem como função indicar quais são as causas que 
podem influenciar determinado efeito, seja em equipamentos, sistemas ou processos. A 
equipe atuou nas causas marcadas de vermelho, que significam que a atividade citada impacta 
diretamente no problema. 
 
FIGURA 1 - 4M aplicado à MMCP 

Máquina Método  
 
(    )  Veículos do 
abastecimento estragados  
( X )  Empilhadeiras não 
disponível para coletar 
componetes 
(    )  Falta equipamento no 
processo 
 
 

 
( X ) SOP inadequada 
(    ) Não exixte métod a  
ser seguido 
(    ) Método não foi  
padronizado repassado 

 
Tempo alto do operador 

logístico ao montar kit para 
abastecer a linha 

  
 
(   )  Operador não possui 
treinamento 
(   )  Operador lento 
(X )  Operador sobressaturado 
(   )  Não exite mão de obras 
para operação 
 

 
(   )  Itens com estoque zerado 
( X)  Itens com embalagem 
incorreta 
(X )  Itens dispostos em 
 local de dificil alcance 

Mão de Obra Material  
Fonte: Autores 
 
4.3 SOP (Standard Operation Procedure) 

 
Um procedimento operacional padrão SOP é um conjunto de instruções passo a passo 
compiladas por uma organização para auxiliar os funcionários a realizar operações complexas 

CAUSA EM POTENCIAL 1º PORQUE 2º PORQUE 3º PORQUE 4º PORQUE 5º PORQUE Ações

Indisponibilidade da 
empilhadeira para coletar 

os componentes

O operador de 
empilhadeira atende mais 
de uma área na empresa

As áreas demandam a 
utilização de empilhadeira e 

não é viável a locação de 
mais equipamentos

O tempo disponível do operador de 
empilhadeira para as atividades, atende 

todas as áreas, porém não existe priorização 
para que o mesmo execute as funções em 

ordem de prioridade

Não foi elaborado nenhum 
método de melhoria e definição de 

padrão para a atividade

Estabelecer um 
padrão de priorização 

e chamada - 
KANBAN.

Itens dispostos em locais 
de difícil alcance

As locações são em 
prateleiras altas e longas 

pois não existe outro local 
de armazenamento 

Não foi criado uma área de 
fácil acesso para coleta dos 

itens

Não foi elaborada a análise da perda de 
movimentação interna na atividade de coleta 

dos itens 

Não existe equipe destinada à 
análise da perda de movimentação 

no abastecimento das linhas de 
boquetone 

Analisar a perda e 
criar uma área de 

picking para o 
abastecimento das 

linhas de boquetone

Operador sobressaturado

Os operadores demandam 
alto tempo de execução na 
atividade de abastecimento 

das linhas de boquetone 

Dificuldade de coletar os 
itens no almoxarifado

Os itens são dispostos em local de difícil 
alcance nas prateleiras

Não foi criado uma área de fácil 
acesso para coleta dos itens

Não foi elaborada a 
análise da perda de 

movimentação interna 
na atividade de coleta 

dos itens 

Analisar a perda e 
criar uma área de 

picking para o 
abastecimento das 

linhas de boquetone

5 WHY`s
ALTO TEMPO DE NVAA NO ABASTECIMENTO DAS LINHAS DE BOQUETONE
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de rotina. A SOP de abastecimento das linhas de boquetone descreve as seguintes atividades a 
serem realizadas pelos operadores desta linha. 
 

 Operação 1:  O operador identifica na planilha de produção diária disponível no 
almoxarifado, os itens que devem ser coletados para abastecer as células de produção. 

 Operação 2: O operador deve verificar as localizações e estoque dos itens no sistema 
da empresa com auxílio da SOP e coletar utilizando o lote mais antigo. 

 Operação 3: Nesta atividade, o operador coleta os itens no almoxarifado de acordo 
com a planilha de produção, respeitando a SOP de embalagem de cada produto, e 
realiza a transferência dos mesmos para o carro de abastecimento.  

 Operação 4: O colaborador deve fazer a transferência dos componentes do estoque 
para a manufatura no sistema, através da leitura das etiquetas emitidas.  

 Operação 5:  O operador é instruído a deslocar até a linha de produção e abastecer os 
itens conforme as placas de identificação dispostas na linha. 

 Operação 6: O operador coleta as caixas vazias das linhas e devolve ao almoxarifado. 
 
5 Resultados 
 
5.1 Tempos de abastecimento 
 
A cronoanálise é uma técnica logística que lida com o tempo necessário para a conclusão dos 
processos de uma instituição. Conforme o TABELA 1, a cronoanálise executada refere-se aos 
tempos de abastecimento de todas as linhas de montagem de boquetones por operação:  
 
TABELA 1 - Cronoanálise do tempo de abastecimento das linhas de boquetone 

 
Fonte: Autores 

 
Pode-se observar que a operação de maior representatividade nos tempos de abastecimento das 
linhas é a operação 3, que consiste em coletar os itens no almoxarifado. 
 
Elaborou-se a cronoanálise analisando o tempo de operação de dois operadores logísticos, que 
foram nomeados ilustrativamente como operador X e Y. O operador X é responsável por 
abastecer as células 1, 2, 5 e 6, enquanto o operador Y, pelas linhas 7, 8, 9 e 10.  
 
De acordo com Reis (2018) cada turno equivale a 8 horas de trabalho, sendo uma hora para o 
almoço. Logo pode-se detectar a sobressaturação dos operadores X e Y, que para concluírem 
suas atividades seguindo o padrão estabelecido pela empresa, gastaria um turno de em média, 
11 horas. Isto é, a metodologia WCM exige que os itens A da classificação ABC, tenham 

DOBLO STRADA ARGO NOVO UNO MOBI TORO FIORINO CRONOS

LINHA 1 LINHA 2  LINHA 5  LINHA  6 LINHA 7 LINHA 8 LINHA 9 LINHA 10

TEMPO OPERAÇÃO 1 00:01:45 00:01:36 00:01:57 00:01:57 00:01:42 00:01:22 00:01:55 00:01:39 00:13:53

TEMPO OPERAÇÃO 2 00:01:06 00:01:52 00:02:05 00:02:05 00:01:03 00:01:54 00:01:44 00:01:58 00:13:47

TEMPO OPERAÇÃO 3 00:19:05 00:18:15 00:23:05 00:20:15 00:15:18 00:18:18 00:18:07 00:19:15 02:31:38

TEMPO OPERAÇÃO 4 00:01:58 00:01:56 00:00:45 00:01:00 00:00:32 00:00:41 00:01:58 00:01:24 00:10:14

TEMPO OPERAÇÃO 5 00:03:42 00:03:12 00:02:42 00:02:42 00:01:51 00:00:51 00:03:42 00:02:22 00:21:04

TEMPO OPERAÇÃO 6 00:01:06 00:01:53 00:01:01 00:01:19 00:01:12 00:01:03 00:01:17 00:01:11 00:10:02

TOTAL POR ABASTECIMENTO 00:28:42 00:28:44 00:31:35 00:29:18 00:21:38 00:24:09 00:28:43 00:27:49 03:40:38

TOTAL POR OPERADOR 03:40:38

TOTAL POR OPERADOR EM UM TURNO 22:03:4811:49:54 10:13:54

01:58:19 01:42:19

CRONOANÁLISE

OPERADOR X OPERADOR Y

TEMPOS TOTAIS

https://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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cobertura de no máximo uma hora de produção nas linhas de montagem, pelo fato de se 
tratarem de itens caros e volumosos que precisam manter seu controle de estoque. Logo, cada 
operador deve abastecer a cada hora os componentes necessários às linhas. 
 
A primeira hora do trabalhador é considerada com a linha de montagem já abastecida pelo 
turno anterior, e com o operador do turno atual montando o kit (coleta dos itens no 
almoxarifado) para o próximo abastecimento, ou seja, duas horas do trabalho por turno são 
desconsideradas ao abastecimento. De acordo com estas informações, o tempo total por 
operador foi multiplicado por seis, que seria o ideal de vezes para o abastecimento seguindo a 
metodologia. 
 
Sendo assim, como o tempo necessário para efetuar a atividade de forma correta é alto, 
observou-se que os operadores exercem o abastecimento incorretamente para concluir o 
serviço exigido, ora abasteciam a linha com sobrecarga de componentes, ora deixavam a linha 
com falta deles. 
 
Elaborou-se uma análise da atividade três, que demanda maior tempo do operador, referente à 
coleta dos itens no almoxarifado. Esta tarefa foi estratificada pela equipe e detectada as 
seguintes atividades de NVAA envolvidas: 
 

 Espera e solicitação de empilhadeira para descida dos componentes das prateleiras; 
 Deslocamento excessivo no almoxarifado para procura da locação; 
 Transbordo das peças para embalagem ideal; 
 Divisão da quantidade de materiais das etiquetas no sistema. 

 
5.2 Implementação do projeto 
 
Com a identificação do problema, desenvolveu-se um projeto que se refere à elaboração de 
uma área dentro do almoxarifado, que terá como objetivo facilitar o abastecimento das linhas 
de boquetones. Nesta área, os componentes de abastecimento das linhas serão deslocados das 
prateleiras do almoxarifado para a área elaborada no projeto. A implementação desta área 
eliminará as operações 2 e 4 e reduzirá o tempo da operação 3, com base na SOP de 
abastecimento apresentada no trabalho. A área funcionará como um supermercado das linhas 
de montagem, no qual os operadores conseguirão visualizar e alcançar com facilidade os itens 
coletados. A seguir as modificações feitas pela equipe do projeto: 
 

 Os componentes serão colocados em roleterias da área de picking, localizada no 
almoxarifado, que facilitarão a descida dos materiais ao operador.  

 Os componentes estarão dispostos nas roleteriais em caixas com quantidades corretas, 
todas as etiquetas emitidas e com o estoque no sistema já transferido do almoxarifado para a 
linha de produção. Dessa forma, na operação 3, o abastecedor somente terá que montar o kit 
na área de picking e abastecer a linha de produção. 

 Os produtos serão identificados na própria área com placas de identificação Kanban 
contendo o código dos componentes. Estas placas serão móveis, e servirão como um sistema 
de chamada para solicitar a empilhadeira com antecedência, eliminando o tempo de espera do 
operador. Assim que o operador responsável da área de picking perceber que a quantidade de 
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caixas dispostas nas roleterias equivale a menos de uma hora de cobertura, ele solicitará ao 
operador de empilhadeira a descida de mais componentes. 
 
O projeto foi nomeado como área de picking e posteriormente foi implementado, conforme 
demonstrado a seguir na FIGURA 2.  
 

FIGURA 2- Área de picking  

 
Fonte: Autores 

 
6 Discussão 
 
6.1 Análise dos resultados 
 
A equipe fez a verificação dos resultados após a implementação do projeto, e elaborou-se a 
cronoanálise conforme mostra o TABELA 2. 
 
TABELA 2 - Cronoanálise após implementação do projeto 

 
Fonte: Autores 
 
O tempo total por operador em um turno equivalia, antes da aplicação do projeto, a vinte duas 
horas, três minutos e quarenta e oito segundos, conforme demonstrado na primeira 
cronoanálise elaborada pela equipe. O tempo total por operador em um turno passou a 

DOBLO STRADA ARGO NOVO UNO MOBI TORO FIORINO CRONOS

LINHA 1 LINHA 2  LINHA 5  LINHA  6 LINHA 7 LINHA 8 LINHA 9 LINHA 10

TEMPO OPERAÇÃO 1 00:01:45 00:01:36 00:01:57 00:01:57 00:01:42 00:01:22 00:01:55 00:01:39 00:13:53

TEMPO OPERAÇÃO 2 x x x x x x x x x

TEMPO OPERAÇÃO 3 00:03:44 00:03:15 00:03:55 00:03:19 00:02:18 00:02:56 00:03:59 00:02:51 00:26:17

TEMPO OPERAÇÃO 4 x x x x x x x x x

TEMPO OPERAÇÃO 5 00:03:42 00:03:12 00:02:42 00:02:42 00:01:51 00:00:51 00:03:42 00:02:22 00:21:04

TEMPO OPERAÇÃO 6 00:01:06 00:01:53 00:01:01 00:01:19 00:01:12 00:01:03 00:01:17 00:01:11 00:10:02

TOTAL POR ABASTECIMENTO 00:10:17 00:09:56 00:09:35 00:09:17 00:07:03 00:06:12 00:10:53 00:08:03 01:11:16

TOTAL POR OPERADOR 01:11:16

TOTAL POR OPERADOR EM UM TURNO 07:07:3603:54:30 03:13:06

OPERADOR Y

TEMPOS TOTAIS

00:39:05 00:32:11

OPERADOR X

CRONOANÁLISE
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equivaler à sete horas, sete minutos e trinta e seis segundos, ou seja, a redução de NVAA 
obtida, excedeu ao estipulado pelo objetivo da equipe, equivalente à 67,74%, e eliminando 
totalmente a sobressaturação do operador. 
 
Ao checar os resultados obtidos, percebe-se a viabilidade da implementação do projeto, pois 
de fato o método de abastecimento era ineficaz e a utilização dos recursos não era 
adequadamente aproveitada. 
 
6.2 Nova SOP 
 
Após a verificação dos resultados obtidos, elaborou-se a nova SOP e as operações foram 
modificadas, conforme a seguir:  
 

 Operação 1:  O operador identifica na planilha de produção diária quais itens devem 
ser coletados no almoxarifado para abastecer as células de produção. 

 Operação 2: Nesta atividade o operador desloca até os produtos na área de picking e 
realiza a coleta dos mesmos para o carro de abastecimento (montagem do kit). 

 Operação 3:  O operador é instruído a deslocar até a linha de produção e abastecer os 
itens conforme as placas de identificação dispostas na linha. 

 Operação 4: O operador coleta as caixas vazias das linhas e devolve ao almoxarifado. 
 

Com a redução de NVAA, o abastecimento das linhas de boquetone passou a ser realizado por 
apenas um operador logístico, e o segundo operador foi deslocado para a gestão da área de 
picking. 
 
7 Conclusão 
 
O presente trabalho pretendeu aplicar melhorias na logística interna da empresa Magneti 
Marelli Componentes Plásticos LTDA, a fim de reduzir o tempo da atividade e deslocamento 
dos operadores de abastecimento das linhas de montagem de boquetone. 
 
Viu-se que a operação de abastecimento elaborada pela empresa era ineficaz devido à 
utilização não proveitosa dos recursos e a falta de análise na atividade de abastecimento das 
linhas de montagem de boquetone. A sobressaturação dos colaboradores estava ligada 
diretamente ao método, por isso não executavam a tarefa corretamente, impactando na gestão 
de estoque e produtividade da empresa. 
 
As melhorias obtidas com o projeto possibilitaram a redução das paradas de produção por 
falta de abastecimento nas linhas de boquetone, que gerava atraso nas entregas, e 
consequentemente, impactava na satisfação do cliente. A empresa obteve maior controle de 
estoque dos itens, organização do posto de trabalho nas linhas de montagem e no entanto, 
melhores resultados nas auditorias de WCM. 
 
Com a implementação do projeto, a sobressaturação dos funcionários foi eliminada e realizou 
a realocação de um operador do abastecimento de boquetones para se responsabilizar pela 
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área do projeto. A viabilidade do projeto foi aprovada, pois ultrapassou o objetivo esperado, 
atingindo 67,74% de redução de NVAA’s. 
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Resumo: As empresas hoje em dia procuram continuamente, por maneiras de manter-se no 
mercado. Sendo assim, é necessário um processo de melhoria contínua. Uma proposta pode  é 
adoção de técnicas que promovam a otimização de recursos para se manterem competitivas e 
aumentarem seus lucros. Obtendo um layout adequado, é possível eliminar ou reduzir operações 
que não agregam valor ao produto. O presente trabalho tem como objetivo principal uma 
redução de 50% no tempo de transporte de materiais de uma empresa de calçados por meio da 
implantação de um novo arranjo físico. O estudo do novo layout propõe uma redução nesse 
tempo, e também poderá solucionar alguns pontos críticos observados na empresa. Para tanto, 
é necessário o uso de técnicas como o diagrama de espaguete, o diagrama de relacionamentos 
e a cronoanálise. Os resultados encontrados indicam que a proposta apresenta objetivos 
secundários, como melhorias no fluxo do processo produtivo, redução de distâncias entre 
algumas etapas, além de um ganho de uma área de expansão, permitindo à empresa atender um 
futuro aumento de demanda. 
 
Palavras-chave: Layout. Cronoanálise. Fluxo. 
 
1 Introdução 
 
Dentre os principais fatores que influenciam na produtividade de uma empresa, está seu arranjo 
físico (ou layout). Devido aos resultados que podem ser alcançados com ele, é recomendável a 
qualquer tipo de empresa, seja ela de grande ou pequeno porte, realizar a análise de seu arranjo 
físico, verificando se o modelo utilizado é o que melhor se ajusta às suas necessidades.  
 
Com um mercado cada vez mais competitivo, as empresas buscam por melhorias através de 
formas simples, eficientes, de baixo custo e que gerem resultados em curto prazo. Uma maneira 
de realizar mudanças dessa forma é o estudo e implantação de um layout ideal. Para isso, 
existem métodos e ferramentas que auxiliam na melhor escolha do arranjo físico, já que se trata 
de algo com muitas variáveis e combinações, não sendo recomendáveis mudanças feitas apenas 
com a intuição.  
 
Outros fatores muito importantes para se melhorar o arranjo físico, são os ganhos com aumento 
de produtividade, redução de tempo de transporte e melhor organização nos setores, pois o 
layout determina os fluxos e a aparência da empresa.  
 
O estudo identificou vários problemas quanto ao posicionamento das máquinas. Entre eles, o 
fluxo produtivo que provocava muitas idas e vindas desnecessárias no processo, bem como a 
grande distância entre setores sequenciais e alguns processos iguais eram feitos nos dois 
pavimentos da empresa. Dessa forma, foram encontradas muitas possibilidades de melhoria que 
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garantiriam, entre várias coisas, a redução de tempo de transporte e aumento da produtividade. 
A partir de então, um novo arranjo físico foi proposto em maio de 2018.  
 
O objetivo principal do estudo é propor um novo layout para a empresa de forma que sejam 
solucionados os problemas atuais, tendo como foco uma redução de 50% no tempo gasto com 
transporte de materiais dentro da empresa. Para isso, os autores fizeram a representação da 
planta baixa da empresa, e através dela fizeram o estudo dos fluxos pelo diagrama de espaguete. 
Os tempos foram analisados através da cronoanálise, onde foram calculados os tempos padrão 
e normal.  
 
2 Revisão Bibliográfica 
 
2.1 Arranjo físico 
 
O termo Arranjo Físico é a tradução do termo inglês Layout, no Brasil as duas formas são aceitas 
e bastante utilizadas, cabendo a cada autor usar o termo de sua preferência.  
 
Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), o arranjo físico de uma empresa é como seus 
recursos transformadores são possicionados e como as tarefas da operação serão alocadas a 
esses recursos, de maneira que ditam o padrão do fluxo dos recursos transformados à medida 
que progridem pela operação ou processo.  
 
Já de forma mais simples e resumida, Vieira (1976) define arranjo físico ou layout, como sendo 
a forma que os homens, máquinas e equipamentos estão dispostos em uma fábrica, através da 
melhor utilização do espaço disponível, que resulte em um processamento mais efetivo, através 
da menor distância, no menor tempo possível. 
 
2.1.1 Tipos de arranjo físico 
 
Na literatura são definidos quatro tipos básicos de arranjo físico: posicional, por processo, por 
produto e celular. Muitas empresas utilizam mais de um tipo de layout de maneira a criar um 
modelo que melhor se adapta às suas necessidades e com isso, surge o chamado “arranjo físico 
misto”.  
 
2.1.2 Arranjo físico posicional 
 
Conforme Corrêa e Corrêa (2010), o arranjo físico posicional também é conhecido como arranjo 
físico fixo, e é utilizado quando os recursos a serem processados não se deslocam durante a 
operação. Isso ocorre quando há impossibilidade, inviabilidade ou inconveniência para se 
movimentar os recursos, geralmente pelo fato de serem muito grandes, fixos ou delicados. 
 
Peinado e Graeml (2007) citam alguns exemplos desse modelo de arranjo físico:   

 construção civil; 
 atividades agropecuárias; 
 cirurgias; 
 trabalhos artesanais de escultura e pintura. 
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2.2.3 Arranjo físico por processo 
 
Conforme Corrêa e Corrêa (2010), o arranjo físico por processo também é conhecido como 
arranjo físico funcional, e é utilizado para agrupar recursos com função ou processo similar, 
quando os fluxos que passam pelos setores são muito variados e ocorrem intermitentemente.  
 
Alguns exemplos de locais onde se utiliza o arranjo físico por processo são citados por Corrêa 
e Corrêa (2010):   

 hospitais; 
 lojas de departamento; 
 supermercado. 

 
2.1.4 Arranjo físico por produto 
 
Peinado e Graeml (2007) comentam sobre uma característica muito importante quando se trata 
do arranjo físico em linha, que é o fato de uma produção retilínea ter a tendência a ficar muito 
longa, de maneira a se tornar inviável dependendo do tipo do galpão da produção. Para 
contornar este problema, é bastante comum a utilização de linhas produtivas em formato de U 
ou S, ou outras formas que se adaptem melhor às características prediais da empresa.  
 
Alguns exemplos da utilização do arranjo físico por produto são citados por Corrêa e Corrêa 
(2010):   

 linhas de montagem de veículo; 
 restaurante self-service. 

 
2.1.5 Arranjo físico celular 
 
Corrêa e Corrêa (2010) dizem que o arranjo físico celular tenta aumentar a eficiência do arranjo 
físico funcional, mas de forma a não perder sua flexibilidade, onde os recursos não similiares 
são agrupados de forma que com suficiência consigam processar um grupo de itens que 
requeiram similares etapas de processamento.  
 
Corrêa e Corrêa (2010) citam alguns exemplos de lugares onde o arranjo físico celular é 
bastante utilizado:   

 maternidade de um hospital; 
 departamento de esportes em uma loja; 
 lanchonete dentro de um supermercado. 

 
2.2 Ferramentas para melhorar o arranjo físico 
 
De acordo com Peinado e Graeml (2007), se o arranjo físico não for bem elaborado, as 
consequências podem ser graves e gerar prejuízos para empresa, devido a fluxos 
excessivamente longos e confusos e também devido à perda de investimentos e tempo gasto 
para a mudança.  
 
2.2.1 Diagrama de Espaguete  
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Um diagrama de espaguete corresponde como um mapa de fluxo que permite desenhar e 
analisar a movimentação de pessoas e materiais em processo de uma determinada instalação. 
Com o diagrama de espaguete é possível identificar quais postos de trabalho devem ficar 
próximos uns dos outros e também se é possível reduzir a movimentação dentro da empresa 
(SILVA, 2009). 
 
2.2.2 Diagrama de relacionamentos  
 
O diagrama de relacionamentos indica o grau de importância da proximidade entre um par de 
departamentos e sua construção é bastante simples, os relacionamentos são dados em um 
diagrama similar aos utilizados nos guias rodoviários para indicar a distância entre duas cidades 
(PEINADO; GRAEML, 2007). 
 
Talvez uma das maiores dificuldades na elaboração de um diagrama de relacionamentos seja a 
determinação precisa do grau de relacionamento entre dois departamentos. A atribuição de um 
dos números 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, muitas vezes pode se basear em critérios subjetivos e geralmente 
é obtida pela análise ou indicação dos gerentes envolvidos (PEINADO; GRAEML, 2007).  
 
2.2.3 Cronoanálise  
 
Conforme Peinado e Gramel (2007), o estudo de tempos, movimentos e métodos utiliza técnicas 
que detalham cada operação de uma tarefa, com o objetivo de eliminar elementos 
desnecessários e determinar a melhor maneira para executar a tarefa.  
 
Antes de calcular o tempo padrão (TP) é preciso que já tenha sido calculado o tempo normal 
(TN), que é o tempo cronometrado ajustado a uma velocidade ou ritmo normal (PEINADO; 
GRAEML, 2007). A Eq. (1) mostra como o TN é calculado.  
 
𝐓𝐍 = 𝐓𝐂 × 𝐯                            (1)  
 
Onde:  TN = tempo normal  

TC = tempo cronometrado  
v = velocidade ou ritmo do operador (porcentagem)  

 
O tempo cronometrado permite estimar quanto tempo o trabalhador observado levou em média 
para executar cada elemento da operação, já em relação à velocidade, Peinado e Graeml (2007) 
dizem que uma maneira bastante confiável para determiná-la, é perguntar a um chefe experiente 
do setor se a velocidade está correta, de maneira que esta pode ser menor ou maior do que 
100%.  
 
Peinado e Graeml (2007) afirmam que é importante considerar que um trabalhador não trabalha 
o dia inteiro, pois sofre interrupções por necessidades pessoais ou outros motivos externos. 
Assim, o tempo padrão é calculado multiplicando o tempo normal por um fator de tolerância 
(FT) para compensar o período que o trabalhador, efetivamente, não trabalha (PEINADO; 
GRAEML, 2007). A Eq. (2) mostra esse cálculo.  
 
𝐓𝐏 = 𝐓𝐍 × (𝟏 + 𝐅𝐓)                                                                         (2) 
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Onde:  TP = tempo padrão  

TN = tempo normal  
FT = fator de tolerância (porcentagem) 
 

3 Desenvolvimento  
 
Para se adequar aos padrões de formatação de artigo desenvolvido pela SICIT (Semana de 
Iniciação Cientifica e Tecnológica), algumas imagens foram retiradas do artigo, mas podem ser 
encontradas no Trabalho de Curso realizado pelos autores. As figuras são:  

 arranjo físico atual; 
 diagrama de espaguete atual; 
 diagrama de relacionamentos;  
 arranjo físico proposto; 
 diagrama de espaguete proposto. 

 
3.1 Arranjo Físico  
 
Para fazer alterações em um arranjo físico é necessário analisá-lo antes de realizar qualquer 
mudança, identificando os pontos críticos, tanto os que necessitam de alteração, como também 
aqueles que não podem ou não é possível alterar.  
 
Assim foi feita uma representação do layout atual para facilitar a visão de toda a empresa de 
forma clara e simples. É possível observar que a empresa adota um arranjo físico misto, estando 
presentes os seguintes tipos:   

 arranjo físico por produto; 
 arranjo físico por processo; 
 arranjo físico celular;  

 
Com uma observação simples é possível perceber que o subsolo possui vários locais com áreas 
vagas, de maneira que a empresa possui capacidade de crescimento. Na parte do térreo também 
existem áreas desocupadas, porém elas são necessárias para movimentação de pessoas e ajudam 
a manter o ambiente mais arejado e iluminado. 
 
3.2 Diagrama de espaguete atual 
 
Através do diagrama de espaguete é possível ver o caminho que o produto segue durante todo 
o seu processo produtivo, desde o almoxarifado até a expedição. No diagrama são mostrados 
os fluxos percorridos pelo produto. Entre um setor e outro, os transportes são feitos pelos 
trabalhadores, ou seja, quanto mais distante estiver a matéria-prima de seus respectivos locais 
de utilização, maior será o tempo gasto com transportes.  
 
3.3 Diagrama de relacionamentos 
 
O diagrama de relacionamentos é muito importante para um estudo de arranjo físico, pois 
facilita a ter uma visão de como é a interação entre os processos dentro da empresa e quais deles 
devem ficar próximos uns dos outros.  Em relação ao diagrama de relacionamentos do setor 
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produtivo da empresa estudada, foram analisadas apenas as interações entre as máquinas, não 
levando em consideração o posicionamento de mesas, armários ou prateleiras, já que estas 
acompanham as máquinas específicas de suas atividades.  
 
3.4 Cronoanálise  
 
A coleta foi realizada durante 10 dias não sequenciais, analisando todos os dias da semana, 
início e final de mês. Isso foi feito para evitar o estudo apenas de dias considerados mais 
tumultuados e com os operadores mais cansados, entre outros fatores. Após a coleta de dados, 
eles foram organizados em uma tabela no qual foram calculados a média, o menor e maior 
valor. A TABELA 1 mostra os dados coletados, em que a unidade dos tempos medidos é dada 
em segundos, e a unidade do tempo total gasto no dia foi dado tanto em segundos quanto em 
horas. 
 
Com a cronometragem feita na empresa é possível ver que o operador gasta em média 2,24 
horas por dia apenas realizando tarefas de transporte de materiais, e como é uma tarefa que não 
agrega valor ao produto, a empresa perde esse tempo de trabalho que poderia ser direcionado a 
outras atividades mais importantes e rentáveis à empresa.   
 
TABELA 1 - Dados coletados na cronometragem. 

Etapa Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Média Máx. Mín. 

Carregar matéria-prima 320 344 368 304 320 392 336 344 412 356 349,60 304 412 

Transportar matéria-prima 448 457 455 448 456 455 452 447 448 456 452,20 447 457 

Descarregar matéria-prima 200 212 232 200 236 264 240 232 236 248 230,00 200 264 

Carregar palmilha 180 171 192 183 189 201 189 186 201 201 189,30 171 201 

Transportar palmilha 480 472 482 478 472 491 488 478 462 465 476,80 462 491 

Descarregar palmilha 90 117 99 96 93 129 108 90 126 120 106,80 90 129 

Carregar solado 304 340 320 308 296 360 316 296 352 328 322,00 296 360 

Transportar solado 480 484 508 486 490 506 500 486 512 502 495,40 480 512 

Descarregar solado 276 284 288 280 288 316 292 284 370 300 297,80 276 370 

Carregar cabedal 144 171 192 144 150 198 174 150 195 234 175,20 144 234 

Transportar cabedal 276 291 288 274 276 281 286 275 289 284 282,00 274 291 

Descarregar cabedal 156 195 213 168 174 216 225 177 231 219 197,40 156 231 

Carregar caixas unitárias 160 188 170 166 162 174 164 182 166 180 171,20 160 188 

Transportar caixas unitárias 564 572 580 570 560 560 576 572 562 584 570,00 560 584 

Descarregar caixas unitárias 96 114 112 100 98 118 102 110 110 116 107,60 96 118 

Carregar caixas coletivas 136 150 132 126 130 148 120 134 128 132 133,60 120 150 

Transportar caixas coletivas 420 456 430 434 424 452 434 422 444 448 436,40 420 456 

Descarregar caixas coletivas 128 156 134 124 132 176 130 124 138 178 142,00 124 178 

Carregar produto acabado 720 880 830 770 700 830 860 700 810 860 796,00 700 880 

Transportar produto acabado 360 394 376 368 368 390 372 364 374 388 375,40 360 394 

Descarregar produto acabado 1683 1628 2024 2035 1529 2024 1584 1518 1496 1947 1746,80 1496 2035 

Total de tempo gasto (seg.) 7621 8076 8425 8062 7543 8681 7948 7571 8062 8546 8053,5 7543 8681 

Total de tempo gasto (h) 2,12 2,24 2,34 2,24 2,10 2,41 2,21 2,10 2,24 2,37 2,24 2,10 2,41 

Fonte: Acervo dos autores.  
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A partir dos dados cronometrados, é possível encontrar o tempo normal (TN) e o tempo padrão 
(TP) para a realização da atividade. Com esses tempos calculados, é possível propor melhorias 
que sejam tecnicamente viáveis.  
 
O tempo normal é calculado pelo tempo cronometrado (TC) multiplicado pela velocidade ou 
ritmo do operador (v), onde a velocidade é determinada pelo supervisor imediato do operador, 
já que ele conhece o trabalho a ser realizado e sabe se o trabalhador está realizando as atividades 
no tempo correto.  
 
Segundo o supervisor de produção da empresa, o operador realiza algumas paradas indevidas 
durante o trabalho além de manter um ritmo reduzido durante o transporte. Assim, foi estimado 
que o operador realiza as atividades a uma velocidade de aproximadamente 80%. Esses dados 
estão apresentados na TABELA 2. 
 

          TABELA 2 - Tempo normal. 
Etapa TC v TN 

Carregar matéria-prima 349,60 0,8 279,68 

Transportar matéria-prima 452,20 0,8 361,76 

Descarregar matéria-prima 230,00 0,8 184,00 

Carregar palmilha 189,30 0,8 151,44 

Transportar palmilha 476,80 0,8 381,44 

Descarregar palmilha 106,80 0,8 85,44 

Carregar solado 322,00 0,8 257,60 

Transportar solado 495,40 0,8 396,32 

Descarregar solado 297,80 0,8 238,24 

Carregar cabedal 175,20 0,8 140,16 

Transportar cabedal 282,00 0,8 225,60 

Descarregar cabedal 197,40 0,8 157,92 

Carregar caixas unitárias 171,20 0,8 136,96 

Transportar caixas unitárias 570,00 0,8 456,00 

Descarregar caixas unitárias 107,60 0,8 86,08 

Carregar caixas coletivas 133,60 0,8 106,88 

Transportar caixas coletivas 436,40 0,8 349,12 

Descarregar caixas coletivas 142,00 0,8 113,60 

Carregar produto acabado 796,00 0,8 636,80 

Transportar produto acabado 375,40 0,8 300,32 

Descarregar produto acabado 1746,80 0,8 1397,44 

Total de tempo gasto (seg.) 8053,50 0,8 6442,80 

Total de tempo gasto (h) 2,24 0,8 1,79 

           Fonte: Acervo dos autores. 
  
Porém é importante lembrar que o tempo normal é o tempo que um operador gastaria para 
realizar a atividade sem nenhuma interrupção. Como isso é bastante difícil de acontecer, para 
realizar mudanças deve ser analisado o tempo padrão (TP), onde um fator de tolerância é 
considerado para amenizar o tempo gasto com paradas durante a realização do trabalho.  
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Assim, conversando com o supervisor foi determinado um fator de tolerância de 8%. Os 
cálculos realizados são mostrados na TABELA 3. 
 

         TABELA 3 - Tempo padrão. 
Etapa TN FT TP 

Carregar matéria-prima 279,68 0,08 302,05 

Transportar matéria-prima 361,76 0,08 390,70 

Descarregar matéria-prima 184,00 0,08 198,72 

Carregar palmilha 151,44 0,08 163,56 

Transportar palmilha 381,44 0,08 411,96 

Descarregar palmilha 85,44 0,08 92,28 

Carregar solado 257,60 0,08 278,21 

Transportar solado 396,32 0,08 428,03 

Descarregar solado 238,24 0,08 257,30 

Carregar cabedal 140,16 0,08 151,37 

Transportar cabedal 225,60 0,08 243,65 

Descarregar cabedal 157,92 0,08 170,55 

Carregar caixas unitárias 136,96 0,08 147,92 

Transportar caixas unitárias 456,00 0,08 492,48 

Descarregar caixas unitárias 86,08 0,08 92,97 

Carregar caixas coletivas 106,88 0,08 115,43 

Transportar caixas coletivas 349,12 0,08 377,05 

Descarregar caixas coletivas 113,60 0,08 122,69 

Carregar produto acabado 636,80 0,08 687,74 

Transportar produto acabado 300,32 0,08 324,35 

Descarregar produto acabado 1397,44 0,08 1509,24 

Total de tempo gasto (seg.) 6442,80 0,08 6958,22 

Total de tempo gasto (h) 1,79 0,08 1,94 

          Fonte: Acervo dos autores.  
 
Com esses dados, é possível perceber que o operador realiza suas tarefas em um ritmo bem 
mais lento que deveria, gastando 2,24 horas quando poderia realizar suas atividades em 1,94 
horas. Assim, é importante entender que as melhorias realizadas na empresa devem ser 
realizadas de maneira a respeitar o tempo padrão, já que para reduzir o tempo padrão é 
necessário realizar um estudo mais aprofundado sobre os métodos do trabalho.  
 
Após conversa com o supervisor, análise dos tempos cronometrados e cálculo dos tempos 
normal e padrão, foi observado que o operador poderia reduzir o tempo gasto com transporte 
se fizesse seu trabalho de maneira mais rápida e objetiva, com menos paradas de conversas com 
outros operadores e aumentando a velocidade de caminhar. 
 
3.5 Arranjo físico proposto   
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Além da mudança da realização do trabalho executado pelo funcionário, um novo layout foi 
elaborado de maneira a reduzir as distâncias entre algumas etapas e consequentemente, diminuir 
o tempo gasto com transporte.  
 
O novo layout também foi desenvolvido para resolver alguns pontos críticos encontrados na 
empresa, entre eles:   

 movimentação de pessoas e materiais pela calçada e ao ar livre, mesmo em dias com 
chuva;   

 a escada que liga os dois pavimentos da empresa estava interditada e por isso não era 
utilizada;   

 mais de um local para estoque de produtos acabados; 
 grande distância entre processos sequenciais. 

 
3.6 Diagrama de espaguete proposto  
 
Após a definição do novo layout, os fluxos foram refeitos para verificar se realmente houve a 
mudança dos pontos considerados críticos.  
 
Com o novo diagrama de espaguete o fluxo se tornou mais claro, os processos estão em ordem 
sequenciais e processos semelhantes ou iguais não acontecem mais nos dois pavimentos ao 
mesmo tempo. O tipo de arranjo físico não mudou, continua sendo o tipo misto, porém as 
máquinas e equipamentos estão melhores distribuídos dentro da empresa, melhorando também 
sua aparência.  
 
3.7 Nova cronoanálise  
 
Depois de feito o diagrama de espaguete, os novos tempos de percurso foram medidos com 
base nas novas distâncias definidas. Os novos tempos são mostrados na TABELA 4. Os tempos 
de carregamento, transporte e descarregamento de solado e dos produtos acabados foram 
retirados, pois com o novo arranjo físico não são mais necessárias estas atividades.  
 
Assim, é possível perceber que houve uma grande redução no tempo médio gasto com 
transporte, que antes era de aproximadamente 2,24 horas/dia, e poderá passar para 0,8 horas/dia.  
 
Para calcular o tempo normal foi definido com o supervisor de produção, que o operador 
manteria seu ritmo de trabalho com a velocidade de 80%, pois algumas paradas durante o trajeto 
são inevitáveis, e não é o foco do trabalho atual estudar os métodos de trabalho. O novo tempo 
normal é mostrado na TABELA 5.  
 
Essa velocidade foi definida para não gerar desgastes excessivos no trabalhador, porém para 
saber exatamente a velocidade máxima que não causa desgaste, é necessário realizar um estudo 
ergonômico, porém isso será tema para trabalhos futuros. 
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TABELA 4 - Nova cronoanálise. 
Etapa Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Média Máx. Mín. 

carregar matéria-prima 318 320 324 315 328 326 312 316 329 322 321 312 329 

transportar matéria-prima 150 154 158 148 161 155 144 147 151 156 152,4 144 161 

descarregar matéria-prima 206 210 212 200 215 220 203 201 203 201 207,1 200 220 

carregar palmilha 184 181 187 185 190 188 185 182 180 180 184,2 180 190 

transportar palmilha 480 477 475 479 481 476 475 472 478 482 477,5 472 482 

descarregar palmilha 90 93 96 91 92 95 90 87 89 91 91,4 87 96 

Carregar cabedal 146 153 155 152 156 161 147 142 145 153 151 142 161 

transportar cabedal 276 279 280 277 283 287 288 271 279 277 279,7 271 288 

descarregar cabedal 151 155 152 156 153 158 162 154 160 164 156,5 151 164 

carregar caixas unitárias 162 164 165 166 174 168 160 163 161 166 164,9 160 174 

transportar caixas unitárias 190 192 197 190 195 196 194 188 195 192 192,9 188 197 

descarregar caixas unitárias 95 99 91 94 92 97 95 90 88 91 93,2 88 99 

carregar caixas coletivas 139 136 142 141 148 144 145 138 142 141 141,6 136 148 

transportar caixas coletivas 140 142 137 149 150 151 156 139 144 152 146 137 156 

descarregar caixas coletivas 123 125 129 120 123 128 120 118 127 126 123,9 118 129 

Total de tempo gasto (seg.) 2850 2880 2900 2863 2941 2950 2876 2808 2871 2894 2883,3 2786 2994 

Total de tempo gasto (h) 0,79 0,80 0,81 0,80 0,82 0,82 0,80 0,78 0,80 0,80 0,80 0,77 0,83 

Fonte: Acervo dos autores. 
 

    TABELA 5 - Tempo normal calculado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       
      
 
 
 
 
 
 
    Fonte: Acervo dos autores 

 
Com base no novo tempo normal encontrado, foi calculado o novo tempo padrão conforme 
mostrado na TABELA 6. O fator de tolerância foi mantido, pois muitos fatores externos afetam 
o transporte (como por exemplo, conversa com outros trabalhadores ou supervisor, 
necessidades pessoais, fluxo de pessoas no trajeto) e estes não foram estudados neste trabalho. 

  

Etapa TC v TN 

carregar matéria-prima 321,00 0,8 256,80 

transportar matéria-prima 152,40 0,8 121,92 

descarregar matéria-prima 207,10 0,8 165,68 

carregar palmilha 184,20 0,8 147,36 

transportar palmilha 477,50 0,8 382,00 

descarregar palmilha 91,40 0,8 73,12 

carregar cabedal 151,00 0,8 120,80 

transportar cabedal 279,70 0,8 223,76 

descarregar cabedal 156,50 0,8 125,20 

carregar caixas unitárias 164,90 0,8 131,92 

transportar caixas unitárias 192,90 0,8 154,32 

descarregar caixas unitárias 93,20 0,8 74,56 

carregar caixas coletivas 141,60 0,8 113,28 

transportar caixas coletivas 146,00 0,8 116,80 

descarregar caixas coletivas 123,90 0,8 99,12 

Total de tempo gasto (seg.) 2883,30 0,8 2306,64 

Total de tempo gasto (h) 0,80 0,8 0,64 
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TABELA 6 - Tempo padrão calculado. 
Etapa TN FT TP 

carregar matéria-prima 256,80 0,08 277,34 

transportar matéria-prima 121,92 0,08 131,67 

descarregar matéria-prima 165,68 0,08 178,93 

carregar palmilha 147,36 0,08 159,15 

transportar palmilha 382,00 0,08 412,56 

descarregar palmilha 73,12 0,08 78,97 

carregar cabedal 120,80 0,08 130,46 

transportar cabedal 223,76 0,08 241,66 

descarregar cabedal 125,20 0,08 135,22 

carregar caixas unitárias 131,92 0,08 142,47 

transportar caixas unitárias 154,32 0,08 166,67 

descarregar caixas unitárias 74,56 0,08 80,52 

carregar caixas coletivas 113,28 0,08 122,34 

transportar caixas coletivas 116,80 0,08 126,14 

descarregar caixas coletivas 99,12 0,08 107,05 

Total de tempo gasto (seg.) 2306,64 0,08 2491,17 

Total de tempo gasto (h) 0,64 0,08 0,69 

 Fonte: Acervo dos autores 
 
Com o novo tempo padrão encontrado, foi feito o cálculo do percentual de redução nos tempos 
de transporte, conforme mostrado na Eq. (3).  
 
𝐏𝐑 = (

𝐓𝐏 𝐧𝐨𝐯𝐨

𝐓𝐏 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫
−  𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟎                                                                          (3) 

 

𝐏𝐑 = (
𝟎, 𝟔𝟗

𝟏, 𝟗𝟒
 − 𝟏 ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
𝐏𝐑 = 𝟔𝟒% 
 
Onde:  PR = percentual de redução 

TP novo = tempo padrão encontrado com a cronoanálise simulada 
TP anterior = tempo padrão encontrado com a cronoanálise atual 

 
Assim, é possível perceber que a redução de tempo com transporte pode chegar a 
aproximadamente 64%, desde que sejam seguidas as mudanças propostas.  
 
4 Conclusão  
 
O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a aplicação dos conhecimentos adquiridos 
durante as aulas teóricas no curso de engenharia de produção, em um ambiente real, com suas 
particularidades e problemas. Em relação à redução de tempo de transporte de materiais, pode-
se concluir que os ganhos são positivos e foi obtido um desempenho dentro do esperado.  
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A proposta de redução de tempo de transporte de materiais, objetivo principal, somente se deu 
através da aplicação da metodologia apropriada. Foi desenvolvido um diagrama de 
relacionamentos do setor produtivo da empresa estudada para auxiliar na elaboração de um 
novo layout. Neste novo arranjo físico, foram identificadas melhorias em pontos considerados 
críticos, o que ficou claro no novo diagrama de espaguete. Os processos estão ordenados 
sequencialmente e os que são iguais ou semelhantes não acontecem mais simultaneamente nos 
dois pavimentos.  
 
Em relação à nova cronoanálise, é possível perceber que houve uma redução de 
aproximadamente 64% no tempo padrão gasto com transporte, que antes era de 
aproximadamente 1,94 horas/dia e poderá passar para 0,69 horas/dia. Com isso é possível 
avaliar como positivo o resultado, pois foi proposto redução de 50% no tempo com transporte 
e obtendo resultado acima do esperado.  
 
Além do objetivo alcançado, outros pontos positivos podem ser considerados neste trabalho, 
como, melhorias organizacionais da empresa e abertura de uma área de expansão, tornando-a 
capaz de atender um futuro crescimento de demanda.  
 
Além da proposta deste projeto, outras melhorias nos processos podem ser feitas para que os 
ganhos sejam ainda maiores, tais como:   

 maior organização no recebimento de matérias primas; 
 melhorias contínuas na redução dos fluxos; 
 expansão das práticas deste projeto em outras operações da empresa. 
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Resumo: A fabricação de estufas agrícolas no Brasil, ainda, em sua grande maioria, é feita 
com base na experiência dos profissionais que prestam este serviço gerando gasto excessivo 
de material ou acidentes estruturais, mesmo existindo a norma ABNT NBR 16032 (2012) que 
regulamenta os requisitos de projeto, construção, manutenção e restauração de estufas e 
viveiros agrícolas. Nas estufas, o conforto do ambiente e a segurança estão diretamente 
relacionados ao dimensionamento estrutural e sua funcionalidade. Para atender aos mais 
variados tipos de cultivo, regiões e climas, a estrutura da estufa deve atender os requisitos de 
projeto, além de manter o conforto ambiental interno, gerando uma série de formas de estufas 
com diferentes tamanhos e volumes internos. Foi realizado o estudo e a análise estrutural de 
uma estufa agrícola em arco, em uso, construída sem atentar para os requisitos da norma 
citada. A análise estrutural da estufa foi realizada conforme especificações da norma, com 
auxílio de simulação computacional, através do  software Metálicas 3D, que utiliza o método 
dos elementos finitos. A estufa então foi classificada como subdimensionada, visto que, 
através da análise estrutural, identificaram-se os elementos estruturais da estufa que atendiam 
e os que não atendiam os requisitos estruturais. Como a norma é recente e ainda pouco 
explorada, a realização e divulgação da pesquisa possibilitarão disseminá-la entre construtores 
e usuários de estufas, contribuindo para que seja possível fabricar estufas e viveiros com 
estrutura segura e custo adequado. 
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Resumo: A importância do estudo da fadiga dos materiais é indiscutível atualmente, 
principalmente a fase de iniciação da trinca que corresponde a mais de 80% da vida do 
componente. Embora existam várias teorias sobre a iniciação de trincas em metais puros e 
ligas comerciais, as filosofias de projeto utilizam dados empíricos no dimensionamento de 
elementos estruturais e de máquinas, obtidos através de ensaios em corpos de prova ou 
componentes. Citam-se como exemplo as curvas S-N, disponibilizadas por normas e códigos 
de projeto, de vários detalhes de soldagem, os quais subsidiam os calculistas na previsão de 
vida à fadiga de estruturas soldadas. Os métodos disponíveis de ensaio de iniciação de trinca 
ainda não estão acessíveis à maioria dos laboratórios de controle de materiais. Propõe-se, dar 
continuidade à pesquisa sobre o ensaio de iniciação de trinca por fadiga que utiliza a perda de 
estanqueidade, comparando-o com o método da flexibilidade com o objetivo de avaliar a sua 
sensibilidade. Na primeira fase da pesquisa implantou-se um sistema de aquisição de dados da 
célula de carga e do contador de ciclos da máquina de fadiga por flexão alternada. Os 
resultados preliminares foram promissores. Na segunda fase serão realizados ensaios de 
fadiga de juntas soldadas na máquina de ensaio de fadiga por flexão alternada, dotada dos 
métodos de detecção de trinca por perda de estanqueidade e flexibilidade. Os resultados dos 
ensaios possibilitarão conhecer a sensibilidade do método da estanqueidade e evidenciarão se 
este método pode ser aplicado na detecção de trincas em juntas soldadas. 
 
Palavras-chave: Fadiga em juntas soldadas. Iniciação de trincas. Método da flexibilidade. 
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Resumo: Segundo o Conselho Internacional da Construção (CIB) a indústria da construção 
civil é uma das atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de 
forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Estima-se que entre 40% e 75% 
dos recursos naturais existentes são consumidos por esse setor, resultando assim em uma 
enorme geração de resíduos. Só no Brasil, a construção civil gera cerca de 25% do total de 
resíduos da indústria, dentre eles as embalagens de cimento. O descarte ou reaproveitamento 
destas embalagens é um problema ambiental ainda não resolvido. O descarte de polímeros 
como corpos descartáveis e embalagens também são problemas ambientais a espera de 
solução. O projeto de pesquisa proposto visa a fabricação de produtos obtidos a partir da 
reciclagem de embalagens de cimento e polímeros oriundos principalmente de copos 
descartáveis e garrafas. O projeto de pesquisa foi iniciado com a produção de placas 
denominadas de “ecoplacas” que possam ser utilizadas como tapume ecológico de proteção 
para obras de médio porte, substituindo o uso de tapumes metálicos e de madeira. Outra 
aplicabilidade da ecoplaca é na indústria moveleira, podendo vir a substituir o mármore, que é 
de origem não renovável. Acredita-se que o projeto irá contribuir de forma positiva para 
minimizar o impacto ambiental provocado pela construção civil e o descarte inadequado de 
produtos e embalagens poliméricas. A participação de discentes dos cursos de engenharia 
nesta pesquisa possibilita uma formação sistêmica com foco no reaproveitamento de resíduos, 
no empreendedorismo e na responsabilidade social. 
 
Palavras-chave: Reaproveitamento. Embalagem de cimento. Polímeros. Construção civil. 
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Resumo: Os satélites atuais têm ganhado importância em diversas aplicações, como: controle 
de atividade do meio ambiente, sensoriamento remoto, meteorologia, navegação e 
posicionamento.Embora inseridas em diversas aplicações, as imagens adquiridas por satélites 
são suscetíveis a presença do ruído, assim como em imagens digitais obtidas por outras 
fontes, devido ao desempenho dos captadores dessas imagens serem afetados por diversos 
fatores no momento da aquisição, porém para minimizar tais efeitos, existem diversas técnicas 
de filtragem com o propósito de reduzir a frequência de ocorrência do ruído. Portanto, o 
objetivo deste trabalho consiste em realizar um estudo comparativo e analítico entre os 
diferentes tipos de filtragem, em imagens monocromáticas capturadas por satélites e verificar 
seus efeitos com o intuito de concluir quais dos filtros obtiveram resultados satisfatórios, 
tendo em consideração a estimativa de valores para a PSNR (Relação Sinal-Ruído de Pico). 
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Resumo: É notório o crescimento de tecnologias na área de Visão Computacional, como o 
reconhecimento facial, e também na área de Inteligência Artificial. Neste cenário a variação 
de iluminação influencia diretamente na performance do método e na qualidade do resultado 
final. Para resolver esse problema, este trabalho propõem um método que visa a estimar a 
idade aparente de uma pessoa por meio do rosto invariante a condições de iluminação. Para 
isso, a imagem de entrada será pré-processada usado métodos de minimização dos efeitos de 
iluminação e por meio redes neurais convolucionais será estimado a idade aparente da pessoa. 
Sistemas como este poderão ser utilizados em diversas situações como: evitar que menores de 
idade comprem bebidas alcoólicas ou cigarros de máquinas de venda ou ajustar o conteúdo 
exposto de acordo com a faixa etária. 
 
Palavras-chave: Reconhecimento Facial. Estimativa de Idade Aparente. Visão 
Computacional. Redes Neurais Convolucionais. 
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Resumo: A busca por materiais que sejam eficazes e ecologicamente corretos são 
fundamentais para o progresso da construção civil. Pesquisadores desenvolveram tijolos a 
base de terra, cimento e fibra de papel Kraft e observaram-se melhores propriedades físicas e 
mecânicas que o BTC (Bloco de Terra Compacta), porém, a absorção de água foi maior que a 
do tijolo de solo-cimento. Esta absorção é prejudicial à eficiência do tijolo, pois, pode tornar a 
construção mais susceptível a infiltrações. Outra linha de pesquisa avalia a resistência à 
compressão de tijolos solo-cimento fabricados com adição de montículo de cupim e, conclui 
que os tijolos apresentam menor absorção de água com o aumento do tempo de cura, 
correspondendo a um aumento da resistência a compressão. Avalia-se no presente trabalho a 
união das vertentes de pesquisas citadas. Espera-se verificar se é possível obter tijolos com 
adições de terra de cupinzeiro e de fibras de papel kraft de forma a se obter menor absorção 
de água e maior resistência a compressão quando comparados aos trabalhos existentes  
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Resumo: Os incêndios florestais destroem a fauna e flora, empobrecem o solo, reduzem a 
penetração de água no subsolo. Podem também causar mortes, acidentes e perda de 
propriedades. Juntamente com as queimadas, causam poluição atmosférica com prejuízo à 
saúde de milhões de pessoas, alteram e destroem ecossistemas e estão associados à mudança 
de clima do planeta. O abafador manual, tradicionalmente utilizado no combate a incêndios, 
causa um desgaste excessivo do brigadista provocando redução da eficiência além de 
demanda de maior número de combatentes. As motivações para o desenvolvimento do projeto 
de pesquisa foram o aumento do número de focos de incêndio, no Brasil e no mundo, e a 
constatação da falta de evolução tecnológica dos abafadores de incêndio. Com o auxílio de 
programas de simulação computacional, estão sendo desenvolvidos abafadores mecanizados. 
Mas a meta é evoluir até um exoesqueleto, pois são as melhores opções para este tipo de 
operação manual. No entanto, não foram encontrados exoesqueletos específicos para operação 
de abafadores para combate a incêndios. Nesta primeira fase da pesquisa foram feitas 
alterações no abafador tradicional de modo que ele tenha o mesmo ou até um melhor 
rendimento, assim, acoplou-se um motor elétrico e um sistema mecânico para substituir o 
movimento repetitivo feito pelo brigadista. Espera-se que a evolução pretendida para os 
abafadores possa beneficiar os combatentes facilitando seu desempenho, pois seu trabalho 
apesar de extremamente importante, é completamente braçal, repetitivo e realizado em 
condições extremas. 
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Resumo: A construção civil é uma área que necessita constantemente de inovações para 
suprir a demanda de um mercado cada vez mais exigente. Nesse aspecto novas tecnologias 
são introduzidas com o objetivo de aprimorar as técnicas construtivas existentes. No Brasil, o 
aspecto cultural e os investimentos nesta área tornam o concreto armado a principal técnica 
construtiva. Buscam-se nos grupos acadêmicos novas técnicas que aprimorem este sistema 
construtivo. Este trabalho tem como objetivo projetar e viabilizar a construção de gravatas 
metálicas para o travamento de vigas de concreto armado que atualmente é feito por uma 
madeira de reflorestamento de baixa resistência chamada Pinus. Dentre os principais objetivos 
destas gravatas metálicas se destacam as buscas de maiores rendimento e resistência mecânica 
no travamento das formas. As novas gravatas são confeccionadas com um material de elevada 
resistência, assim, o espaçamento entre as mesmas pode ser reduzido consideravelmente 
dando maior agilidade na execução das formas. Além disso, as gravatas podem ser 
reutilizadas inúmeras vezes, fato que não acontece nos modelos convencionais. 
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