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RESUMO
Este artigo fundamenta-se em uma pesquisa teórico-conceitual e estudo de caso, com o propósito de
apresentar melhorias passíveis de se obter em uma linha de montagem, através da utilização integrada dos
conceitos de Gestão do Conhecimento e ciclo PDCA. As organizações não necessitam apenas de
informações, mas sim de transformar estas informações em conhecimentos para que possam ser utilizados
na análise e solução de problemas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar como estes
podem ser utilizados em conjuntos e, a partir de um estudo de caso proposto, demonstrar os ganhos
obtidos.

1. INTRODUÇÃO
Não é o bastante para uma empresa que almeja o sucesso, deter o conhecimento e a
informação sem que haja uma gestão eficaz dos mesmos em busca de soluções para os
problemas e desafios enfrentados (Luchesi, 2012). Uma das metodologias mais bem
conhecidas na gestão da qualidade total (TQM) é o uso do ciclo PDCA (Plan, Do,
Check, Action). O PDCA, ou métodos similares como o DMAIC (Define, Measure,
Analyse, Improve, Control) que motiva projetos de melhoria segundo a abordagem Seis
Sigma, são abraçados por inúmeras empresas gerando consideráveis efeitos positivos
(Fonseca e Miyake, 2006).
O presente trabalho fez uso de uma pesquisa teórico-conceitual e estudo de caso. Como
objetivo geral principal, tem-se a demonstração de que a utilização integrada da Gestão
do Conhecimento aliada a ferramentas da qualidade (em específico a ferramenta PDCA)
pode contribuir na tomada de decisões corretas e na otimização de um processo
produtivo.
2. A GESTÃO DO CONHECIMENTO
O conhecimento desempenha um papel fundamental na história, uma vez que sua
aquisição e aplicação representaram fator de destaque nas conquistas de inúmeras
civilizações. Porém, caso, a informação que se tenha não esteja aliada a uma boa gestão
os resultados podem não ser positivos para as organizações. Neste contexto, encontra-se
o de Gestão do Conhecimento, surgido em tempos recentes mais especificamente no
início da década de 90. Rowley (1999) afirma que se trata de um tipo de gestão voltada
para os processos de identificação, extração, disseminação e criação de conhecimento,
com o propósito de atingir os objetivos de uma organização. Santos (2005) reforça a
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ideia salientando que a Gestão do Conhecimento é também a gestão dos processos que
atuam sobre os ativos do conhecimento.
Davenport e Prusak (1998) complementam ao dizerem que “conhecimento é uma
mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight
experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de
novas experiências e informações.” Ainda segundo estes autores, o conhecimento tem
origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Tendo-se em vista as organizações, ele
habitua estar introduzido não só nos documentos ou repositórios, mas também em
rotinas, processos, práticas e normas organizacionais.
Terra (2000) aborda sobre a importância da Gestão do Conhecimento para as empresas
ao dizer que:
“Gestão do Conhecimento é, em seu significado atual, um esforço para fazer
com que o conhecimento de uma organização esteja disponível para aqueles
que dele necessitem, quando se faça necessário, onde se faça necessário e na
forma como se faça necessário, com o objetivo de aumentar o desempenho
humano e organizacional (Terra, 2000)."

Portanto, por meio da Gestão do Conhecimento as empresas devem estar prontas para
lidar tanto com as mudanças econômicas como com as sociais e tecnológicas, bem
como saber o melhor caminho a ser percorrido para maximizar o potencial intelectual e
o talento de seus colaboradores. Devem ser adotados novos padrões de relacionamento e
experimentado práticas modernas que superem os antigos e defasados modelos. A Era
Industrial deve ceder lugar a Era do Conhecimento cujo objetivo principal é facilitar o
caminho ao tal sucesso almejado (Korobinski, 2001).

3. CICLO PDCA NA GESTÃO DO CONHECIMENTO
Ishikawa (1993) e Campos (1992) definem o ciclo PDCA como sendo composto pelas
seguintes etapas:
 Planejamento (P): Consiste em estabelecer metas e estabelecer o método para
alcançar as metas propostas.
 Execução (D): Executa as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de
planejamento e coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação
do processo.
 Verificação (C): Comparam-se os dados obtidos na execução com o que foi
estabelecido no plano com o objetivo de identificar se o que foi proposto está sendo
alcançado. A diferença entre o planejado e o resultado real alcançado constitui um
problema a ser resolvido.
 Atuação Corretiva (A): Etapa que consiste em atuar (agir, fazer as correções) no
processo em função dos resultados obtidos, evitando a repetição do problema e
adotando como padrão o plano proposto, caso a meta tenha sido atingida ou agindo
sobre as causas do não atingimento da meta, caso o plano não tenha sido efetivo.
Envolve a busca por melhoria contínua até se atingir o padrão, podendo ser
necessária capacitação, preenchimento das lacunas de conhecimento necessário à
solução do problema, o que culmina na criação de novos conhecimentos e na
atualização do padrão (Choo, 2003).
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É importante salientar que a execução do Ciclo PDCA está altamente ligada ao
entendimento do conceito de processo, sendo necessário que todos os colaboradores
envolvidos nesta execução conheçam a visão processual, tendo uma clara visão dos
insumos, clientes e saídas, bem como dos relacionamentos internos existentes na
organização (Tachizawa e Sacaico, 1997). A nova versão do então denominado “Ciclo
Deming” consistiu-o em seis passos: planejar, desenvolver e checar, o resultado de uma
nova abordagem para o estudo dos resultados com foco na aprendizagem, seguido de
uma nova etapa de planejamento que aproveita o novo conhecimento adquirido. Fechase o ciclo com um novo desenvolvimento possibilitado por esse novo conhecimento,
estabelecendo-se assim um vínculo significativo com a Gestão do Conhecimento e seus
objetivos (Petersen, 1999). Assim, os princípios de gestão e de Ciclo PDCA se
aproximam aos da Gestão do Conhecimento uma vez que eles geram ciclos completos
de criação e compartilhamento de conhecimento nas organizações, voltados ao
atendimento de suas necessidades e são também, baseados em uma metodologia que
prioriza a melhoria contínua.
4. ESTUDO DE CASO
O presente estudo de caso foi realizado em uma linha de montagem de uma empresa do
setor automobilístico, onde, após um levantamento feito in loco, observou-se a
existência de um grande problema durante a execução dos retrabalhos necessários ao
final do processo de montagem. Assim, identificou-se que, devido à ausência de um
check list que contempla-se as peças desmontadas, ao final do retrabalho havia diversos
problemas com peças que não foram devidamente montadas (a peça não foi montada
corretamente ou não foi montada).
Um levantamento feito pela empresa, estimou os custos relativos a execução de um
“retrabalho de um retrabalho” (entende-se por este termo, a necessidade de executar um
retrabalho devido a um retrabalho anterior mau realizado) em R$360,00 por veículo.
Para este cálculo levaram-se em consideração custo de mão-de-obra, tempo gasto para o
retrabalho, custo com avarias de peças mais sensíveis e que portanto não aceitam serem
desmontadas e o custo com o espaço necessário para se ter uma estação de retrabalho.
Desta forma, considerando a produção mensal de veículos em torno de 4100 unidades,
e que deste total cerca de 1358 unidades necessitam de retrabalhar um retrabalho
anteriormente executando, os custos anuais desta empresa giram em torno de R$
488.880,00.
Após a identificação e descrição do problema, chegou-se ao consenso de que seriam
necessárias ações que visassem à melhoria contínua para o problema em questão. Mais
especificamente definiu-se a necessidade de criação de um documento a ser utilizado
em todos os processos de retrabalho. Trata-se de um check list em que todas as peças
desmontadas devem ser anotadas para posterior conferencia durante o processo de
remontagem destas peças.
Para implementação do check list em questão, a equipe envolvida (composta por
operadores de montagem, técnicos de processo e o engenheiro responsável pela área),
decidiram utilizar a ferramenta PDCA que compreendeu as etapas conforme pode ser
visto na Figura 1.
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Levando se em consideração a metodologia proposta para o ciclo PDCA, apresentado
neste artigo, segue uma breve apresentação do que foi feito em cada uma das etapas.
 Planejamento (P): Nesta etapa foram definidos as metas e objetivos que se
resumiram em reduzir em 80% a quantidade de retrabalhos duplos no próximo ano
(período de Junho 2015 á Junho 2016). Nesta etapa também foi construído um plano
de ação com as principais execuções e responsáveis, necessários ao atingimento do
objetivo proposto.
 Execução (D): Nesta etapa houve a execução do plano de ação proposto na etapa
anterior sendo dispostos todos os treinamentos necessários. O Engenheiro
responsável pela área ficou responsável por supervisionar e realimentar o plano de
ação e prover todo o treinamento e orientação necessários para que as ações fossem
executadas.
 Verificação (C): Nesta etapa foi realizada a coleta dos dados obtidos. Uma
comparação com o planejado foi realizada para determinar a necessidade de novas
ações ou não.
 Atuação Corretiva (A): Nesta etapa foi feito uma avaliação da etapa anterior para
determinar se as metas estabelecidas foram alcançadas.
Na terceira etapa do Ciclo PDCA, etapa de verificação, após a coleta de dados no
período proposto (período de Junho 2015 á Junho de 2016), observou-se uma redução
de 84% nos retrabalhos duplos ocorridos na linha de montagem em questão sendo 4% a
mais do que o planejado.
Este resultado demonstra o sucesso da utilização do Ciclo PDCA que, em conjunto com
o conhecimento dos colaboradores que participaram do projeto, permitiu a criação de
um documento que viabilizasse o controle de peças desmontadas para que pudessem ser
montadas corretamente em seguida.
Para a padronização da ação, o documento criado foi oficializado nos sistema da
empresa, sendo difundidos para todas as áreas em que se fazem necessários os
retrabalhos. Trata-se das áreas responsáveis pela produção do veículo onde, a partir do
resultado do estudo em questão, se tornou obrigatório a utilização do check list proposto
para qualquer retrabalho a ser realizado.
Em se tratando de números, com o estudo proposto para a resolução do problema
apresentado, a empresa conseguiu uma redução de custos em torno de R$ 410.659,20
por ano. A quantidade de veículos que apresentam retrabalhos duplos caiu de 1358
veículos para apenas 218 veículos, o que gerou uma redução de 2 forças de trabalho na
estação em que os retrabalhos são realizados. Vale destacar que a força de trabalho
economizada foi transferida para a execução de outras atividades necessárias ao
funcionamento da empresa.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se verificar, pelos resultados apresentados na seção anterior, que o método PDCA
é de grande valia para o melhoramento da performance de processos. Através do estudo
de caso, visualiza-se que a empresa reduziu em 84% a quantidade de retrabalhos
executados no período em questão, o que implica na redução de custos bem como no
aumento da qualidade dos produtos produzidos, uma vez que “fazer certo da primeira
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vez” torna-se um dos maiores objetivos de uma empresa que visa crescimento e
manutenção de uma posição consolidada frente a seus concorrentes.
A presente pesquisa foi o meio encontrado para contribuir para o entendimento da
metodologia PDCA que a liado ao conceito de Gestão do Conhecimento possa servir de
inspiração para novos trabalhos acadêmicos.
Como desafios futuros tem-se a oportunidade de realizar um novo ciclo PDCA que
juntamente com o conhecimento disposto pelos colaboradores da organização, vise o
atingimento de objetivos mais desafiadores para a empresa em questão. Deixa-se aqui a
proposta de uma redução ainda maior na quantidade de retrabalhos duplos, o que pode
ser desenvolvido em uma nova e futura pesquisa.
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RESUMO
A produtividade agrícola em áreas irrigadas depende de uma série de fatores, dentre eles, o
dimensionamento e manutenção dos sistemas de irrigação, pois aplicações excessivas ou insuficientes de
água prejudicam o desenvolvimento das plantas e, consequentemente, a produtividade e a rentabilidade
do agricultor. Este trabalho teve como objetivo descrever a importância do sistema de irrigação localizado
por gotejamento na produção de hortaliças na comunidade do Ribeirão localizada na zona rural do
Município de Catalão no Estado de Goiás. Foi analisado a importância do sistema, vantagens e
desvantagens, viabilidade técnica e econômica, para economia de água e aumento de produção para o
pequeno produtor. Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o método etnográfico observacional
por meio de uma pesquisa de campo na região mencionada. Sendo utilizada ainda, a pesquisa
bibliográfica documental em documentos referentes ao tema, como livros, artigos e outros meios de
informação em periódicos (revistas, boletins, jornais), com o intuito de mostrar que a técnica de irrigação
por gotejamento contribui para melhorar os resultados, onde se observa que é uma das alternativas viáveis
para o pequeno produtor de hortaliças da região.

1 INTRODUÇÃO
O sistema de irrigação localizado por gotejamento é uma forma de irrigação que vem
sendo fortemente adotada, onde o sistema em si é fixo e constituído pelo número de
linhas laterais necessárias para suprir toda a área, de modo que não ocorre a
movimentação destas. O funcionamento deve ser feito por partes, onde somente um
determinado número de linhas deve funcionar por vez para minimizar a capacidade do
cabeçal de controle (Bernardo et al., 2006). É uma técnica de irrigação no qual a água é
colocada diretamente sobre a raiz das plantas com pequena intensidade e alta
frequência, desse modo haverá uma redução da área molhada diminuindo as perdas por
evaporação direta da água no solo para atmosfera, obtendo um melhor aproveitamento e
uso dos recursos hídricos e uma eficiência de aplicação maior.
De modo geral, o sistema é constituído por um conjunto moto-bomba, um cabeçal de
controle, que juntamente com os emissores, é um dos componentes mais importantes,
constituído por equipamentos como o medidor de vazão, filtros de areia e tela, injetor de
fertilizantes e nutrientes, válvulas de controle de pressão, registros e manômetros; a
linha principal, que pode ser enterrada ou superficial, a linha de derivação, as linhas
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laterais e os emissores que podem ser gotejadores ou microaspersores (Mello e Silva,
2007).
Nesse âmbito, o presente trabalho visa descrever a importância do sistema de irrigação
por gotejamento na produção de hortaliças na Comunidade do Ribeirão localizada na
zona rural do Município de Catalão no Estado de Goiás, analisando sua importância,
vantagens e desvantagens, viabilidade técnica e econômica, para economia de água e
aumento de produção para o pequeno produtor. A escolha da comunidade rural citada se
deu, principalmente, pelo uso da mão-de-obra predominantemente familiar na unidade
produtiva, o tamanho das propriedades, os rendimentos e o uso da técnica de irrigação
por gotejamento utilizado.
2 MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização da pesquisa foi feita uma revisão da literatura sobre o sistema de
irrigação por gotejamento na agricultura familiar nacional, regional e local. Os dados de
fontes secundárias foram obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE - Posto Catalão), na Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do Estado de
Goiás, na Secretaria Municipal de Saúde de Catalão e na Agencia Rural Goiana.
A partir da revisão literária foi realizado o trabalho de campo, dando ênfase à
organização da propriedade, tamanho da propriedade, produção, comercialização,
tecnologia utilizada na irrigação do plantio. Tal pesquisa empírica foi realizada no
período de 10 a 14 de Outubro de 2016, na comunidade Ribeirão no Município de
Catalão (GO). Após ter realizado a coleta de dados, esses foram elaborados, analisados,
interpretados e descritos.
3 CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO
A descrição das caracterísitcas do município foi baseada nos dados apresentados na
página da internet da Prefeitura Municipal de Catalão (2016) e pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). O que condiz que Catalão é um município
brasileiro do Estado de Goiás. Localiza-se à latitude 18° 9' 57" sul e à longitude 47° 56'
47" oeste e à altitude de 835 metros. Sua população segundo estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) é de 100 590 habitantes, possuindo
uma área de aproximadamente 3778 km².
Em relação à população rural, esta é composta pelas comunidades Custódia, Cisterna,
Morro Agudo, Mata Preta, Coqueiros, São Domingos, Martírios, Babilônia, Ribeirão,
Tabatinga, Paulistas, Cachoeirinha, Pouso Alegre, Anta Gorda, São Domingos dos
Macacos, Chapadão, Sobradinho, São Domingos, Fazenda Riacho, Campo Limpo,
Macaúba, Cubatão do Limoeiro, Mumbuca, Olaria, Tambiocó, Lourenços e Batalha.
Assim, nosso estudo, estabiliza-se na comunidade do Ribeirão (Comunidade rural
escolhida para a pesquisa), localizando-se na parte noroeste do município, distando 15
km, aproximadamente, da sede municipal. O acesso à comunidade se dá por estradas
vicinais e, principalmente, pela BR-050, no sentido Catalão-Brasília.
4 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO NA PRODUÇÃO DE
HORTALIÇAS NA COMUNIDADE DO RIBEIRÃO
Com relação aos procedimentos metodológicos do presente trabalho na Comunidade
Ribeirão foi utilizado a pesquisa teórica, a pesquisa documental e a visita de campo.
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Para a pesquisa teórica adotamos obras que tratam da temática sobre técnicas de
irrigação, definição e caracterização da agricultura familiar. Na pesquisa documental
utilizamos dados estatísticos oriundos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás (SEGPLAN), Sistema
de Informação e Atenção Básica (SIAB) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS). Assim, foi possível obtermos dados referentes à proposta do estudo.
De um modo geral, o levantamento de informações sobre a comunidade Ribeirão se
iniciou em Fevereiro de 2016. Partimos de um ponto zero, ou seja, uma conversa
informal por meio do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Posteriormente, entre os
dias 10 a 14 de Outubro de 2016, fizemos visitas de sondagem e estabelecemos
conversas informais com os agricultores. Por meio das conversas fizemos levantamento
de informações da área e estabelecemos a delimitação geográfica dos agricultores que
utilizam a técnica de irrigação por gotejamento.
Outra metodologia que utilizamos como processo de investigação do nosso estudo foi o
registro fotográfico na Comunidade. Para Pontes (2012), a fotografia surge como
construção de uma imagem que se quer real, autêntica e verdadeira. No nosso caso a
fotografia pode nos fornecer muito mais do que está exposto externamente, pois por meio
da fotografia o leitor poderá reconstituir parte do ambiente e do estilo de vida e certas
características do cotidiano do pequeno agricultor de hortaliças da comunidade.

De acordo com o Agente Comunitário, a comunidade possui 60 famílias cadastradas ao
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Possuindo uma produção de
hortaliças, grãos e animais (bovinos, suínos e aves), além de produtos oriundos da
produção caseira, como queijos, requeijão, doces, quitandas. Contudo, a atividade
leiteira é predominante nas propriedades.
Com a modernização do campo, o cotidiano familiar do pequeno agricultor da
Comunidade Ribeirão também passa por mudanças, o que acarreta problemas
econômicos e sociais na família. Com isso, utilizam estratégias familiares para viverem
e sobreviverem no campo. Dentre essas estratégias, está o cultivo de hortaliças irrigadas
por gotejamento, que contribui de maneira significativa para a sobrevivência do grupo
familiar. Essa técnica de irrigação evita desperdício de água, pois ao irrigar direto na
raiz da planta a economia pode chegar até 70%, segundo relatos de produtores.
De acordo com informações verbais do pequeno produtor I. J. C, que cultiva uma área
pequena de 10 ha e investiu no sistema de irrigação por gotejamento. Ele aduz que “de
gota em gota: é assim que ele tem conseguido ampliar os negócios, contribuir para a
renda da familia e contornar eventuais problemas de crise hídrica”. Com essa
tecnologia de irrigação, os resultados foram dobrados. Nosso ator salienta que “saiu de
uma média de três colheitas por hectare para uma produtividade média de seis
colheitas.”
Porém, além dos fatores positivos desse manejo e cultivo de hortaliças, existe um lado
negativo da “modernização” dessa agricultura na comunidade. Sendo que a maior
preocupação e a maior dificuldade que os agricultores vêm enfrentando é o baixo nível
de água no Ribeirão Samambaia no município de Catalão (GO). De acordo com Santos
e Lima (2002), a bacia do Ribeirão Samambaia, localiza-se ao norte do município de
Catalão (GO), a bacia destaca-se por ser a fonte hídrica que garante o abastecimento dos
habitantes instalados no perímetro urbano e de cerca de 800 pessoas que vivem na zona
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rural, servindo também como meio de manutenção de diversas atividades ali praticadas,
inclusive das irrigações dos pequenos produtores.
De um modo geral, foi observado que o agricultor familiar da comunidade Ribeirão tem
permanecido no meio rural devido às estratégias de produção e reprodução social, pelo
sentimento de pertencimento ao lugar e aos vínculos de parentesco, vizinhança e
amizade. Contudo, eles enfrentam dificuldades para viver e sobreviver em suas
propriedades, sobretudo busca alternativas para preservar a pouca água no município,
cultivando hortaliças de forma sustentável com o uso da irrigação por gotejamento.

Figura 1: Irrigação de hortaliças por gotejamento na Comunidade Ribeirão, Catalão (GO) - 2016.

Segundo informações verbais, “a decisão de implantar essa tecnologia de irrigar por
gotejamento, foi pensada primeiramente em amenizar prejuízos com a escassez da
chuva e o baixo nível do Ribeirão Samambaia. No qual, em pouco tempo já foi
percebido os inúmeros benefícios e as apostas vão continuar, cada vez mais, no
gotejamento “.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo propôs descrever a importância do sistema de irrigação localizado por
gotejamento na produção de hortaliças na Comunidade do Ribeirão, analisando sua
importância, vantagens e desvantagens, viabilidade técnica e econômica, para economia
de água e aumento de produção para o pequeno produtor. Nesta premissa, é notório, que
esse “avanço” dos pequenos produtores de hortaliças da comunidade, no que condiz
com o uso da irrigação por gotejamento no cultivo é muito válido, dado o surgimento
rápido de novas tecnologias de irrigação, a dificuldade do pequeno produtor em
acompanhar todo esse desenvolvimento tecnológico, e a demanda cada vez maior de
água pelas atividades humanas.
Contudo, é preciso acentuar a orientação a esses pequenos produtores quanto à
montagem adequada de todos os componentes do sistema de irrigação localizado por
gotejamento (emissores gotejadores, tubos de polietileno que suportam os emissores,
tubulação em geral de PVC 35, 50, 75 ou 100 mm, filtros separadores, tela, disco ou
areia, controladores, solenóides e válvulas controladora de bomba, reservatórios,
injetores, agitadores, motor, bomba, transformador), pois foi perceptível nas visitas nas
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propriedades, alguns sistemas de irrigação funcionando bem abaixo da sua capacidade e
de certo modo de forma precária. Assim, com orientação de profissionais adequados, o
pequeno produtor de hortaliças pode implementar um método de irrigação mais
eficiente, que consumam menos recursos e forneçam melhores resultados em
produtividade e qualidade e, consequentemente, a preservação dos recursos hídricos do
Ribeirão Samambaia.
No entanto, atualmente o agricultor de hortaliças da comunidade do Ribeirão vem
usando da técnica de irrigação por gotejamento uma forma de “sobrevivência” no
campo. Portanto, há a necessidade de termos consciência para o uso e gasto da água em
todos os níveis da atividade humana.
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RESUMO:
A Empresa Júnior é uma ferramenta de ensino universitário que proporciona o desenvolvimento
acadêmico, profissional e pessoal. Esta prática alia o aprendizado teórico com ações reais aplicadas em
empresas de pequeno e médio porte orientadas por docentes, dentro de sua área de especialização. O
objetivo deste resumo é analisar a contribuição da Empresa Júnior para a formação de Engenheiros de
Produção. O estudo abordará os conceitos e surgimento das Empresas Juniores no Brasil e no mundo, os
aspectos didáticos pedagógicos desta prática, as competências necessárias a formação dos Engenheiros de
Produção.

1. INTRODUÇÃO
As empresas juniores proporcionam aos estudantes o canal de ligação com o mercado
profissional. Esta prática utilizada desde 1967 pelos franceses e posteriormente
expandida pelo mundo incentiva a educação continuada, desenvolvimento
comportamental do discente e a prática dos conteúdos acadêmicos. Contribui na
formação, reforçando tecnicamente o aluno quando executa a prestação de serviços,
principalmente em assessorias e/ou consultorias que necessitam de revisão de conteúdo,
discussão sobre a metodologia a ser implantada, diagnósticos levantados, propostas de
ações e análise das decisões tomadas.
Empresas juniores são geridas por alunos e incentivadas pelas instituições de Ensino
Superior, ou seja, as instituições disponibilizam espaço físico para funcionamento deste
empreendimento e professores para supervisionar os trabalhos visando o ensino dos
conteúdos relacionados com os cursos de graduação oferecidos pela instituição e
envolvidos na empresa júnior.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Empresa Júnior
Organização vinculada a uma Instituição de Ensino Superior - IES, normalmente,
prestadora de serviços de assessoria ou consultoria, relacionada a pelo menos um curso
oferecido pela IES pública ou privada, é operacionalizada e gerenciada pelos estudantes
de graduação. Os trabalhos contratados e prestados pela organização são orientados por
professores, que visam estes trabalhos como prática dos ensinamentos transmitidos em
sala de aula, este método de ensino proporciona a integração da teoria e a prática.
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Para Matos (1997, p. 27) "Os estudantes prestam serviços e desenvolvem projetos para
empresas, entidades e para a sociedade em geral nas suas áreas de atuação, com o
auxílio e supervisão de professores".
É uma atividade que visa complementar a formação teórica dos alunos, proporcionada
pelas instituições de ensino superior, com enfoque prático. As Empresas Juniores (EJs)
recebem todo o apoio em espaço físico, infraestrutura necessária para o
desenvolvimento dos trabalhos, mas apresentam estrutura jurídica própria, com CNPJ e
nota fiscal exclusivo para elas, são geridas por estatutos, regimento interno e leis de
associações civis sem fins lucrativos. (Moretto et al, 2004).
Para Carvalho (2003, p. 65), conforme estatuto, as empresas juniores constituem-se de
associações civis, sem fins lucrativos, que são abertas e geridas com a finalidade de
preparar os estudantes para o futuro profissional abrindo portas para o mercado de
trabalho. “A empresa júnior tem como objetivo principal propiciar aos estudantes
oportunidade de aplicar e aprimorar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o
curso”.
A Confederação Brasileira de Empresas Juniores – Brasil Junior, publicou o documento
nomeado Conceito Nacional de Empresas Júnior (CNEJ), que determina todos os
critérios que deverão ser respeitados e seguidos pela organização para que seja
reconhecida como empresa júnior. No artigo 3º, descreve as finalidades desta
organização, sendo:
“I – Desenvolver profissionalmente as pessoas que compõem o quadro social por meio
da vivência empresarial, realizando projetos e serviços na área de atuação do(s) cursos
de graduação ao(s) qual (is) a Empresa Júnior for vinculada” (CNEJ); Segundo Matos
(1997), as atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior para atingir esta finalidade
iniciam com o desenvolvimento de projetos de assessoria e consultoria onde os
estudantes são orientados pelos docentes e inserem-se no mercado empresarial através
da vivencia e realização destes trabalhos, abrindo este canal de comunicação
universidade-sociedade, universidade-empresa e universidade-universidade.
“II – Realizar projetos e/ou serviços preferencialmente para micro e pequenas empresas,
e terceiro setor, nacionais, em funcionamento ou em fase de abertura, ou pessoas físicas,
visando ao desenvolvimento da sociedade” (CNEJ); Para Oliveira (2003), em pesquisa
realizada no XI Encontro Nacional de Empresas Juniores, Salvador, 2003, destacou a
atuação das Empresas Juniores como projetos de extensão e de intervenção social,
desenvolvendo ações que não só tem a função de qualificação profissional, com também
tendência de atuar no campo social provocando uma formação cidadão nos discentes.
“III – Fomentar o empreendedorismo de seus associados” (CNEJ). Segundo Santos e
Pellin (2008) a maioria dos acadêmicos que iniciam o curso de engenharia de produção
tem intenção de trabalhar no futuro como empregados. A prática do ensino do
empreendedorismo é de extrema relevância para mudar esta situação.
2.1. Surgimento das Empresas Juniores no Mundo e o início no Brasil
Estas organizações surgiram na França, 1967, quando o estudante Bernard Caioso, da
ESSEC Business School, idealizou este projeto para colocar a disposição de empresas
tradicionais os trabalhos administrativos a preços acessíveis. Depois de criada a
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primeira Empresa Júnior a prática se disseminou pelas maiores universidades de
engenharia e comércio e, posteriormente pelas escolas de comunicação e agronomia.
(Moretto et al, 2004)
Este conceito chegou ao Brasil vinte anos depois, 1987, por intermédio da Câmara de
Comércio França-Brasil, que divulgou em jornal um anúncio convidado estudantes
Brasileiros interessados em fazerem parte de uma Empresa Júnior. As três primeiras IES
a responderem o anúncio foram a FGV – Fundação Getúlio Vargas, FAAP – Fundação
Armando Álvares Penteado e Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A
Empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo - FGV JR, através do curso
de administração de empresas iniciou as atividades em 1988, prestando os serviços de
assessoria empresarial nas diversas áreas administrativas, sendo organização e métodos,
finanças, marketing e recursos humanos, entre outras. (Matos, 1997).
Segundo relatório da de engenharias. A área das Biológicas (9%) e as empresas juniores
multidisciplinares são (8%) do total.
Para Moretto et al (2004), o MEJ tem papel importante no desenvolvimento e
qualificação dos empresários juniores no Brasil, é realizado intercâmbio constantes de
informações entre as EJs, sendo que existe diversas estruturas do Movimento em esfera
estadual e nacional, onde são organizados encontros nacionais, regionais e estaduais de
Empresas Juniores. Alguns dos eventos principais da área: ENEJ – Encontro Nacional
de Empresa Juniores; ESEJ – Encontro Sul de Empresas Juniores, EEJ/BA – Encontro
Estadual de Empresas Juniores da Bahia-BA; EMEJ – Encontro Mineiro; EPEJ –
Encontro Paulista; EGEJ – Encontro Gaúcho de Empresas Juniores – RS.
Estes eventos propiciam aos membros das EJs atualizações, intercâmbio de
informações, troca de experiências regionais e geração de conhecimento para as EJs.
Rede Brasil Junior, o Movimento Empresa Júnior – MEJ no Brasil cresceu muito, sendo
considerado hoje o país com maior número de empresas juniores no mundo. Lopes
(2006), explica que 57% das empresas júnior são formadas por alunos da área de
humanas, destaque para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas. Representam 26%, as empresas da área de Exatas, onde localizam-se os
cursos
2.2. Aspectos didáticos pedagógicos das Empresas Juniores

A principal finalidade da empresa júnior é proporcionar aos alunos o desenvolvimento
técnico, acadêmico, profissional e pessoal. Segundo Oliveira (2003) os aspectos
didáticos pedagógicos que podem ser observados na Empresa Júnior atingem as três
áreas do ensino universitário, sendo: ensino, pesquisa e extensão.
Por ensino, compreendem-se as atividades que serão monitoradas e orientadas por
docentes, integração da teoria e prática, envolvendo as fases de planejamento,
organização, execução e avaliação de atividades e projetos de consultoria e assessorias
para organizações, tanto empresariais como sociais. Discutindo e entendendo o porquê
fazer e como fazer.
A pesquisa é realizada através da comparação de elementos e busca de características
que serão necessários para o desenvolvimento dos projetos, por exemplo, pesquisas para
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localizar público-alvo de uma organização, comportamento de uma região, aspectos
mercadológicos e outras. Estas atividades são consideradas por Marques como pesquisa
e investigação contínua.
Como extensão, relaciona-se ao atendimento da comunidade local onde a empresa
júnior visa atender aos pequenos e médios empresários através de ações sem fins
lucrativos, prestando serviços de assessoria e consultoria visando o aprendizado
acadêmicos e também melhorando os resultados destas organizações, proporcionando
uma melhora para a sociedade, sendo uma ação social das IES através dos discentes e
docentes.
Lopes (2006) afirma a necessidade das instituições de ensino superior respeitem a ideia
de ferramenta de aprendizagem, para isso as empresas juniores devem manter a
presença viva do corpo docente para orientação dos alunos e dos projetos a serem
desenvolvidos.
As diretrizes curriculares dos cursos de engenharia preveem o desenvolvimento de
competências através da junção das três áreas: ensino, pesquisa e extensão, para
considerar a formação completa do acadêmico.
O desenvolvimento de competências aos discentes significa que as graduações não
devem mais simplesmente repassar o conhecimento (o saber), mais sim praticar o (saber
fazer) através das habilidades e estimular o querer fazer (atitudes).
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1. Conceito de competências
Competência é a palavra utilizada para “designar pessoa qualificada para realizar algo”.
Fleury e Fleury (2007, p. 28) em um conceito mais amplo de competência descrevem
como um “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto
desempenho”, onde se espera que os melhores desempenhos profissionais sejam
justificados no conhecimento e na personalidade das pessoas. Ainda seguindo a visão
dos autores competência é “um estoque de recursos que o indivíduo detém.

Indivíduo

Conhecimento
Habilidades
Atitudes

Saber agir
Saber mobilizar
Saber transferir
Saber aprender
Saber engajar-se
Ter visão
Estratégica
Assumir

Organização

Econômico
Social
Agregar valor
Figura1 - Organograma: Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização.
Fonte: Fleury e Fleury 2007, p. 30.
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Habilidades: capacidade de ação para gerar resultados, dominar técnica - SABER
FAZER;
Conhecimentos: informações, procedimentos e conceitos – SABER;
Atitudes: valor, comportamentos, opiniões e atos pessoais – QUERER;
Neste sentido competências é conjunto de ações e a aplicação destas em um meio social
e empresarial, competência estudada e descrita por Fleury e Fleury traz a competência
associada a diversos verbos, sendo: saber agir, saber mobilizar, saber transferir, saber
aprender, saber engajar-se e ter visão estratégica, conforme a Figura 1.
No organograma, as competências resultam do esforço por parte do indivíduo e da
junção dos conhecimentos, habilidades e atitudes formando um desempenho
profissional diferenciado chamado de competência que aplicada nas organizações
resultam em resultados eficazes ou agregam valor econômico. Portanto, a utilização
adequadamente dos verbos de ação gera valor social, e proporcionam domínio de certas
competências que conduzem organizações e indivíduos para o sucesso profissional.
Segundo Moretto et al (2004) na Empresa Júnior a possibilidade do erro é tolerada. O
erro não é o resultado desejado, mas é aceito devido a ênfase do aprendizado envolvido
nesta prática, diferentemente dos demais empreendimentos. As EJs renovam-se a cada
ciclo, os erros serão encarados pelos próximos gestores como um desafio a ser vencido.
O mercado de trabalho da engenharia, não dispõe de tempo e condições para tolerar
erros, sendo um mercado competitivo e de alta cobrança, exigindo profissionais com
competências diversas que possam agregar valor à sua formação acadêmica.
A grande contribuição da Empresa Júnior é na formação do profissional mais humano,
ou seja, desenvolve habilidades direcionadas ao comportamento humano no trabalho,
tais como: relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, liderança,
comprometimento e sem dúvida fortalecimento na parte técnica devido a execução dos
projetos da área específicos de cada graduação.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática acadêmica da empresa júnior apresenta-se como uma alternativa criativa e
inovadora para o desenvolvimento discente e para ligação destes com o mercado
profissional.
A empresa júnior permite o melhor aproveitamento dos discentes, ou seja, é uma forma
de qualificação diferenciada, uma vez que fornece aos participantes a experiência da
realização de projetos de prestação de serviços, diferenciando-se em relação aos demais
que ainda não vivenciaram esta situação.
As empresas júniores estabelecem parcerias, tais como, universidades-empresas que
contribuem para abertura de mercado profissional dos discentes, sendo que estas
empresas parceiras abrem seus empreendimentos para estudos e obtém em retorno
assessoria de alunos com conhecimento adequado para propor soluções para os
problemas de engenharia com acompanhamento e orientação dos professores.
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Destaca que a participação dos discentes na empresa júnior desenvolve competências
que é formada da junção do conhecimento, habilidade e atitudes, tais como: trabalho em
equipe, comunicação oral e escrita, iniciativa, autoaprendizagem, coragem de enfrentar
riscos e percepções das oportunidades, entendimento de valores como cultura, ética e
cidadania, aceitação de diversidade de opiniões e outras.
Acredita-se que a empresa júnior é uma complementação da sala de aula, além de
proporcionar a vivência em projetos técnicos e desenvolver comportamentos humanos,
também efetiva contatos com empreendimentos que podem ser futuros empregos como
também gerar contato com empreendedores de sucesso que estimulem a iniciativa e
coragem de iniciar novos empreendimentos.
Por fim, as instituições de ensino devem incentivar a utilização desta ferramenta
pedagógica pelos benefícios apresentados que incrementam a formação acadêmica nos
três fatores: ensino, pesquisa e extensão e desenvolvem o discente nos aspectos
acadêmico, profissional e pessoal.
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RESUMO
As industrias são as maiores fontes consumidoras de água do mundo, sendo que seu consumo é três vezes
maior que o consumo doméstico, esse fator fez com que as empresas buscassem práticas sustentáveis para
tratamento e reaproveitamento de água, que além de reduzir os impactos ao meio ambiente também reduz
os custos de produção. O trabalho busca conhecer como funciona o tratamento de água com o ciclo aberto
no setor de Pintura de uma empresa no ramo automobilístico que atende a “Lei das Águas”, comparandoa com outra empresa do mesmo ramo, porém com ciclo fechado onde acontece o reaproveitamento da
água por toda a indústria. Os dados foram coletados em um relatório de procedimentos da ETE (Estação
de Tratamento de Efluentes) fornecido diretamente pela empresa com ciclo aberto e também em relatórios
de sustentabilidade da empresa com o ciclo fechado.
Palavras-chaves: Tratamento, ciclo aberto, ciclo fechado, efluentes, Água.

1. INTRODUÇÃO
Diante do atual cenário que tem cada vez mais se destacado pelos problemas críticos
provenientes da limitação de água potável, cuja disponibilidade tem se deteriorado nos
últimos anos no cenário hídrico brasileiro seja pelo uso irracional, pelo desperdicio ou
mesmo pelos impactos das mudanças climáticas sobre os manciais e reservas, as
indústrias estão se conscientizando cada dia mais no requisito da obrigatoriedade do
tratamento, racionalização e reutilização da água nos processos produtivos. Em cima
deste problema, o presente trabalho se baseia no tratamento de efluentes com ciclo
aberto na área de Pintura de determinada indústria automobilística, comparando-a a
outra indústria do mesmo ramo, porém com tratamento de efluentes ciclo fechado.
O Brasil é um dos países com maiores reservas de água doce do mundo, no entanto esta
água ainda é usada de forma inconsciente e irracional. O atual resumo demonstra que é
possível mudar a atual utilização da água mesmo que esta água seja descartada para
uma ETE após o tratamento - que é o caso da empresa com ciclo fechado - o esgoto e a
água residual do processo produtivo podem ser tratados obtendo água não potável para
reutilização, e esta é sanitariamente segura para isto. As indústrias automobilísticas
estudadas neste artigo gastam em torno de 80 m³ de água por dia no processo de pintura
dos seus veículos, o que se traduz em muita água poluída, daí a necessidade de
tratamento e se possível a reutilização deste bem que tem ficado cada vez mais escasso.
Com objetivo de demostrar a importância do tratamento destes efleuentes foram
elaboradas perguntas destinadas ao profissional responsável pela ETE da empresa com
o ciclo aberto e fornecido uma apresentação sobre o processo de tratamento. Também
foi pesquisado informações em relatórios de sustentabilidade disponíveis em sites sobre
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o tratamento e reaproveitamento da água na empresa com ciclo fechado onde aponta as
vantagens obtidas, custo benefício e métodos utilizados para a implantação.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Tratamento de efluentes e Reaproveitamento de água no aspecto geral
O processo produtivo das indústrias gera através da sua atividade um grande número de
efluentes que podem ser tratados ou não antes do seu descarte no meio ambiente. Estes
efluentes podem ser classificados como esgoto doméstico, água de refrigeração, agua
pluvial e emanações ou resíduos de determinados processos industriais.
As empresas são as responsáveis principais pelo esgotamento e pelas
alterações ocorridas nos recursos naturais, de onde obtém os insumos que
serão utilizados para obtenção de bens que serão consumidos pelas pessoas.
(Dias, 2006, p. 44)
A falta de tratamento destes efluentes e o seu descarte inadequado acarreta sérios problemas ambientais, causando modificações nas
características do solo, da água e a consequente contaminação do meio ambiente como um todo. Esta questão se torna ainda mais
preocupante ao se contabilizar o número de indústrias localizadas em áreas urbanas onde se tem uma considerável concentração de
pessoas, e seu descarte no ambiente sem tratamento adequado pode por em risco à saúde publica da população,. Para evitar este
impacto ambientel, deve-se tomar medidas preventivas quando se fala no descarte dos efluentes industriais.

Impacto Ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causadas para qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente
afetam. (CONAMA, 1986)

No Brasil leis e decretos federais, estaduais e municipais regulamentam e normatizam
tanto os parâmetros físicos-quimico quanto os limites de emissão de efluentes no meio
ambiente. Deste modo, essas exigências da legislação ambiental levaram as empresas a
buscar soluções para tornar seus processos mais eficazes, sustentáveis e menos danosos
ao meio ambiente.
2.2. Empresa com ciclo aberto
O procedimento da empresa estudada com o ciclo aberto, que é o descarte da água após
tratamento, trata da disposição de efluentes gerados pelo uso da água no processo de
pintura de carrocerias, processo este que apresenta maior complexidade dentre as
atividades na empresa de acordo com os dados fornecidos pelo químico responsável
pela área de tratamento de efluentes.
Para implementação da prática de reúso existe, atualmente, uma vasta gama
de tecnologias de tratamento de efluentes, desde uma simples filtração até
processos avançados. Porém, cabe destacar que os processos de separação
por membranas tem sido considerado como elementos chaves na viabilização
do reúso de água, sobretudo pela elevada qualidade e estabilidade do efluente
produzido. (LEGNER, 2013)

No processo de pintura de carrocerias o maior volume de água é dedicado ao
abastecimento de tanques de descontaminação na primeira etapa deste processo, que é
onde ocorre o banho das carrocerias.
Nesta etapa do processo, os tanques são dispostos em série, partindo do primeiro deles
onde ocorre a limpeza mais intensa das carrocerias se utilizando materiais reagentes e
aquecimento da água, e na sequência, há a variação de reagentes nos demais tanques
conforme objetivos técnicos específicos, até obter o trato desejado na saída do últimos
tanque.
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Todos os processos são operados automaticamente por painel de controle ou por
computador. Sempre que acaba um reagente ou algum tanque está no nível máximo ou
ocorreu algum defeito nos equipamentos, o painel de controle emite um alarme para
avisar que algo está errado.
Como resultante deste processo se tem o efluente contaminado onde este é destinado a
ETE para ser descartado adequadamente ao meio ambiente. Após o tratamento deste
efluente, é coletada uma amostra do mesmo na ETE a cada hora de trabalho, em um
volume de 200 ml para análise no laboratório interno da empresa, e também,
mensalmente é enviada uma amostra composta de efluente tratado para que se possam
fazer análises em laboratório externo. As medições atestam se os efluentes que se
destinam ao meio ambiente ao final da cadeia apresentam alguma nocividade, definindo
a necessidade ou não de reforços em descontaminação. O valor obtido deve estar dentro
de uma faixa pré-estabelecida, e aceita na estação de tratamento de efluentes sob
responsabilidade do estado, já que recebe todos os efluentes do setor industrial, sendo
de sua responsabilidade o tratamento biológico.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1. Um pouco sobre a empresa com ciclo fechado
A empresa estudada com o ciclo fechado, que é o tratamento e reaproveitamento da
água, foi vencedora da 9ª edição do prêmio realizado pela Fiesp (Federação das
Indústrias do estado de São Paulo). O prêmio se deu pela apresentação dos seguintes
melhorias continuas através da ferramenta Kaisen:
 Troca do sistema Ultrafiltração da Pintura:
A troca do sistema de ultrafiltração da pintura era realizado 1 vez por semana, uma vez
que fora toda produção semanal, haviam também picos de consumo nos finais de
semana os quais se davam devido às limpezas necessárias no processo. Após o estudo
do problema e entendimento das ações de melhoria se implantou uma nova tecnologia
para este processo onde as limpezas passam a serem feitas de forma semestral ao invés
de semanal. Além disso, a nova tecnologia proporcionaria a obtenção de uma qualidade
melhor da água tratada pelo sistema.
Antes da melhoria, a limpeza de ultrafiltração consumia em torno de 4.200 litros de
água deionizada em três etapas. Após a instalação do novo sistema se passou a consumir
70 litros de água deionizada em apenas uma etapa. Com isto, além da redução de água,
houve também uma diminuição significativa de efluentes.
 Eliminação de banho de água deionizada da pintura:
Com a nova implantação foi observado que o spray de água estava sendo distribuído de
forma dispersa e não somente para a carroceria como deveria ocorrer, acarretando em
um desperdício muito grande de água. Constatado o problema, foram feitos ajustes no
spray direcionando-os e os concentrando diretamente para a carroceria. Conforme
mostra Figura 1:
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Antes da melhoria

Depois da melhoria

Figura 1: Melhoria do spray de água deionizada da pintura. Fonte: Relatório FIESP
Esse excesso de água ao final da etapa ainda apresentava boa qualidade preservando as
propriedades necessárias de utilização e mesmo assim era descartado na ETE. Após as
melhorias esta água passou a ser armazenada em um tanque separado para ser
reaproveitada em outros processos de lavagem de carroceria subsequentes, seguindo
assim um ciclo fechado de reaproveitamento de água, conforme mostra Figura 2.

Antes da melhoria

Depois da melhoria

Figura 2: Melhoria do banho de água deionizada da pintura. Fonte: Relatório FIESP
 Reutilização de água na Pintura
Neste processo existem quatro tanques de lavagem na pintura cada um com um volume
de 3,7 m³ de água. Todo o volume destes tanques, que totalizam 14,8 m³, eram
descartados semanalmente para o tratamento da ETE e reabastecidos em seguida. Após
avalição percebeu que água de dois tanques, poderiam ser reutilizadas no outros dois,
sem comprometer a qualidade. Assim deixou de descartar para ETE e de abastecer dois
tanques de água de 3,7 m³ cada, se reduzindo assim 50% do descarte e do consumo de
água.
Por fim, observou-se que a empresa com ciclo aberto gerou 80 m3 de efluentes por dia sendo 93% deste valor referente ao processo de pintura - ao custo estimado de R$5,00/
m3 com tratamento. Sendo assim, o custo diário do ciclo aberto ficou em R$400,00.
Este custo foi necessário para atender critérios de legislação no que tange a requisitos
ambientais, atribuiu certificado a empresa que adotou boas condutas neste certame.
Já no ciclo fechado, o reaproveitamento de água proporcionou uma redução do volume
de água em 40.894,93 m³/ano, sendo mais específicos 0,58 m³, permitindo o reuso de
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70,4% da água, com o custo de investimento de R$ 721.550,00, distribuído num período
de instalação e adaptação de 21 meses. Além de atender assim como na empresa de
ciclo aberto os regimentos legais de tratamento de efluentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A execução deste trabalho permitiu aprofundar a importância do tratamento de efluentes
dentro de indústrias automobilísticas, já que ficou nítido as vantagens quanto ao
tratamento de efluentes para a empresa e o meio ambiente e principalmente o
reaproveitamento desta água, que além da redução direta no consumo de água pura,
gerou para a empresa de ciclo fechado um custo benefício de R$ 411.067,57 ao ano.
Diante do apresentado, evidencia-se que as vantagens e custo-benefício da empresa com
ciclo fechado se sobrepõem as da empresa com ciclo aberto, pois ambas arcam com o
custo de tratamento da água, já que essa é uma medida imposta pela Lei das Águas,
porém a empresa com ciclo fechado reusa diretamente 70,4% desta água, por meio de
um planejamento dos recursos hídricos provenientes de efluentes, reduzindo impactos
ambientais, sendo que os aproximados 41.000m³ de água economizada seria o suficiente
para abastecer 12.424 pessoas durante um mês, pois segundo a Organização das Nações
Unidas (ONU) cada pessoa necessita de 3,3m³/mês para atender necessidades de
consumo e higiene e além desta preocupação com o meio ambiente a empresa reduz
significativamente os custos de produção.
Conforme o alto movimento financeiro das indústrias automobilísticas, fica claro que
seria viável para a empresa com ciclo aberto investir na implantação do sistema de
reaproveitamento de água, já que o investimento de aproximadamente R$ 720.000,00 é
retornado para empresa em 21 meses, neste caso considerado curto prazo.
Portanto, esse estudo evidenciou que além de cumprir a legislação, as empresas buscam
boas práticas de sustentabilidade voltadas para o tratamento de efluentes permitindo que
o meio ambiente não receba água contaminada, evitando comprometer assim as
condições da água da cidade.
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RESUMO
A busca pela redução de desperdícios e assim como consequência redução de custos é algo que toda
empresa acaba por buscar, de forma que, através da utilização das ferramentas de qualidade, tais como os
gráficos de controle e também o estudo de capabilidade, possam optar tendo bases para as melhores
decisões para a empresa, perpetuando assim a marca e se fortalecendo no mercado.

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, impulsionados pela globalização, os hábitos alimentares por todo
o mundo vêm se modificando drasticamente. Em decorrência desse fato, as pessoas
passaram a ter uma maior urgência em sua vida cotidiana, principalmente no que se
refere às refeições. Nesse contexto, a globalização torna-se um sinônimo de pressa e
rapidez. Assim os alimentos congelados tornam-se uma opção prática para se realizar
uma refeição rápida e nutritiva, no que diz respeito ao preparo e ao consumo.
Tal realidade associada a um ambiente extremamente competitivo imprimiu as
empresas, principalmente do setor alimentício, uma adaptação urgente a esse cenário,
adotando técnicas e critérios de forma a atender as necessidades impostas por esse
mercado. A empresa, nesse ínterim, deve-se proporcionar diferenciais ou mesmo
aperfeiçoar esses processos para garantir a eficácia no processo, a satisfação dos
clientes, a rentabilidade e a liderança da empresa.
Para tanto, a aplicação de métodos relacionados a controle estatístico do processo se
tornam de vital importância para as empresas. A fim de garantir que o processo
mantenha a qualidade nos itens de consumo, são aplicadas diversas técnicas estatísticas
para assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificações.
O estudo, em questão, foi realizado em uma empresa especializada em salgados
congelados, localizada no município de Marabá-PA. Essa empresa fornece seus
produtos para aproximadamente sete cidades. O objetivo desse artigo é, portanto,
realizar um estudo e uma análise do processo de produção de tortas e coxinhas de
frango com catupiry avaliando as diferenças de peso entre o produto produzido
manualmente e o processado por uma máquina, fundamentando-se nos conceitos de
controle estatístico do processo. Será feita também a comparação entre os pesos e assim,
mediante o conhecimento das perdas ocorridas durante cada processo, será avaliado
qual dos processos em estudo é o mais efetivo, qual desses está de acordo com as
especificações exigidas como também possíveis soluções.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Gráficos de controle
São usados para monitorar processos e indicar a presença de causalidades que
influenciam negativamente as especificações do produto, como por exemplo, uma
máquina desajustada, com alguma peça com defeito ou um lote que não está atendendo
seus parâmetros.
Esquema geral dos gráficos de controle – “Baseando-se na distribuição normal, os
gráficos de controle constituem um instrumento de diagnóstico de existência ou não de
controle. A construção desses gráficos obedece a um esquema geral que, em cada caso,
é adaptado”. O esquema geral é o apresentado a seguir:

Figura 1: Controle da qualidade mecânica (MONTGOMERY, 2012).
3. METODOLOGIA
Este trabalho tem por objetivo, a confirmação de que a empresa de salgados congelados
estudada possui uma variação no seu processo de produção dos salgados em uma
máquina especial de formação (automatizada) para este trabalho e em relação à
produção manual de produto semelhante.
Fazendo uso do estudo de capabilidade, irá determinar então uma correlação das
variáveis analisadas tanto da máquina quanto da produção manual, para conhecer se o
peso de cada salgado está sendo o mesmo para cada um dos métodos. E os resultados
obtidos serão demonstrados por meio de gráficos de controle para ver se o processo se
encontra sobre controle estatístico em ambos os casos.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
4.1. Construção e análise das cartas de controle
O estudo desenvolvido analisou duas operações de cada um dos dois tipos de processos
de produção de salgados congelados semelhantes dentro da empresa, um automatizado
usando máquina formadora e outro manual e após, fez uma comparação através de
cartas de controle no impacto que os métodos de processo causam no produto final,
pacotes contendo 450 gramas. Na figura 1 é possível ver as etapas de produção do
salgado congelado, as etapas escolhidas para análise consistem em Formação dos
Salgados e Embalagem, por possuírem correlação de especificações das micro
operações, apesar de os métodos não serem exatamente iguais:
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Figura 2- Fluxograma do Processo de Produção dos Salgados Congelados
4.2. Construção de Gráficos de Controle das Operações de Formação
Decidido as operações a serem analisadas foram coletados os dados pelos colaboradores
da empresa, a equipe de pesquisa elaborou uma planilha automatizada para facilitar a
coleta de dados através de “Visual Basic for Applications – Excel”, além disso, foi
elaborado um manual de instruções para que o mais leigo operador conseguisse efetuar
a coleta de dados de forma correta. Depois de coletados os dados na Operação de
Formação, obteve-se o seguinte Gráfico de controle, conforme a Figura 3.

Figura 3 - Gráfico de Controle para Operação de Formação do produto Tortinha de
Frango c/Catupiry (Automatizado)
Com a construção dos gráficos de controle, é evidenciada uma grande deficiência do
processo manual de formação dos salgados (Figura 3), devido a grande amplitude dos
dados coletados e consequentemente um grande desvio padrão, o processo está sob
controle, porém não atende as especificações estabelecidas pelos tomadores de decisão
da empresa.
4.3 Construção de Gráficos de Controle das Operações de Embalagem:
Depois de analisar os processos por unidades de produto, é importante analisar o
impacto desses métodos de produção na operação de embalagem dos pacotes com 450g,
já que há certas especificações em peso e assim é possível identificar que existem
valores em certo intervalo, que seriam ideais para o peso das unidades, aproximando as
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combinações de unidades produzidas próximos à especificação, maximizando os lucros
da empresa. Na Figura 4 é mostrada a operação de embalagem da Tortinha de frango c/
catupiry fabricados em processo automatizado:

Figura 3 - Gráfico de Controle para Embalagem contendo Coxinha de Frango
c/Catupiry (450g) (Automatizado)
Apesar de haver uma falha no processo, é possível que seja um acidente eventual, já que
se observado o gráfico, fica evidente as falhas eventuais. Na carta de controle (Figura
4), fica evidente que o processo está sob controle apesar da anormalidade em algumas
amostras, além disso, o processo atende as especificações e possui uma amplitude
pequena, o que permite a conclusão de que o processo tem um controle razoavelmente
bom.
No processo Manual é evidenciada uma grande deficiência do procedimento desse tipo
de operação, na produção das unidades. Devido a grande Amplitude dos valores de
pesos das unidades, o impacto na embalagem final é grande e inaceitável para suprir os
objetivos econômicos da organização, isso acontece por causa do valor de cada unidade
produzida, devido a isso o valor de combinação não atinge uma faixa dentro dos limites
de especificação, ou seja, se fosse subtraído uma unidade no valor do peso médio
apresentado na figura 3, de um pacote no valor de peso médio apresentado na figura 5,
obteria o valor de 440,44 g, totalmente fora dos limites inferiores toleráveis. Através
desta carta de controle (Figura 5) pode-se ver que o processo, apesar de estar sob
controle estatístico, não atende as especificações. Para efeitos de comparação, foi
arbitrado de forma aleatória um suposto valor de custo em cada 1g de salgado, para
observar-se o impacto negativo que o atual processo manual tem nos lucros da empresa.
No gráfico fica evidenciado um valor de no mínimo 468 g em um pacote de Tortinha de
Frango c/ Catupiry que deveria ter no mínimo de 452 g pela especificação do Instituto
de Pesos e Medidas (INMETRO) e 450 g pela especificação da empresa.
Se cada 1 grama de salgado custasse o valor de R$ 0,05 (Cinco centavos de Reais), e
adotássemos o limite Inferior de Especificação (Exigido pelo INMETRO), pode-se
chegar ao seguinte comparativo:
Excessos Desnecessários=468-452=16 g
Prejuízo=16*0,05=R$ 0,80(Em cada pacote de 450g)
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Apesar de ser um valor suposto pelo grupo de pesquisa, fica evidente o grande impacto
que os limites de especificação tem nos lucros e objetivos das organizações. Assim,
mostrou-se que o produto final tem pelo menos 3,5% a mais de peso do que o mínimo
necessário, como informado pela empresa, é produzido aproximadamente 10 ton. de
salgados por mês. Um impacto 3,5% seria muito grande para essa proporção, como
mostrado a seguir:
Excessos Desnecessários (Mês) = 10.000 * 0,035 = 350 kg Prejuízo
(Mês) = 350.000 * 0,05 = R$17.500,00
Esses valores mostram o quanto é importante a padronização dos processos e o controle
estatísticos dos processos.
5. CONCLUSÕES
Fundamentando-se nos conceitos relacionados ao controle estatístico do processo, é
possível evidenciar que o principal objetivo do trabalho foi realizar uma análise do
processo de produção de coxinhas e tortinhas de frango com catupiry, (as quais
possuem um processo semelhante) com o intuito de observar as diferenças de peso entre
o produto processado pelo maquinário e o produto produzido manualmente. Em outras
palavras, disponibiliza ferramentas que podem ser utilizadas para detectar qual método
de fabricação, o manual ou automatizado, pode reduzir o máximo de desperdícios
possível, permitindo assim calcular a capacidade do processo, visando melhoria e
redução de desperdícios.
Na realização de um estudo na linha de produção, a aplicação do controle processo
estatístico mostrou que o método de fabricação automático atende melhor as
especificações, no qual é possível ter um controle maior. Na fabricação manual o peso
de cada item varia significativamente, de forma que durante a embalagem pode faltar
muito pouco para atingir o peso ideal, de forma que o colaborador deve acrescentar
mais um item, o que aumentará o peso da embalagem acima do estabelecido. Esta
diferença, no longo prazo traz um grande prejuízo para a empresa.
Desta forma, como forma de solução para o problema de desperdício encontrado pelo
controle estatístico, pode-se dizer que uma automatização do processo pode reduzir os
custos proporcionados pelos desperdícios causados pela alta taxa pacotes de salgados
com peso acima do especificado, mantendo os limites de controle mais próximos do
limite de especificação.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar melhoramentos nos processos tradicionais da ETE (Estação de
Tratamento de Efluentes), propondo um tratamento eficaz e de baixo custo, aplicando os fundamentos de
CEP – Controle Estatístico de Processo. Serão utilizados os gráficos de controle de média, e de
amplitude, além de calcular também índices para o efluente gerado alcançar o indicador adequado para
que possa atender aos padrões de lançamento de efluentes estabelecidos pela RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 237, DE 19 DE dezembro DE 1997, enquanto não surge uma legislação específica para este efluente
em particular.

1. INTRODUÇÃO
De modo geral, o termo biocombustível refere-se a combustíveis líquidos ou gasosos
empregados no setor de transporte que oferecem muitos benefícios, incluindo a redução
das emissões de gases que provocam o efeito estufa e que contribuem para a
sustentabilidade (Demirbas, 2008).
O processo químico comumente empregado para a produção de biodiesel é a reação de
transesterificação, na qual um óleo vegetal triglicerídico como, por exemplo, o óleo de
soja, reage com um álcool (metanol ou etanol) na presença de um catalisador
(usualmente alcalino, sendo os mais utilizados o NaOH e o KOH) para formar,
majoritariamente, ésteres monoalquílicos (biodiesel) e glicerina (Haas, 2000).
No processo final da produção do biodiesel este é submetido a um processo de lavagem
com água visando a remoção de impurezas (purificação), sendo repetida de duas a cinco
vezes dependendo da quantidade de impurezas no biodiesel, impurezas estas
relacionadas a resíduos de glicerina, sabões e ácidos graxos. (Chavalparit, 2009).
Em geral, estas águas resultantes do processo de lavagem do biodiesel apresentam-se
quimicamente inadequadas para serem lançadas a qualquer corpo hídrico (Goldani,
2007) Assim, do ponto de vista de preservação ambiental, necessária a adoção de
técnicas de tratamento para este efluente (Suehara, 2005). De acordo com a
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, DE 19 DE dezembro DE 1997, se estabelece que um
efluente só poderá ser lançado, direta ou indiretamente, desde que não altere a qualidade
do corpo receptor.
Neste trabalho iremos verificar amostras da Demanda Química de Oxigênio (DQO). O
aumento da concentração da DQO num corpo d'água se deve principalmente a despejos
de origem industrial. Assim, pode-se considerar que a DQO é a demanda total de O2,
devido a substâncias recalcitrantes (não-biodegradáveis) somada à demanda de O2
devido a substâncias bioxidáveis (Rocha, 2009).
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Segundo Silva (1999) a ênfase para buscar melhorias da qualidade deve ser concentrada
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em melhoramentos contínuos, atitudes que, permitam reconhecer os problemas,
priorizar ações corretivas, implantá-las e dar sequência à postura pró-ativa, agindo
corretamente.
O Controle Estatístico do Processo (CEP) pode ser descrito como uma ferramenta de
monitoramento da qualidade. Através da inspeção por amostragem de características
pré-determinadas do produto em estudo, o CEP possibilita a detecção de causas
especiais, anômalas ao processo, que possam prejudicar a qualidade final do produto.
Neste estudo, investiga-se a implantação do CEP no processo de tratamento de efluente
industrial pelo Sistema de Lodo Ativado de uma empresa localizada no estado do Goiás.
O controle de qualidade consiste no desenvolvimento, planejamento, produção e
marketing de produtos e serviços a um menor custo. Para alcançar esses objetivos, todos
os setores de uma organização devem trabalhar em conjunto (Ishikawa: 1990, p. 34).
Existem sete ferramentas que se complementam o processo de monitoria da qualidade,
as quais são: estratificação, folha de verificação, gráfico de Pareto, diagrama de causa e
efeito, diagrama de dispersão, histograma e gráficos de controle (Alencar et al., 2005).
Esses gráficos de controle, também chamados de cartas de controle de Shewhart,
apresentam os valores de medição da variável de interesse no eixo das ordenadas e os
pontos no tempo nos quais as medições são efetuadas no eixo das abcissas. Os pontos
plotados nos gráficos de controle são unidos por segmentos de reta, que são
interpretados em função de linhas horizontais, chamados de limite superior de controle
(LSC), linha média (LM) e limite inferior de controle (LIC). Quando se encontra um
ponto do gráfico acima do LSC ou abaixo do LIC a conclusão é a de que,
possivelmente, existe uma causa especial de variação, proporcionando instabilidade ao
processo, e caso tal causa seja encontrada, na maioria dos casos, é possível agir
pontualmente para eliminá-la. Quando todos os pontos se encontram dentro dos limites
de controle, outros padrões de não-aleatoriedade devem ser investigados. Caso nenhum
padrão de não aleatoriedade seja detectado, a conclusão é de que o processo está sob a
ação de causas comuns, ou seja, está sob controle estatístico.
De acordo Ferreira e Oliveira (2008), a capacidade do processo é definida a partir de
uma comparação dos limites de especificação, os quais expressam as especificações
esperadas para o processo. Quanto maior o valor de Cp, maior a capacidade do
processo, sendo que um valor de Cp > 1,33 indica que o processo é capaz de atender às
especificações do cliente, quando o Cp está entre 1,00 à 1,33 indica que o processo é
aceitável e por fim Cp < 1,00 o processo é incapaz de atender às especificações do
cliente. O cálculo do índice de capacidade potencial Cp, em função R, pode ser visto na
Equação 1:
(1)
Cp = (LSE - LIE) / (6 * (R / d₂) )
em que Cp:
LSE:
LIE:
R:
d₂:

capacidade potencial;
limite superior de especificação;
limite inferior de especificação;
amplitude;
fatores de correção;

A definição do índice Cp pressupõe que o processo está centrado no valor nominal da
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especificação; se este não é o caso, a capacidade real do processo é menor do que a
indicada por Cp. Em tal situação, convém a utilização do índice Cpk, para o efeito de
distribuição não centrada. O índice Cpk avalia a distância do valor central do processo
aos limites da especificação, tomando aquela que é menor e, portanto, mais sujeita a
propiciar resultados fora de especificação. O cálculo do índice Cpk Equação 4, é dado
pelo resultado das Equação 2 e 3:
Cpi = (Ẍ - LIE) / (3 * (R / d₂) )
Cps = (LSE - Ẍ) / (3 * (R / d₂) )
Cpk = min (Cpi, Cps)
em que Cpi:
Cps:
Cpk:
LSE:
LIE:
Ẍ:
R:
d₂:

(4)

capacidade inferior;
capacidade superior;
capacidade efetiva;
limite superior de especificação;
limite inferior de especificação;
médias das médias;
amplitude;
fatores de correção;

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O processo de tratamento de efluentes por sistema de lodo ativado se inicia com a
chegada de efluente da planta de biodiesel, o mesmo chega em condições de cargas
químicas (metanol, ácido fosfórico e glicerina) elevadíssimas e por assim ser, necessita
de análises de início de processamento para saber se o mesmo está dentro dos padrões
de recebimento que possibilite o tratamento adequado proposto pela engenharia.
3.1. Detalhamento do processo
Todo o efluente proveniente da planta de biodiesel é depositado em um dos Tanques de
Equalização (1 e 2) após passar por uma peneira de gradeamento de remoção de sólidos
grosseiros. São utilizados os dois tanques, pois o processo se inicia por batelada.
Posteriormente, o efluente é direcionado para a estação de tratamento para início do
Físico-químico 1, onde com o seu pH controlado, se adiciona o coagulante a base de
tanino para que possa se formar os pequenos coágulos das impurezas químicas, com os
coágulos formados é ministrado o floculante, polímero aniônico que é o responsável por
agregar os pequenos coágulos e formar os grandes flocos que adiante serão separados.
Ressalta-se que essa reação ocorre por mistura, dentro de um equipamento denominado
de Floculante 1.
Após a fase de adição de reagentes, 0,5% do efluente é direcionada há um equipamento
chamado de SKID 1, cujo o mesmo é capaz de gerar microbolhas que se encontrão com
os 99,5% do efluente restante no Flotador 1.
A etapa de flotação ocorre para que as microbolhas possam elevar por suspensão os
grandes flocos formados no Floculante 1. Depois de suspensos dentro Flotador 1, os
flocos são raspados na parte superior do equipamento, fazendo com que as impurezas
sejam depositadas em um Tanque de Lodo Final e o efluente tratado saia por uma
canaleta com opção de retorno para os Tanques de Equalização (recirculação) ou seguir
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para o Reator Biológico.
Seguindo para o Reator Biológico, o efluente é tratado por bactérias aeróbicas,
ocorrendo a degradação da matéria pela fauna microbiológica do reator. Também é
nessa fase que o efluente doméstico da empresa se encontra com o efluente industrial. A
parte doméstica é ideal na manutenção da flora bacteriana (lodo biológico) do tanque de
reação. O tempo de residência no tanque é de 7 dias.
Adiante, pós-tratamento biológico o efluente segue para o tratamento Físico-químico 2
praticamente igual ao Físico-químico 1, com a diferença de não usar o coagulante, pois
o mesmo já sai do reator com os pequenos coágulos formados e, o floculante utilizado é
um polímero catiônico. No Flotador 2, os grandes flocos que são raspados na parte
superior do equipamento são denominados de lodo biológico, parte desse lodo retorna
para o Reator Biológico e parte é descartado no Tanque de Lodo Final.
Finalizado a parte de tratamento, o efluente é novamente submetido a uma bateria de
análises no laboratório microbiológico. Se dentro dos parâmetros, a última etapa é a
desinfecção.
Na desinfecção o efluente passa primeiramente pelo filtro de areia com carvão ativado
com a finalidade de remover algum particulado que não foi removida no Flotador 2. E
posteriormente, é realizada a dosagem de hipoclorito de sódio, deixando a água em
padrões de reuso industrial, jardinagem, lavagem de pisos e outros, exceto para fins de
irrigação ou manuseio de alimentos.
3.2. Coleta de dados
Para calcular a carta das médias foram coletadas 24 amostras representativas de hora em
hora. Os cálculos utilizados para definição dos limites de controles se deram pelas
Equações 5, 6 e 7, expostas abaixo.

LSCx = Ẍ + (A₂ * Ṙ)

(5)

LICx = Ẍ - (A₂ * Ṙ)

(6)

σ = Ṙ / d₂

(7)

em que LSCx:limite superior de controle das médias;
LICx: limite inferior de controle das médias;
Ẍ: médias das médias;
Ṙ: médias das amplitudes;
A₂: fatores de correção;
σ:
constante;
d₂: fatores de correção;
O valor médio das amostras foi de 28,68 mg O2 / L, Limite Inferior de Controle de 21,3
mg O2 / L e do Limite Superior de Controle de 36,1 mg O2 / L.
Como pode ser vislumbrado na carta de controle abaixo, Figura 1, não existem
evidências de que o processo esteja fora de controle. Apesar das oscilações o mesmo
não apresenta nenhuma causa especial. Porém foi realizado um trabalho de melhoria
contínua buscando aproximar todos os resultados o mais próximo possível da média das
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médias.

Figura 1: Carta de controle das médias
Foi confirmado que a causa da variação se deve ao fato de que o floculante não é
misturado de forma eficiente. Isso ocorre devido a variação de concentração e densidade
do produto. Tal receita varia de acordo com o padrão do efluente. Foi trocado o motor
do misturador com objetivo de resolver o problema.
Para calcular a carta das amplitudes foram coletadas 24 amostras representativas de
hora em hora.
O valor médio das amplitudes foi de 12,79 mg O2 / L, Limite Inferior de Controle de 0
mg O2 / L e do Limite Superior de Controle de 27 mg O2 / L.
Como pode ser vislumbrado na carta de controle abaixo, Figura 2, não existem
evidências de que o processo esteja fora de controle. Apesar das oscilações o mesmo
não apresenta nenhuma causa especial. Porém foi realizado um trabalho de melhoria
contínua buscando aproximar todos os resultados o mais próximo possível da média das
médias.

Figura 2: Carta de controle das amplitudes
A Capacidade Potencial CP foi calculada pela Equação 1 para medir o que seu processo
pode te oferecer de resultados, como se pode vislumbrar na Equação 8:
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Cpk = min (1,74; 1,29)

(8)

No que tange a Capacidade Efetiva CPK nos permite avaliar se o processo está sendo
capaz de atingir o valor nominal da especificação, pois se considera o valor da média do
processo. É calculada pelas Equações 2, 3 e 4, podendo ser visualizados adiante das
Equações 9, 10 e 11:

Cp = (50 - 0) / (6 * (12,79 / 2,326) ) = 1,52

(9)

Cpi = (28,68 - 0) / (3 * (12,79 / 2,326) )= 1,74

(10)

Cps = (50 - 28,68) / (3 * (12,79 / 2,326) )= 1,29

(11)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo apresentou os seguintes resultados: Cp = 1,52 e Cpk = 1,29, mediante essas
informações podemos considerar que o processo é capa, com variação aceitável e perto
da linha média. Sem causas especiais, porém necessário trabalhar com o ciclo de
melhoria contínua, aplicando ferramentas de gestão de processo/qualidade. O mesmo se
mostrou totalmente capaz e de acordo com as especificações esperadas pela engenharia.
O estudo apresentado verificou através do controle estatístico de processo, que o
processo de tratamento de efluente pelo sistema de lodo ativados em usina de biodiesel
é um modo eficaz de se operar o intuito de reutilização do efluente gerado por uma
transformação de matéria em produto.
Foram coletadas 120 amostras para tal finalidade e os dados coletados foram analisados
com intuito de verificar a estabilidade e a capabilidade do processo. Para verificar a
estabilidade do processo foram analisadas cartas de médias e amplitudes. Onde
constatou-se que o processo está sob controle estatístico por não apresentar causas
especiais. Ao analisar os dados de capabilidade, afirma-se que o processo é aceitável
devido alcançar índice entre 1,00 e 1,33 no estudo de Cpk.
Por fim, este trabalho permitiu considerar que a utilização do controle estatístico de
processo na atividade de tratamento de efluentes é extremamente útil na identificação de
possíveis pontos de correção e melhoria de processo, otimizando custos e garantido a
competitividade da empresa.
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RESUMO
O tempo em que uma obra podia ser iniciada a qualquer momento, sem nenhum planejamento
orçamentário não existe mais. Atualmente, a busca das grandes construtoras é reduzir os custos visando
melhorar sua qualidade para obter o máximo de lucratividade possível. Neste contexto, o objetivo deste
artigo é verificar as variações entre os custos orçados e executados em obras que apresentaram
diferenciais quanto ao engajamento e qualidade. O estudo foi desenvolvido através de observação in loco
realizado em estudo de campo, além de pesquisa através de coleta de dados, afim de obter custos de uma
construção civil de três pavimentos. Os resultados obtidos permitem concluir que a empresa perdeu sua
qualidade devido ao não gerenciamento dos seus custos, concluindo a importância de um bom
planejamento na construção civil para aliar minimização dos custos e melhoria da qualidade.

1. INTRODUÇÃO
Segundo o Ministério da Educação (MEC), “o Engenheiro Civil é um profissional de
formação generalista, que atua na concepção, planejamento, projeto, construção,
operação e manutenção de edificações e de infraestruturas”.
Em toda obra existe em seu processo de construção um custo envolvido. Este custo
pode ser determinado através de cálculos realizados pelo engenheiro responsável. Ao
mesmo tempo, a qualidade da obra é de grande importância. O engenheiro tem assim o
papel de fiscalizar desde a fase inicial, para que haja na obra, a qualidade esperada.
Porém, o que pode ser visto é que muitas construções na atualidade, não atende às
expectativas de seu usuário final. Neste projeto é pesquisado sobre o custo e como ele
está relacionado com a qualidade da obra, abordando os aspectos que são considerados
relevantes para a realização do mesmo. Haverá também especificações de quais custos
estão envolvidos no processo de construção, o custo médio de construção nas regiões
brasileiras e quais são os fatores que afetam esse custo. Além disso, desperdício e erros
de execução serão assuntos discutidos no trabalho e como isso pode afetar a qualidade
da obra e aumentar significativamente o preço da construção.
Acredita-se que existem inúmeras causas que comprometem a qualidade da obra e
acarretam altos custos financeiros. Por meio disso podemos enumerar diversos
problemas relacionados e elaborar uma hipótese para tal situação.
Baseando-se nisso, pode-se dizer que o desperdício, a falta de controle da obra e má
execução, aliados com materiais de baixa qualidade, são as causas que podem
influenciar no fator custo/qualidade. Tendo como objetivos gerais: Identificar os custos
para atribuir um numeral quantitativo, a fim de maximizar a qualidade da obra.
Especificando em Identificar custos invisíveis na obra, Avaliação de mercado na
compra das Matérias primas, A importância da qualidade das Matérias Primas
adquiridas, Comparar uso racional x qualidade.
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A realização deste projeto, cujo tema é “O custo e a qualidade da obra” teve como
motivos de escolha o interesse em compreender a respeito dos fatores que podem
influenciar, de maneira significativa, a qualidade de uma construção, atentando também
para os problemas que ocorrem durante o processo de produção de uma obra, como
podem ser evitados, além do custo desses. Esses tópicos serviriam então, como um
acréscimo ao conhecimento, visando a futura carreira profissional.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O custo da obra
Toda obra civil tem em seu processo de construção um custo. Os custos envolvidos no
processo da construção de uma obra, conforme a TCPO 2000 (1999, p.10 citada por
Maldaner, 2003, p.76) é definida por:
“Composição de preços unitários de serviços, e é constituída
pela definição da especificação do serviço a ser executada,
sua unidade de medida e a identificação dos componentes a
serem utilizados, ou seja, insumos (materiais, mão-de-obra e
equipamentos) necessários à sua execução, associados às
respectivas unidades e coeficientes de consumo para executar
uma quantidade unitária do serviço”.

Além disso, deve também ser feito um levantamento deste custo, que é calculado pelo
engenheiro civil sem o uso de aproximações e estimativas. Conforme a página da
internet “E Civil Net”, o custo total de uma obra é a soma entre custo direto e custo
indireto. As principais parcelas que os compõe são:
 Custos Diretos:
 Materiais
 Mão de obra operacional
 Equipamento
 Custos Indiretos:
 Despesas administrativas
 Despesas comerciais
 Despesas financeiras
 Despesas tributárias
 Mão de obra técnica
 Canteiro de obras
 Segurança do trabalho
2.2 Falhas que afetam a qualidade da obra
No processo de construção de uma obra podem ocorrer vários erros que afetam a
qualidade do produto final. Desde a realização do projeto até a sua execução, podem
aparecer falhas que ocasionam alguns atrasos, aumento de custo e, muitas vezes, a má
qualidade da obra em questão. A definição dessas falhas na construção civil, segundo
Bernardes et al (1998) são defeitos na obra que não correspondem às expectativas do
usuário final. Além disso, o autor (1998) diz que “as não conformidades estão
diretamente ligadas à falta de qualidade no produto final”.
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Existem muitos fatores que ocasionam falhas durante a construção de uma edificação,
afetando assim a qualidade da mesma. Meseguer (citado por Maldaner, 2003, p.72)
apresenta a Tabela 1 com alguns desses, divididos em três categorias: fatores técnicos,
em questões de organização e fatores humanos.
Tabela 1: Tipos de erros que afetam a qualidade na construção civil
FATORES TÉCNICOS
FATORES DE GESTÃO
FATORES HUMANOS
E ORGANIZAÇÃO
Planejamento
Comprometimento da alta
Formação
administração
Projeto
Definição de
Motivação
responsabilidades e
autoridade
Fabricação de materiais
Marketing
Negligência
Execução
Informação e comunicação
Excesso de confiança
Usos e manutenção
Seleção e contratação
Intencionais
Condições de trabalho
Fonte: Meseguer, citado por Maldaner, 2003, p. 72.
2.3 Diferencial competitivo
A construção civil é abundante na geração de informações, já que um único projeto
envolve centenas de documentos. Além disso, o combate à baixa produtividade e a
perspectiva de aumento da eficiência no uso dos materiais são outros fatores que
também dependem do estabelecimento de controles automatizados, que resultam,
inevitavelmente, em um diferencial competitivo que pode ser o limiar entre o sucesso e
o fracasso no setor. Como exemplo, vale a pena destacar que, por meio da
implementação de ferramentas tecnológicas, algumas construtoras já conseguiram
reduzir o desperdício de materiais na obra em até 50%. A mobilidade no canteiro de
obras resulta em:


Otimização de tempo e de atividades: Liberação de profissionais para se
dedicarem às atividades que agregam valor à organização, aumentando o ROI de
sua folha de pagamento.



Redução do investimento em tecnologia: Os melhores sistemas para construção
civil do mercado são oferecidos via SaaS, ou seja, você paga uma mensalidade
só pelo número de licenças utilizadas, o que reduz gastos e otimiza o
investimento. Todos os recursos de hardware e software são oferecidos pelo
fornecedor, bastando municiar seus funcionários com tablets ou smartphones
para acesso e gestão do canteiro de obras de forma inteligente.



Ganho de agilidade: Etapas da obra podem ser gerenciadas de qualquer lugar;
assim, se você administra canteiros espalhados por diversas localidades, é
possível estar em uma obra e aprovar processos de outro canteiro. Saber
exatamente onde estão seus subordinados e acompanhar através de dispositivos
móveis o andamento de uma vistoria são outros benefícios trazidos pela
mobilidade, o que reduz o índice de erros, retrabalhos, aumenta a produtividade
individual e coletiva, além de fortalecer os mecanismos de controle de qualidade
da obra.
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Compartilhamento de dados: Gaps de comunicação são para quem ainda
trabalha com pranchetas, correndo de um lado para outro em uma obra. O acesso
fácil aos mesmos laudos, pareceres, relatórios de inspeção e indicadores
unificam as informações por parte de arquitetos, engenheiros e mestres de obras.



Fortalecimento de controles: O desperdício dentro de um canteiro de obras pode
representar até 25% de todo projeto. A baixa produtividade dos colaboradores,
por falta de controles eficientes e objetivos, também prejudica os números finais
da construtora. Para ambas as situações, trazer a tecnologia para a construção
civil é a solução, já que a gestão dos processos pode ser feita com extremo rigor
por meio de softwares. A apuração da produtividade também pode ser
monitorada a distância e visualizada em tempo real, todo o andamento das
etapas da obra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O presente trabalho classifica-se, como uma pesquisa aplicada, uma vez que se espera
que seus resultados sejam utilizados para responder questões que ocorrem na prática.
Seus objetivos classificam-na como pesquisa exploratória, já que tem como principal
objetivo aumentar o conhecimento sobre o custo em relação à queda da qualidade no
andamento da obra. A primeira etapa do trabalho se dá pela pesquisa de temas
relevantes para realização do trabalho, onde parte desse estudo está apresentado no item
anterior, referente à revisão bibliográfica. Durante a segunda etapa foram levantados os
dados necessários através de uma análise sobre as reais necessidades de planejamento
do material para uma obra, baseado no orçamento, seguido da comparação desses dados
com as compras empregadas, atrelando-as aos respectivos custos a queda da qualidade.
A aplicação do trabalho foi feita em uma micro empresa do ramo da construção civil de
Catalão, cujo levantamento de dados foi feito diretamente em uma obra do tipo
residencial de três pavimentos que, ao início da coleta de dados, no mês de setembro de
2016, estava em fase de conclusão. O principal problema foi a falta de um orçamento
completo para a obra em questão, acarretando na necessidade do levantamento de
alguns dados do projeto, como a quantidade de tijolos, areia, cimento, massa fina,
tábuas, tintas e ferragem, o que pode ter ocasionado um erro de cálculo de cerca de 10%
para mais ou para menos. Também por falta de orçamento, alguns materiais precisaram
ser desprezados no trabalho, já que não seria possível fazer um orçamento preciso para
os mesmos, como por exemplo, argamassa e brita.
Uma vez que a obra estivesse em fase de conclusão, optou-se pelo agrupamento dos
dados por material, desprezando pequenas diferenças nas suas especificações, devido à
impossibilidade de saber em qual etapa ou momento os materiais comprados foram de
fato utilizados. Porém, para propiciar uma melhor análise, foram apontadas todas as
fases da obra em que foram utilizados cada um dos materiais analisados, conforme
apresenta o Tabela 2 detalhamento dos processos.
Na análise ao longo da construção da residência escolhida observa-se que os materiais
que se destacaram pelo número de remessas de compras e mais sofreram variação de
preços unitários são as tábuas de pinus e a massa fina. O preço unitário dos produtos
varia tanto para mais quanto para menos em relação ao preço inicial devido aos
momentos diferentes da compra ou do fornecedor do material, além de possivelmente
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diferentes especificações no produto. Foi relatado pela micro empresa sua grande
dificuldade em manter a qualidade do início. Essa questão foi se complicando a cada dia
com a fuga do orçamento, não tendo planejamento da obra no início dificultando muito
na conclusão.

Tabela 2: Detalhamento dos processos
MATERIAL UNIDADE
ETAPAS
Concreto
M²
Fundação, pilares, vigas de fundação, vigas de
cintamento e laje de cobertura
Malha de ferro
un
Laje de cobertura
Telhas
M²
Cobertura
Areia
T
Fundações e contrapiso
Tijolo
un
Alvenaria de fechamento
Selador
Lt
Pintura
Prego
Kg
Pilares, vigas de fundação, vigas de cintamento de
cobertura, cobertura e laje de cobertura
Cimento
Sc
Fundações e contrapiso
Tintas
Lt
Pintura
Vigota e tavela
M
Laje de cobertura
Ferros
un
Pilares, vigas de fundação, viga de cintamento, viga de
cintamento de cobertura
Tabua de pinus
un
Viga de fundação, pilares, vigas de cintamento, lajes de
cobertura e cobertura
Arames
Kg
Pilares, viga de fundação, vigas de cintamento e viga de
cintamento de cobertura
Massa fina
Sc
Reboco de paredes
Fonte: O autor

Na Tabela 3 são apresentados os comportamentos desses valores ao longo do tempo em
que as compras desses materiais, juntamente com um comparativo do preço médio pago
pelo material.
Nota-se que a quantidade de material realmente gasto ao longo da obra superou a
quantidade orçada na maioria dos materiais. Os desperdícios da obra são indicados pela
diferença entre esses parâmetros. Esses números nos revelam que a falta de
planejamento na obra acarretando um aumento considerável no custo final, o que fez
com que a obra tivesse atrasos por falta de recursos e a qualidade que no início era
ponto principal já não mais era considerada como o mais importante na obra, mas sim o
seu termino.
Portanto é necessário existir um controle severo para que esse planejamento seja
seguido e respeitado, bem como uma comunicação intensa entre o setor de obras e de
compras da empresa, de modo a integrar as atividades no campo de obras com a compra
de materiais. No que diz a respeito à discussão final conclui-se a importância deste
trabalho mostrando a necessidade da unificação do Custo e da Qualidade.
Anais do 2° Encontro Anual de Tecnologia – ENATEC. Faculdade CESUC, Novembro de 2016.
42

Material

Concreto
Malha de
ferro
Tijolos
Telhas
Areia
Selador
Pregos
Cimento
Tintas
Vigota e
tavela
Ferros
Tábuas
Arames
Massa
fina

Tabela 3: Comparativo de preço unitário dos materiais
Preço
Preço
Preço
Variação
Preço
Unit. De
Unit.
Unit.
em
Unit.
orçamento Médio de Primeira relação ao
Última
compra
compra orçamento compra
R$ 270,00
R$
R$
1%
R$
272,00
272,00
272,00
R$ 32,00
R$ 44,95 R$ 38,19
19%
R$ 54,24
R$ 0,41
R$ 18,00
R$ 5,00
R$ 120,00
R$ 7,21
R$ 21,50
R$ 200,00

R$ 0,42
R$ 13,97
R$ 5,00
R$ 54,90
R$ 5,19
R$ 23,01
R$
135,00
R$ 13,40

2%
-22%
0%
-54%
-28%
7%
-33%

R$ 7,77

R$ 0,58
R$ 14,19
R$ 5,00
R$ 64,83
R$ 5,57
R$ 23,90
R$
186,74
R$ 12,65

R$ 12,28
R$ 8,50
R$ 6,75
R$ 8,20

R$ 14,97
R$ 26,57
R$ 6,21
R$ 7,71

R$ 25,65
R$ 23,00
R$ 6,50
R$ 7,79

Variação
em
relação ao
orçamento
1%
70%
7%
-22%
0%
-46%
19%
15%
20%

72%

R$ 0,44
R$ 13,98
R$ 5,00
R$ 65,00
R$ 8,55
R$ 24,63
R$
239,00
R$ 9,00

109%
171%
-4%
-5%

R$ 16,27
R$ 36,00
R$ 5,94
R$ 8,55

32%
324%
-12%
4%

16%

Fonte: O Autor

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gestão de custos é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento que almeje a
qualidade. Com base nisso, o presente trabalho teve o objetivo de verificar e analisar os
custos em uma obra de construção civil. Verificou-se que houve grande dificuldade no
cumprimento do orçamento da obra em questão. Com base na análise dos dados,
percebem-se alguns fatores que colaboraram com isso como uma grande variação de
preços ao longo da obra, bem como a presença de um elevado índice de desperdícios
anormais em alguns dos materiais analisados. Além disso, a falta de planejamento
também foi um fator culminante nos acréscimos da obra, principalmente nos valores
relativos à mão de obra. Aliado a todos esses fatores podemos afirmar que o custo e a
qualidade caminham lado a lado.
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RESUMO
A Nacionalização de peças de peças automobilística pode ser uma alternativa com o objetivo de diminuir
o desperdício e assegurar mais qualidade no processo de produção, sabendo que as paradas da produção
não estão totalmente descartadas, isso porque os incidentes acontecem conforme vão ser apresentados
nesta pesquisa, ressaltando que as grandes montadoras alojadas no Brasil tem origem estrangeiras e quase
todas as peças utilizadas nas montagens são exportadas. O cliente não gosta de esperar para que seu
pedido seja atendido, a demora da entrega do veículo faz com que o comprador desista e procure outra
marca. E também a parada de produção gera grandes prejuízos para a empresa conforme será apresentado
no estudo de caso de forma bem detalhada. O Brasil conta com muitas montadoras de veículos e a
Nacionalização de peças pode contribuir com a diminuição das paradas de produção.

1. INTRODUÇÃO
A Nacionalização na indústria automobilística visa a eliminação de desperdícios bem
como a garantia da qualidade, em um processo de produção constante a parada por falta
de peças gera para a empresa um grande prejuízo, e muitas vezes os entraves da
logística internacional assim como o tempo para que a mercadoria chegue até a fábrica
pode ser um fator agravante, nesse caso a pesquisa procura mostrar que a
nacionalização desta pode evitar as paradas de produção e reduzir custos também.
Será abordado, portanto, o tema sobre a nacionalização de peças, junto a um estudo de
caso que apresenta os impactos gerados por itens “críticos” (itens que param a linha de
produção), e sua interferência em custo.
O resultado busca uma análise de que nem sempre o assunto refere-se a redução de
custo, e sim, a não parada de produção por um produto que não temos em casa (no
Brasil), prevendo-se que nossa linha de produção não será afetada por desastres naturais
ou até mesmo com acidentes logísticos.
Dentre as vantagens está o conhecimento direto da realidade é a quantificação de dados
obtidos mediante levantamentos. A pesquisa será realizada junto a um estudo de caso
que permite conhecimento dos fatos analisados durante a investigação.
Tem-se como objetivo geral: avaliar as vantagens de nacionalizar os produtos da
indústria automobilística. Os objetivos específicos são: Definir Nacionalização e suas
aplicabilidades; Demonstrar como um item adquirido longe do site fabril pode afetar a
diretamente nos lucros da empresa e na insatisfação do cliente; Demonstrar os impactos
negativos causados por itens críticos, itens de parada de produção.
O mercado visa atender e superar as expectativas dos clientes, sendo assim é necessário
manter a competitividade dos produtos, diante desse senário é possível identificar que
Anais do 2° Encontro Anual de Tecnologia – ENATEC. Faculdade CESUC, Novembro de 2016.
44

reduzir custo torna se relevante. Após isolar esta hipótese é possível dar à devida
importância a qualidade do componente e o tempo de entrega ao cliente, com isso o
diferencial em qualidade geral do produto final e tornar o cliente amante da marca.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Nacionalização
A Nacionalização tem-se tornado uma necessidade das empresas atuais, ou seja, trata-se
de um conceito de produção que tem como finalidade eliminar o desperdício bem como
a garantia da qualidade, é preciso que as empresas levem em conta as vantagens e
desvantagens de possuir fornecedores de outros países. Os altos custos assim como a
demora das entregas geram prejuízos elevados, atrasos nas entregas dos produtos aos
clientes e outros.
Inácio (2016) comenta que a nacionalização de mercadorias, vindas de outros países da
seguinte forma:
(a) Se tratar da importação de uma mercadoria a título definitivo, o ato final
de sua nacionalização será o seu embarque, vez que com este ocorre à
tradição (no caso, indireta) da coisa adquirida, consubstanciada no
conhecimento de transporte; (b) se tratar de importação temporária (admissão
temporária ou entreposto aduaneiro) ulteriormente convertida, o 27 ato final
da transferência da propriedade, em outras palavras, a sua tradição, vale
dizer, a sua nacionalização ocorre em data de identificação imprecisa, posto
não ser instrumentada em documento qualquer de efeito probante perante os
órgãos oficiais ato final da transferência da propriedade, em outras palavras,
a sua tradição, vale dizer, a sua nacionalização ocorre em data de
identificação imprecisa, posto não ser instrumentada em documento qualquer
de efeito probante perante os órgãos oficiais.(Inácio, 2016, p. 34)

Luz (2012, p. 128), expõe que as mercadorias ou serviços podem ser considerados
nacionais, em alguns casos a partir a verificação fiscal, ou seja, no despacho aduaneiro,
existem alguns caso em que a mercadoria já esteja quase dentro do país a título
definitivo, com embarque para o novo proprietário, neste caso a mercadoria já é
considerada nacionalizada, "a nacionalização independe do despacho aduaneiro de
importação para consumo".
A falta de peças importadas, assim como os custos logísticos tem-se tornado um
problema para as grandes empresas, principalmente para as montadoras de veículos que
contam praticamente com quase todas as peças vindas de outros países. A logística seja
ela portuária ou aérea tem apresentado alguns atrasos nas entregas, nesse caso a
empresa montadora tem problemas em sua estrutura de montagens. As montadoras
quase sempre trabalham no seu limite máximo e um atraso na produção pode ser grave.
Segundo Sá (2016), o processo de nacionalização em indústrias automotivas precisa de
conhecimentos em áreas financeiras, de processos e do mercado local. É importante
observar que a decisão de nacionalizar peças ou fornecedores pode ser influenciada ou
determinada por decisões estratégicas ou por redução de custos. Nesse sentido,
nacionalizar podem ter origens de questões pontuais, assim como a necessidade de
desenvolver um fornecedor/peça, dado há um problema de qualidade, dificuldade de
trabalho e outros.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Análises dos itens críticos importado x nacional
Após o levantamento dos itens que afetam diretamente a linha de produção, fez-se um
estudo dos fornecedores, sua localidade e que riscos eles ofereciam a não entrega desse
material considerado importante para a produção.
Este levantamento ofereceu uma análise crítica para verificar se seria vantajoso
nacionaliza-los. As informações colhidas foram que, estes fornecedores ficam em áreas
de risco com grandes incidências de acidentes geográficos.
A apresentação dos números que viabilizam o trabalho segue na Tabela 1apresentando
os preços dos itens importados, dos itens nacionalizados e demonstração dos impactos
na empresa caso estes itens faltem.
Tabela 1: Tabela de descrição dos preços importados x nacionais

Fonte: Empresa M.I (Montagens Inteligentes)
A Tabela 1 demonstra o nome do item, o preço do mesmo importado, nacional e a
diferença dos preços.
Nas últimas linhas (grifado em amarelo) segue, o Custo por unidade, da fabricação por
dia no caso de 50 veículos, o custo por mês e custo total de um ano de produção.
Para a empresa que visa redução de custo, o preço de todos os itens nacionalizados por
unidade é R$ 84,74 (Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos). No entanto, a
produção anual tem um valor considerável de R$ 24.514.790,19 (Vinte e Quatro
Milhões, Quinhentos e Quatorze Mil, Setecentos e Noventa Reais e Dezenove
Centavos).
3.2 Análise do risco
O trabalho consiste em provar que de acordo com um mundo em constates modificações
e demonstrando um estudo sobre a influência dos nossos fornecedores tende a ser
vantajoso e este valor deve ser tratado como investimentos.
Segue-se a análise de custo abaixo para uma eventual parada de produção:
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Tabela 2: Custo médio mensal de uma mão de obra
Encargos
Férias –
Custo
Pessoas
Salário
do
Alimentação
Férias –
1/3
Médio
Médio
Governo
Transporte 1/3 salário salário/12
Mensal
70%
1
R$1500,00 R$1050,00
R$500,00
R$3500,00 R$291,67 R$3341,67
Fonte: Empresa M.I (Montagens Inteligentes).

A Tabela 2 mostra o custo operacional em uma montadora, sendo explicado a seguir.
A mão de obra tem custo médio de R$ 1500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), os
encargos pagos para o governo ficar em torno de 70% sobre o salario R$ 1.050,00 (Hum
Mil e Cinquenta Reais). Alimentação, Convênios e Transporte em torno de R$ 500,00
(Quinhentos Reais), Férias e Décimo Terceiro para o Salário citado R$ 3500,00 (Três
Mil e Quinhentos reais divido por 12 meses). Somando estes valores temos o valor
médio mensal de R$ 3.341,67 (Três Mil, Trezentos e Quarenta e um Reais e Sessenta e
Sete Centavos).
Tabela 3: Custo da Mão de obra diária.

Fonte: Empresa M.I (Montagens Inteligentes).
A Tabela 3 refere-se ao custo da mão de obra por dia, levando em consideração os
valores da Figura 13 divididos por 30 dias. Fica em torno de R$ 111,39 (Cento e Onze
Reais e Trinta e Nove Centavos) por dia
Nesse caso, a empresa automobilística necessariamente precisa contar com logística de
transportes internacional, quase sempre as peças são despachadas via portuário, e
viajam em containers por longos dias, e às vezes a demora por algum tipo de problema
acaba afetando a empresa automobilística dificultando o seu trabalho de montagem e
assim os clientes também precisam esperar pelo seu produto.
Nesse caso, a nacionalização de peças ou fornecedores pode vir de encontro às
necessidades reais da empresa automobilística no Brasil. Assim, as chamadas paradas
de produção podem diminuir a partir do momento em que as peças forem fabricadas no
Brasil, pois além de diminuir os altos custos também deve-se levar em conta a questão
da logística de transportes, isso porque as peças solicitadas vão levar menos tempo para
chegar as empresas solicitantes.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de recursos enfrentados por Empresas Brasileiras do ramo automobilístico
impõe desafios na produção. As decisões de produzir ou comprar e satisfazer o cliente
são conflitantes para aqueles que gerenciam e se veem diante das alternativas.
A Nacionalização é uma forma de confiabilidade, tendo garantido os padrões de
qualidade exigidos e o tempo de entrega, pois a falta de um item para a produção pode
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acarretar em paradas de produção e causar grandes prejuízos a organização. A ideia de
Nacionalizações traz para a empresa a segurança certa de que o prazo será cumprido e
acima de tudo com padrão de qualidade.
A pesquisa busca demonstrar que pagar um pouco mais por um produto fabricado no
polo industrial Brasileiro é mais vantajoso, uma vez que a logística de transportes tem
apresentado alguns problemas como o atraso de mercadorias, o que gera um grande
desconforto para as empresas, no que diz parada da produção e prejuízos por falta de
peças.
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RESUMO
Este trabalho mostra a implantação de melhorias no processo produtivo de concentrado fosfático, no
Complexo Minero Químico de Catalão, visando à redução dos custos globais de produção, através do
aumento da recuperação global na usina de beneficiamento. Tal resultado foi alcançado, através do
aumento da razão de carga de explosivos nos desmontes de rochas na mina, onde se conseguiu uma maior
liberação das partículas minerais e consequentemente uma melhora na eficiência dos processos de
cominuição e concentração, reduzindo as perdas nos processos, redução dos consumos de energia, corpos
moedores e reagentes, culminando em uma redução significativa nos custos finais de produção.

1. INTRODUÇÃO
A importância das operações de cominuição pode ser percebida em toda a sua
magnitude se for destacado o fato que a maior parte da energia gasta no processamento
de minérios é consumida nestas operações. Logo, grande parte dos custos operacionais
de uma usina de tratamento de minérios se deve a cominuição (Neves, 2005).
As etapas de cominuição dentro da cadeia produtiva da mineração deve receber uma
abordagem sistêmica. O grau de fragmentação do minério afeta diretamente os
processos de beneficiamento. Esta abordagem deve ser aplicada ao sistema de
fragmentação de rocha para o complexo mina-usina.
Neste contexto, o objetivo deste estudo é obter uma granulometria adequada, garantindo
maior produtividade de todo o sistema produtivo com um custo mínimo em uma
mineradora. Para isto o trabalho mostra a implantação de melhorias no processo
produtivo de concentrado fosfático, visando a redução dos custos da empresa.
Cominuição é o conjunto de operações de redução de tamanhos das partículas minerais,
executado de maneira controlada e de modo a cumprir um objetivo predeterminado. Isso
inclui as exigências de controlar o tamanho máximo dos produtos e de evitar a geração
de quantidades excessivas de finos (Chaves, 2006).

As operações de cominuição segundo Neves (2005), são necessárias na realidade
industrial por diversas razões:
 Para permitir a utilização do minério.
 Para permitir o manuseio do material de mineração.
 Para permitir o transporte contínuo.
 Para liberar as partículas dos minerais úteis e dos minerais de ganga e permitir
sua separação, por meio dos processos de concentração, em concentrados,
rejeitos e produtos intermediários.
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As operações de cominuição são a britagem e a moagem. Elas são diferentes não só em
termos da faixa de tamanhos considerada, como principalmente, dos mecanismos de
redução de tamanhos envolvidos. Nos processos de britagens, as partículas grosseiras
sofrem a ação de forças de compressão ou de impacto. Os processos de moagem se
restringem as frações mais finas e utilizam mecanismos de abrasão de arredondamento
(quebra de arestas) (Neves, 2004).
Desta forma, estudar formas para melhorar os processos de cominuição é essencial
numa mineradora, visto que interfere nos processos subsequentes ocasionado aumento
dos custos operacionais e minimização da produtividade global. A seguir, o próximo
tópico mostra a aplicação do estudo de caso feito na mineradora do estudo.
2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
2.1 Desmonte de Rochas com Explosivos
As variáveis de controle de desmonte padrão para minério, utilizadas desde o início de
operação da frente de lavra no Complexo Mineroquímico de Catalão são:
 Malha de Perfuração: 2,2 x 2,8 Metros;
 Diâmetro do Furo: 3 ¹/2 polegadas;
 Profundidade dos Furos: 5 metros;
 Tipo de explosivo: Emulsão Encartuchada (Senatel Magnafrag da Órica);
 Amarração do fogo: Em linha com retardos entre linhas;
 Acessórios: Cordel Detonante, Retardos (Exel), Estopim (Matopim).
Foram realizados três tipos de testes de desmontes com um numero total de 20 testes
realizados.
1º Teste: Foi alterado o diâmetro dos furos de perfuração de 3 ¹/2" para 4" e mantido as
demais variáveis de desmonte. Desta forma foi possível aumentar a quantidade de
explosivo por furo (17 kg para 25 kg por furo de 5 metros de profundidade, um
acréscimo de 47% na razão de carga de explosivos (g/t)
2ª Teste: Redução da malha de perfuração (Afastamento x Espaçamento) de 2,2 x 2,8
metros para 2,0 x 2,6 metros. As demais variáveis de controle, incluindo o diâmetro de
furo, foram mantidas conforme padrão utilizado (furos com diâmetro de 3 ¹/2"). Desta
forma, o número de furos para desmontar um mesmo massa aumentou cerca de 18%,
consequentemente a razão de carga (g/t) de explosivo aumentou na mesma proporção.
3º Teste: O terceiro teste foi uma mescla dos dois testes anteriores, onde foi alterado o
diâmetro dos furos de perfuração de 3 ¹/2" para 4" e reduzida a malha de perfuração de
2,2 x 2,8 para 2,0 x 2,6 metros. Assim o aumento da razão de carga de explosivo
alcançado foi de 74%
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Gráfico 1: Correlação entre razão de carga (g/m³) X % retida acumulada em 100 mesh
do over da classificação da moagem secundária. Fonte: o autor.
Observa-se no gráfico1 que existe uma enorme correlação, inversa, entre a razão de
carga dos desmontes e o Over da Classificação da Moagem Secundária, ou seja, na
medida em que a razão de carga aumenta, menor é a porcentagem em massa acumulada
retido em 100# na descarga do moinho secundário.
Dessa forma pode-se afirmar que o aumento do consumo de explosivos na mina
aumenta consequentemente a eficiência de redução do produto do circuito de moagem e
reduz o consumo de energia por tonelada moída.

Gráfico 2: Correlação entra a razão de carga (g/m³) X recuperação da flotação de
convencional (%). Fonte: o autor.
O gráfico 2 demonstra uma forte correlação entre a razão de carga dos desmontes e a
recuperação da flotação convencional. Porém, aumentos elevados na razão de carga dos
desmontes podem afetar negativamente a recuperação da flotação, em razão do excesso
de finos gerados.
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Gráfico 3: Correlação entra a razão de carga (g/m³) X recuperação da flotação de
convencional (%). Fonte: o autor.
No gráfico 3, é possível verificar a correlação inversa entre a razão de carga dos
desmontes e a porcentagem de P2O5 no rejeito do circuito convencional. Na medida em
que a razão de carga aumenta, o teor de P2O5 no rejeito diminui e vice-versa.

Gráfico 4: Correlação entra a razão de carga (g/m³) X taxa de alimentação (via seca) da
usina (t/h). Fonte: o autor.
De acordo com o gráfico 4, pode-se afirmar que o aumento da razão de carga de
desmonte de rochas contribuiu diretamente na eficiência e produtividade da moagem, e
consequentemente da usina. Fazendo uma análise simples e direta dos dados, verifica-se
que a taxa de alimentação da usina (base seca) aumentou de 570 t/h para 620 t/h, um
incremento de 50 t/h, o que corresponde à 8,7%.
Analisando os custos de produção da usina no ano de 2013 em relação ao ano de 2012,
onde as condições de minério e operação eram similares, tem-se:
Índices técnicos da usina por tonelada de produto
- Redução no índice técnico de consumo de barras:
 1,36 g/t para 0,83 g/t (diferença de 0,53 g/t redução 39,1%), - R$ 2.098.894,74.
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- Aumento no índice técnico de consumo de bolas:
 0,68 g/t para 0,77 g/t (diferença de 0,11 g/t aumento de 12,9%), + R$
327.105,06.
- Redução no índice técnico de consumo de energia:
 12,68 kwh/t para 102,79 kwh/t (dif. de 9,89 kwh/t redução 8,8%), - R$
1.563.880,73
REDUÇÃO TOTAL USINA: R$ 3.335.670,42
Aumento total no consumo de explosivos (2013):
- Aumento na quantidade de explosivo utilizada por desmonte (+ 50%)
- Aumento na quantidade de detonações (+ 70%)
+ R$ 765.715,22 (+ 150%)
- R$ 3.335.677,42 (Redução de Custos Usina)
- R$ 2.569.955,20*(Redução real de custos no produto em 2013)
*Redução real de custos no produto no ano de 2013 .

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o aumento da razão de carga, aumentou significativamente os custos com
desmonte de rochas, porém essa diferença de custos foi pouco importante quando
observado as reduções nos custos do concentrado final, os quais ainda garantiram uma
redução no custo global de produção.
É claramente observado nos gráficos que o incremento na razão de carga teve respostas
significativas nos indicadores da usina, principalmente no aumento da taxa de
alimentação da usina em cerca de 8%.
Além disso, foi possível reduzir o teor de P2O5 no rejeito, aumentar a recuperação de
P2O5 na flotação do convencional e ainda diminuir a granulometria do produto da
moagem.
Por tanto se verifica a importância da visão global de produção quando se refere à
cominuição, que é a etapa de principal importância nos custos de produção e eficiência
do todo o ciclo produtivo.
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RESUMO
A Pesquisa Operacional (PO) é uma das áreas da Engenharia de Produção onde o profissional pode
simular, programar e otimizar um sistema produtivo. É um recurso importante para melhorar a operação
como um todo, além de auxiliar o engenheiro a tomar decisões que podem influenciar na produtividade
da organização. Neste sentido, o objetivo deste estudo é compreender a relação de pesquisa operacional
com outras áreas da engenharia de produção. O intuito é mostrar o quão interdisciplinar é a área de
pesquisa operacional no âmbito organizacional. Para isto, foi feito um estudo com três artigos publicados
na área de pesquisa operacional verificando a ligação dos resultados com outras áreas.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Morabito (2012) a Pesquisa Operacional conhecida como PO tem sido
chamada de ciência e tecnologia de decisão, é um auxílio para engenheiros de produção
e também para outras áreas. A PO é baseada em quatro ciências fundamentais no seu
processo de análise e preparação de uma decisão. São elas: Economia, matemática,
estatística e informática.
Na profissão do engenheiro de produção, periodicamente resolve problemas
relacionados à logística, planejamento e controle da produção, administração da
produção entre outros, pode estar envolvido em análises de investimentos, planejamento
dos processos e distribuição de recursos. Sabendo-se que é necessário para esse
profissional, ferramentas que o possibilite gerir decisões, avaliando a melhor alternativa.
O objetivo desta pesquisa foi o estudo na ligação da programação linear com as
seguintes áreas da engenharia da produção: engenharia econômica, pesquisa
operacional, gestão de processos e sistemas de operação e produção.
Os três estudos de casos que serão apresentados neste trabalho dizem respeito à
programação linear que é uma das áreas da pesquisa operacional. A técnica de
programação linear é muito utilizada para resolução de problemas nas diversas áreas da
engenharia de produção.
As áreas com maior aplicabilidade em pesquisa operacional segundo Mirshawka (1981)
são:
Logística: Utilizam-se técnicas para se minimizar translado entre fonte e destino de
cargas, pessoas, insumos e etc.
Gestão dos recursos, processos, sistemas de produção e operações: Auxilia no
gerenciamento dos recursos (insumos, mão-de-obra, tecnologia e etc.) e das operações
dentro de uma empresa.
Pesquisa operacional: Atua na modelagem, análise de dados, simulação de sistemas,
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analise de demanda e etc.
Engenharia econômica: Possibilita maximização de lucros, minimização de custos,
gerenciamento de investimentos e etc.
Engenharia da estrutura organizacional: Possibilita avaliar a demanda, estratégias de
produção como: quantidade de produtos a serem fabricados, quantidade de mão-de-obra
a ser disponibilizada para a produção, onde os recursos serão alocados de forma a
minimizar custos.
Compreende-se que as áreas escolhidas para o desenvolvimento desta pesquisa são
áreas onde a PO aplica-se com grande frequência. Desta forma, observa-se a escolha de
áreas relacionadas com maximização de lucro, carteira de investimentos e otimização de
recursos e processos.
2. A PROGRAMAÇÃO LINEAR (PL)
Segundo Taha (2012) a programação linear pertence a uma classe de problemas
chamada de otimização linear, que visa maximizar ou minimizar uma função de
variáveis (incógnitas), que está sujeita a certas restrições. Após a definição das variáveis
são criadas relações matemáticas, onde são estabelecidas de forma a descrever o
comportamento do sistema, logo o modelo matemático é resolvido e em seguida efetuase a validação do modelo, isto é, verificar se as soluções obtidas pela resolução do
modelo matemático, para diversas situações alternativas são compatíveis com a
realidade, onde as restrições podem ser representadas por expressões lineares, com isso
é possível desenvolver métodos numéricos simples e eficientes sem a utilização de
técnicas matemáticas clássicas de otimização.
2.1 Questões da área da engenharia de produção que a PL pode resolver
Dentro da Engenharia de Produção, é comum deparar com problemas relacionados à
tomada de decisões, e para ajudar a resolver tais problemas pode ser utilizada a
Programação Linear.
Segundo Andrade (2009), dependendo do problema e do nível de decisão necessário é
preciso se preocupar, por exemplo, com tamanho do grupo de decisões, tipos de
sistemas de informação usados pela gerência e qual área será influenciada pela decisão
tomada, e usar a Pesquisa Operacional para aplicar técnicas de modelagem, como a
Programação Linear, para resolver problemas como maximizar a qualidade com melhor
alocação de recursos e otimização da cadeia de suprimentos e distribuição; determinar
quantidade produzida de determinados produtos para se alcançar a maximização dos
lucros; analisar materiais e qualquer matéria prima utilizada a fim de minimizar o custo
total; eliminar desperdícios e mão-de-obra para minimizar o custo da produção; analisar
o mercado (consumidores, fornecedores e concorrentes) com o intuito de minimizar
custos e maximizar eficiência produtiva e de atendimento ao cliente; dentre outros
problemas que podem ser solucionados pela PL.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Modelo de Programação Linear
Segundo Loesch e Hein (1999), na modelagem de programação linear devem ser
representadas: as variáveis do problema; a função objetivo, que sempre quer maximizar
ou minimizar um objetivo expresso em função das variáveis do problema; e as
restrições, que são divididas em tecnológicas e de não negatividade.
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Temos como exemplo de PL o modelo a seguir:
Variáveis: : quantidade de ares cultivados pelo cereal tipo A
: quantidade de ares cultivados pelo cereal tipo B
Função objetivo: Máx Z = 600 + 800
s.a.
Restrições Tecnológicas:

Restrição de não negatividade:
3.2 Aplicações de Programação Linear
A primeira aplicação, pode ser analisada no estudo de caso de Miranda et al (2014).
Tem como principal área de atuação o PCP (Planejamento e Controle da Produção),
visto que sua prioridade é a minimização de custo considerando variáveis como:
demanda, produtividade e mão de obra. Realizado em uma multinacional localizada na
região metropolitana de Belém, no Estado do Pará, onde a mesma é fabricante de peças
de aços longos, o estudo buscou desenvolver um planejamento estratégico a fim de
gerar com o apoio da Pesquisa Operacional a minimização dos custos. Tendo uma
produção do tipo contínua a empresa precisa operar durante os três turnos, causando
esforço e manutenção ininterrupta das máquinas. E é ai que surge o problema, mesmo
trabalhando a todo vapor a demanda pelo material em questão é bem elevada levando
em conta a necessidade do mesmo no mercado atual, posto que sua utilização é o
alicerce para muitas outras empresas. A solução utilizada até então era o cumprimento
de horas extras de trabalho, sendo este um processo caro tanto do ponto de vista
econômico empresarial quanto do capital humano.
A ferramenta utilizada para o desenvolvimento do modelo matemático foi o Microsoft
Solver Excel, (MS Excel). As constantes utilizadas foram o número inicial de
funcionários de cada máquina e sua respectiva jornada mensal de trabalho para
realização. Já os componentes da função objetivo giram em torno dos custos comuns a
família de produtos, sendo estes, os custos com horas normais trabalhadas, com horas
extras, com contratação e emissão de funcionário. A disposição das variáveis na função
objetivo, a composição da função objetivo e a composição das restrições, constam no
anexo 3.
A utilização do MS Excel foi útil primeiramente para a definição de uma solução ótima
usando a programação linear, posteriormente usou-se o método simplex como meio de
resolução.
Ao analisar-se as duas principais maquinas, que juntas correspondem a mais da metade
da produção, notou-se grande diferença de custo no modelo real e otimizado. Na
máquina Syntax line, o contraste advém da variação dos custos mínimos que foram de
R$ 56.922,72 para R$ 43.490.93. Sendo que o maior lucro possível após a alteração do
modelo real para o otimizado é de R$ 13.431,79 equivalendo a 24% das despesas. Já na
máquina Format houve uma menor alteração, onde o real e o otimizado são R$
54.904,32 e R$ 48.168,13 respectivamente. A economia foi de R$ 6.744,19 isto é,
12,28% dos custos. Devido aos dados encontrados, pode-se afirmar que o modelo
indicado fornece meios suficientes para diminuir as despesas de produção e atende a
proposta de otimização, mostrando uma boa alternativa de redução de custos para a
Anais do 2° Encontro Anual de Tecnologia – ENATEC. Faculdade CESUC, Novembro de 2016.
56

empresa.
Sendo a pesquisa operacional uma área da Engenharia de Produção cada vez mais
presente no âmbito empresarial, podemos citar sua aplicação através da programação
linear para otimização da produção.
Dias et al (2014) desenvolveu um trabalho visando a otimização do processo produtivo
em uma indústria têxtil, que possui uma empresa no Sudoeste de Minas Gerais e uma
filial no estado da Bahia. Essas duas fábricas abastecem de produtos as três lojas da
empresa, localizadas uma na Bahia, uma em Minas Gerais e outra em São Paulo capital.
O contexto onde a programação linear foi aplicada é voltado para o PCP,
especificamente no planejamento agregado, para que haja suporte para tomada de
decisões estratégicas para a empresa. Para a solução do modelo de programação linear
foi utilizado o solver, encontrado em planilhas eletrônicas.
O objetivo foi estabelecer o mix de produção e a quantidade de cada produto de forma
adequados, com uma programação mensal de produção para calças masculinas e
femininas, bermudas masculinas e shorts femininos, “todos feitos com a mesma matéria
prima (Jeans).
Salienta-se que todos os modelos são tradicionais. Para confeccionar as peças são
necessários três recursos: Mão de Obra, Jeans e Fios de costura...” (Dias et al, 2014 p.
8). O método utilizado relacionou oferta e demanda, envolvendo capacidade produtiva,
tais como disponibilidades de recursos, horas de trabalhos e despesas. As informações
foram através de coleta de dados fornecidos pela indústria e medição de tempos e
movimentos no processo produtivo da indústria. Com isso, montou-se o modelo
matemático e utilizou o Solver para resolvê-lo. Assim, as quantidades que deverão ser
produzidas e a quantidade gasta de cada recurso constam no anexo 1. Por fim, os
pesquisadores fazem análise em relação ao transporte, pois é peça fundamental na
composição dos custos.
Em relação aos resultados, os autores deixam claro na conclusão do trabalho que o
modelo proposto auxilia no planejamento da indústria “proporcionando agilidade,
facilidade e confiabilidade nas análises realizadas, abrindo portas para uma melhor
compreensão das variáveis inerentes ao problema...” (Dias et al, 2014 p. 13), contudo
aborda o resultado prático apenas explicitando os quadros que seguem no anexo1 e
mencionam os custos unitários com transporte em R$17.215,00.
Outro exemplo de aplicação na área de Engenharia de Produção, foi o estudo realizado
por Mareth et al (2013) no setor agrícola, especificamente nas culturas de inverno (trigo,
azevem e aveia). Este trabalho foi interessante por apresentar duas vertentes de atuação
da Engenharia de Produção: a Gestão de Custos e a Programação Linear. A propriedade
rural estudada já se dispunha de certo gerenciamento e controle, tendo em vista que, em
geral, os problemas que engessam qualquer otimização de produção e redução de custos
envolvem a geração de informações consistentes e confiáveis que possibilitam a tomada
de decisão. E muitas vezes, os gestores se deparam com as informações e não sabem o
que fazer com elas. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi “analisar a rentabilidade do
cultivo de culturas de inverno em uma propriedade rural por meio da gestão de custos e
da programação linear” (Mareth et al, 2013 p. 2).
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As próprias atividades de contabilidade e gestão rural que compõem a gestão de custos
prevista pelos autores geraram fontes de informações para a parte de pesquisa
operacional.
Foi apurado todo custo de produção referente a cada cultivo, mão de obra, considerando
todos encargos sociais, custos e despesas anuais fixos, receita bruta por hectare e custeio
variável por hectare (constantes no anexo 2). A avaliação da rentabilidade das culturas
mencionadas ficou por conta da aplicação da programação linear, realizando simulações
no software Lindo, de forma a maximizar a margem de contribuição dessas culturas (a
modelagem matemática, bem como as comparações de resultados se encontram no
anexo 2).
O relatório obtido no final do estudo indicou que a diferença entre a produção atual e a
simulada ficou em R$ 39.894,10, mostrando que o gestor obteria esse resultado se
tivesse “optado por cultivar mais trigo (x1) e aveia (x3) em detrimento do cultivo de
azevem (x2) (Mareth et al, 2013 p. 12). Em conjunto com o estudo de gestão de custo os
gestores poderão fazer o planejamento estratégico produtivo e financeiro já que foi
evidenciado que é possível produzir com os recursos disponíveis utilizando a margem
de contribuição. No fechamento do trabalho, os autores deixam expressos que a não
existe substituição de informações, pelo contrário, a programação linear completa
aquelas oriundas do sistema de custos, mostrando uma gama de opções ao tomador de
decisões.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização do trabalho, observou-se fatores que justificam a importância e a
correlação da Pesquisa Operacional com as diversas áreas da Engenharia de Produção.
Planejamento e Controle da Produção (PCP) e Gestão de Custos foram apenas alguns
exemplos citados no decorrer do estudo realizado, com isso pudemos notar também que
a Programação Linear possui um grande valor, a fim de simplificar tomadas de decisões
e/ou otimizar os processos produtivos.
A pesquisa interdisciplinar portanto, abriu um leque de informações que possibilitou a
visualização direta do quão se faz necessário o aprendizado e a utilização de tais
ferramentas, tanto no âmbito acadêmico quanto na prática profissional.
Desta forma, conclui-se que partindo dos resultados obtidos sugere-se para trabalhos
futuros utilizar a Pesquisa Operacional em outras áreas da Engenharia de Produção
relacionadas à sustentabilidade, por exemplo, e principalmente a minimização do uso de
recursos naturais, como água, posto que a mesma se encontre em elevada escassez no
período atual.
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RESUMO
Este texto contém instruções para a preparação de trabalhos para o 2º ENATEC e considerações gerais a
respeito da produção de trabalhos técnicos e científicos. A formatação usada no texto segue
rigorosamente as normas de preparação de trabalhos, à exceção do número de páginas; os autores podem
dirimir eventuais dúvidas observando o formato do texto. A estrutura do texto segue a recomendada para
os trabalhos: resumo e abstract, introdução, desenvolvimento do texto, considerações finais,
agradecimentos, referências bibliográficas e contatos dos autores.

1. INTRODUÇÃO
O papel do engenheiro de produção permite que ele conduza o planejamento de
instalações industriais de forma a eliminar, ou minimizar, diferentes formas de barreiras
que possam surgir durante a fase de planejamento das instalações, viabilizando que o
ambiente de trabalho industrial seja acessível às pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida. Todavia, as principais obras utilizadas como referência nacional e
internacional para o planejamento de instalações industriais praticamente
desconsideram as adequações necessárias para viabilizar a inclusão.
Portanto, esta pesquisa possui objetivo de contribuir com o preenchimento desta lacuna
por meio de um modelo que possa ser utilizado como guia para o planejamento de
instalações industriais, de forma a viabilizar que o projeto seja acessível desde a
concepção relacionando a escolha do produto buscando melhor uma estratégia
produtiva.
Para a realização do presente projeto optou-se, como produto fabril, pelo chassi de
camionete (no decorrer do projeto o produto será chamado desta forma, dando ideia de
um chassi genérico de camionete, independente de marca ou modelo). O Chassi nada
mais é do que o alicerce do veículo, sobre ele é que são montados os componentes do
mesmo como a suspensão, o freio e a carroceria.
Todo veículo é construído sobre uma base, esta base tem que ser suficientemente rígida
para não prejudicar todo alinhamento e trabalho das suspensões, mas ao mesmo tempo
tem que ter certa flexibilidade ou se quebrará ao ser solicitado de forma mais rígida. Os
chassis são utilizados em grande parte dos veículos fora de estrada e em geral, é
constituído por duas longarinas de aço, paralelas, com um "X" ou travessas, no meio.
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Na década de 40 aconteceu a criação do monobloco pelo projetista Ferdinand Porsche,
ele incorporou o assoalho do veículo à base da carroceria e, desde então, a maioria dos
carros de passeio é fabricada dessa forma. O monobloco une em sua estrutura não só a
base como também o corpo do automóvel. Atualmente, apenas alguns veículos pesados,
como caminhões, camionetes e vans, têm chassi, pois ele reduz a possibilidade de
trincas na estrutura. Nestes veículos a carroceria é apenas o elemento de cobertura, para
abrigar os passageiros. Já nos veículos monoblocos, todo o conjunto trabalha, os
esforços são suportados, simultaneamente, pelo chassi e pela cobertura.
Fazendo uma comparação entre monobloco e chassi, nota-se que os chassis acabam
sendo mais fortes facilitam adaptações, requerem menor conhecimento para projetar,
baixo custo de ferramental, que permite produção em baixa escala e facilita a fabricação
de veículos tipo pick-up ou conversíveis. Mas o chassi acaba aumentando o peso,
proporciona menor flexibilidade (causa problemas de fadiga), menor rigidez estrutural
(prejudica as suspensões ou até mesmo força o sistema de tração) e eleva o centro de
gravidade. Assim, faz-se necessário o estudo no projeto de instalações visando eliminar
alguns problemas na produção.
2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com Carvalho (2003) e Slack (1997), inegavelmente, uma das características
mais marcantes do processo de globalização na indústria automobilística é o
concomitante processo de integração organizacional e do sistema produtivo que tem
sido levado a efeito pelas montadoras nesta etapa dos seus respectivos movimentos de
internacionalização. No caso das filiais brasileiras das montadoras internacionais, este
processo de intensificação da integração com as respectivas matrizes tem sido, de uma
forma geral, caracterizado também – paralelamente à modernização da linha de
produtos, dos processos produtivos e da introdução de inovações organizacionais
(consórcio modular, condomínio industrial, etc.) – pela perda de graus de autonomia
relativa, uma vez que a maior integração ao sistema produtivo tem como uma das
contrapartidas um grau mais elevado de sintonia e comprometimento com as estratégias
e com os programas produtivos estabelecidos pelas respectivas matrizes. Mas o maior
nível de integração comporta, entretanto, variações quanto à forma, que pode ser mais
ou menos ativa.
Um veículo é identificado por caracteres gravados no chassi ou no monobloco,
definindo o fabricante, suas características e ano de fabricação. A Figura 1 mostra o
significado dos números do código de identificação do chassi:

Figura 1: Código e identificação do chassi
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O estudo de caso da instalação industrial realizou-se em uma produtora de chassis de
caminhonete, onde é um fornecedor exclusivo de uma montadora que possui sede na
cidade de Catalão. Devido a este fato, a relação entre as empresas será baseada em
diálogos constantes, alinhamentos precisos de comunicação, para que o fornecedor
(fábrica de chassis) e o cliente (montadora) mantenham-se sempre conectados e
trabalhando em conjunto.
Contudo, pelo fato de não haver concorrentes próximos a fábrica de chassis posicionouse estrategicamente mantendo o foco na qualidade para satisfação do cliente. Através da
qualidade do produto oferecido, e de rapidez na entrega, a fábrica de chassi buscará a
confiabilidade do cliente. A proximidade com o cliente é fator fundamental para o
sucesso da fábrica, uma vez que esse ponto será usado para uma melhoria contínua do
produto, já que a informação será repassada com maior facilidade.
Neste sentido, considera-se importante os equipamentos e maquinários que serão
utilizados na produção dos chassis. A tecnologia empregada na produção, juntamente
com o treinamento constante de funcionários, implicará em um produto de maior
qualidade. A busca pela taxa mínima de avarias na entrega dos produtos também gera
valor, e construirá a confiança entre empresas.
A demanda diária pelo item pai será de 40 chassis, somando 200 chassis semanais,
considerando uma jornada de trabalho de 5 dias por semana. O produto fabricado é um
item filho para a camionete, que é o produto final passado ao consumidor, desta forma a
demanda pelos chassis é considerada uma demanda dependente, ou seja, o consumidor
final gera demanda pelo produto final que é a camionete e o cliente da empresa, que é a
montadora de veículos, a montadora gera a demanda por chassis de acordo com a
demanda do consumidor. Considerando-se que a camionete não possui demanda sazonal
e que sua previsão de demanda vária pouco ao longo do ano, a produção possivelmente
se mantém sempre em torno de 30 a 70 chassis/dia.
Conforme esboçado acima, a demanda de chassis depende da demanda do produto final,
baseado no que a empresa montadora das caminhonetes deseja produzir deve-se
estabelecer quantos chassis deverão ser produzidos, este tipo de demanda é chamada
demanda dependente, num curto espaço de tempo a produção de chassis deve ser em
média de 40 por dia, e não deve se alterar uma vez que o produto final não apresenta
grandes sazonalidades de vendas.
Sendo assim, observou-se que o mercado automotivo está crescendo, aumentado suas
vendas, portanto necessita-se em um futuro não tão distante tornar os equipamentos
mais eficientes ou troca-los por uma tecnologia mais avançada que será capaz de suprir
as demandas.
Todavia há um plano de expansão e automatização para fábrica para que se possam
produzir mais chassis e fornecer estes para outras montadoras e atender a crescente
demanda de caminhonetes
O chassi em seu todo possui inúmeras peças e componentes, porém como anunciado a
fábrica em estudo produzirá apenas a estrutura principal do chassi composto por:
longarinas e travessas, o restante dos componentes a serem soldados e montados não
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são de responsabilidade da empresa em estudo. Após serem manufaturados e
armazenados, os produtos finais seguirão para o despacho em embalagens metálicas
abertas denominadas “racks”. Cada rack comportará três chassis um sobre o outro e
serão transportados dentro de caminhões até o cliente.
Devido os chassis serem matéria prima para o produto do cliente (camionete), estes
devem ser sequenciados na embalagem de maneira que ao entrarem na linha de
montagem do cliente, os mesmos entrem com a lógica de sequenciamento FIFO (First
in First Out), ou seja, dos três chassis contidos na embalagem, o de cima (primeiro a
entrar na linha) deverá ser o que foi primeiramente produzido de materiais e
componentes do chassi produzido pela empresa.
Conforme realização do estudo, a fábrica dos chassis será projetada de maneira que
tenha capacidade para fabricar uma quantidade que atenda a demanda média de chassis
da fábrica e também possa produzir um pouco mais, como margem de segurança. Como
a demanda média é de 100 chassis/dia a fábrica deve ter capacidade de produzir em
média 200 longarinas/dia, isto sem gerar grande esforço nos equipamentos.
Neste contexto, para realizar-se a fabricação das longarinas o processo utilizado será o
de estampagem, que é um processo de fabricação realizado a frio, no qual uma chapa é
colocada sobre uma matriz e submetida a uma força de um punção, de maneira a
adquirir a forma geométrica da matriz. Assim, ao passar pelo processo de fabricação as
longarinas são encaminhadas para um buffer, aguardando para entrarem na linha de
produção. O sistema de produção de chassis de camionetes analisado consiste em quatro
estágios de produção, os três primeiros estágios possuem máquinas paralelas e o quarto
estágio é composto por máquina única. A matéria prima parte de um estoque inicial e
tem duas opções de caminhos a ser seguido, este caminho é definido pelo modelo de
chassi a ser produzido (modelo A ou modelo B) e é a programação que define isso. O
processo começa quando o responsável pela programação disponibiliza na tela de um
computador a lista com os chassis a serem produzidos (já na ordem a ser seguida), em
seguida um operador confere qual deve ser o próximo chassi a ser produzido e realiza
uma pré-montagem dos componentes iniciais, unindo as duas longarinas por meio das
travessas.
Realizado este processo, este “chassi pré-montado” é levado ao primeiro estágio de
produção (Figura 2). O primeiro e segundo estágio são compostos por dois JIG’s cada,
estes JIG’s possuem basicamente a mesma finalidade, que como o próprio nome diz (Jig
é “gabarito” em inglês) servem como gabaritos para que os componentes do chassi
estejam sempre posicionados da mesma forma, evitando desvios das especificações
técnicas. No primeiro estágio o “chassi pré-montado” citado anteriormente é
posicionado no JIG, onde x soldadores realizam a solda de alguns dos componentes do
chassi, inclusive das travessas que foram posicionadas anteriormente, a união
permanente gerada neste estágio por meio da solda faz com que os componentes se
transformem no chassi propriamente dito. Após o termino da solda de alguns
componentes o chassi é transportado para o segundo estágio, onde o chassi é
posicionado no segundo JIG e outros soldadores efetuam a solda dos componentes
restantes e conferem se tudo foi feito corretamente. Este JIG também serve como JIG de
respot, onde os soldadores efetuam retrabalhos que possam ser eventualmente
necessários, como retirar rebarbas ou complementar algum cordão de solda que tenha
sido feito incorretamente.
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Saindo do segundo e passando para o terceiro estágio, o chassi é posicionado em um
JIG de distorção, onde pistões pneumáticos literalmente “distorcem” a estrutura do
chassi já completamente soldado. Isso é feito porque durante o processo de soldagem o
metal é submetido a altas temperaturas, o que faz com que este material sofra
dilatações, fazendo com que o chassi fique fora das especificações técnicas, o JIG de
distorção serve justamente para adequar novamente o chassi às dimensões
especificadas. O quarto e último estágio é a pintura dos chassis, este estágio é composto
por uma câmara de pintura, onde os chassis de ambos os modelos são todos pintados de
preto. Um buffer é gerado antes deste estágio, onde os chassis aguardam para serem
pintados de acordo com a programação.

Figura 2: Flow-shop Híbrido do sistema
Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho que envolve o sequenciamento
adequado das tarefas, tanto no modelo A quanto modelo B possui variações como um
reforço a mais ou uma peça soldada em lugar diferente, por exemplo. A programação é
pouco flexível, por ser muito dependente da demanda do cliente, porém, este trabalho
visa ‘buscar formas de se processar as tarefas da maneira que seja mais benéfica para a
fábrica e que não prejudique o fornecimento.

Figura 3: Template dos soldadores/montadores
A partir do Template (Figura 3), definiu-se todos os movimentos realizados pelos
operadores durante a execução das atividades de manufatura. Tendo em mãos os
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movimentos realizados por eles, é possível definir os tempos de realização de cada
movimento através da cronoanálise. Como este é método é empregado apenas quando a
fábrica se encontra em funcionamento, faz-se necessário a realização de uma estimativa
a partir da observação das tarefas a serem realizadas, seu grau de dificuldade e a
ergonomia do posto de trabalho a partir do projeto do mesmo, devido a este processo se
basear quase que em sua totalidade por execução de tarefas manuais, nas tarefas
executadas manualmente e automaticamente os tempos de homem e máquina estão
somados já que ambos fazem parte do processo de fabricação do chassi, esses tempos
apenas serão separados no diagrama homem-máquina.
Neste sentido, todo o processo de manufatura do chassi (após a fabricação das
longarinas), o tempo padrão se trata do tempo que apenas 1 operador levaria para
realizar a tarefa, onde para se seguir o takt time o balanceamento de linha deve ser
realizado se alocando trabalhadores para os locais onde for necessário, com a máxima
economia de movimentos possível de acordo com o estudo de tempos e métodos.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A observação das diversas diretrizes empregadas no projeto da fábrica de chassis podem
ser utilizadas no projeto de arranjo físico de qualquer sistema de produção, intermitente
ou contínuo: (a) emprego de desenhos simplificados e padronizados das máquinas e
equipamentos (templates), com indicação de acessos para manutenção, troca de
ferramentas e abastecimento de peças; (b) localização de máquinas baseada em linhas
de referência, definidas de modo a facilitar instalação e manutenção e para melhorar a
visualização do processo; (c) envolvimento da produção (incluindo operadores) e áreas
afetadas (principalmente manutenção, segurança do trabalho e medicina ocupacional).
Desta forma, conclui-se que incluindo um processo de aprovação que garanta a
concordância de todas as áreas com relação ao projeto definitivo. Essas recomendações
permitem não apenas reduzir o tempo de projeto e implantação, mas também evitar
problemas de manutenção, qualidade, segurança e ergonomia.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARVALHO, E. G. de. Globalização e estratégias competitivas na indústria automobilística: uma
abordagem a partir das principais montadoras instaladas no Brasil. 2003. 274 f. Doutorado.
(Doutorado em Economia) – Universidade de Campinas-UNICAMP, Campinas, 2003.
SLACK, N. et al. Administração da Produção. São Paulo, Atlas, 1997.

Anais do 2° Encontro Anual de Tecnologia – ENATEC. Faculdade CESUC, Novembro de 2016.
65
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RESUMO
A metodologia 5S é uma ferramenta de qualidade que pode ser aplicada em vários ramos de atividade e
possibilita a geração de ganhos de qualidade, e também de segurança e meio ambiente. O trabalho em
questão é um exemplo de aplicação do 5S na construção civil. Seu objetivo inclui ganhos de
produtividade e a possibilidade de um ambiente de trabalho saudável. Para alcançar os resultados foi
estabelecida uma metodologia com análise das etapas da obra através de dados qualitativos e
quantitativos. As iniciativas geradas foram implementadas e avaliadas em termos de efetividade. O
trabalho foi realizado em equipe e demonstra resultados consistentes de produtividade.

1. INTRODUÇÃO
A ferramenta de qualidade 5S aborda temas específicos como mitigação de riscos
operacionais, qualidade de vida, saúde dos empregados, ambientes limpos e
organizados. Sabe-se que um ambiente de trabalho organizado contribui
significativamente para manutenção da segurança dos empregados durante o
desenvolvimento de suas tarefas. Estatisticamente, a construção civil apresenta um
índice elevado de acidentes, em decorrência do uso de ferramentas manuais expondo
seus trabalhadores principalmente a acidentes com as mãos e a implementação deste
programa contribui para redução nas lesões pessoais dos empregados.
A escolha desse tema associa-se à prática de trabalho na empresa em que o estudo de
caso será aplicado, visando alcançar melhorias de produtividade, além de associar
ganhos de segurança do trabalho, tema pelo qual o pesquisador demonstra experiência e
percepção de como essa metodologia deve se aplicar, agregando contribuição para
gestão de riscos, de custos e de produção.
Este trabalho tem por objetivo demonstrar a viabilidade da adoção da ferramenta 5S na
indústria da construção, ressaltando como principal resultado, a possibilidade de ter um
ambiente de trabalho saudável, redução de desperdícios e ganhos de produtividade,
garantindo que durante a execução da obra estes fatores sejam minimizados,
controlados e mitigados.
Para atendimento desses objetivos, prevê-se o levantamento dos benefícios associados à
aplicação das ferramentas de qualidade pela vertente saúde e segurança dos
trabalhadores, a demonstração dos ganhos de produtividade através da redução de
desperdícios gerados na construção civil e apresentar os resultados agregados à
implantação da ferramenta 5S no processo produtivo da atividade, abordando todas as
fases de execução da planta de construção proposta pela empresa em questão.
Sendo assim, este estudo justifica-se pela possibilidade de adoção da ferramenta pela
empresa em questão, visando contribuir no sentido de mantê-la competitiva no mercado,
fortalecendo sua gestão da produção e fornecendo de um ambiente de trabalho
equilibrado.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Histórico do Programa 5S
A construção civil é considerada um ramo de atividade onde a Gestão de Qualidade está
ligada diretamente a qualidade da matéria-prima utilizada, a ferramenta e tecnologias
existentes para ganho de produtividade e principalmente quanto ao desenvolvimento de
tarefas por parte da mão-de-obra.
De acordo com Turcheto (2012, p. 14), o programa 5S “(...) surgiu no Japão na década
de 1950, originalmente tinha o objetivo de organizar e ajudar na reconstrução das
empresas japonesas que estavam desestruturadas com o findar da segunda Guerra
Mundial”. A aplicação desta ferramenta surtiu efeitos positivos na qualidade dos
produtos ofertados pelas empresas japonesas, o que fomentou a difusão da ferramenta
pelo mundo.
2.2 Os cinco Sensos
A metodologia 5S abrange as cinco palavras japonesas compreendendo as definições:
“Seiri” que aborda o senso de utilização, “Seiton” o senso de ordenação, “Seisou” o
senso de limpeza, “Seiketsu” senso de padronização e “Shitsuke” senso de
autodisciplina.
Para o Senso de Utilização Cordeiro (2013) e Turcheto (2012), inclui a etapa de
separação matérias que não são mais necessários e podem ser descartados.
No Senso de Organização deve ser feita a disposição adequada definido o local de
armazenamento, a identificação agrupando estes por: tipo, função, cor, grau de
importância, frequência de utilização. (Cordeiro, 2013; Turcheto, 2012).
O Senso de Limpeza trabalha a eliminação de qualquer sujeira no ambiente de trabalho
abrangendo não só o ambiente de trabalho, mas também os equipamentos e ferramentas
que devem ser mantidos em bom estado de conservação. (Cordeiro, 2013; Turcheto,
2012).
Quanto ao Senso de Padronização, trata da etapa de padronização das atividades
avaliando os resultados desenvolvidos nas etapas anteriores, garantindo a segurança e
manutenção da saúde no ambiente de trabalho e propondo correções para a melhoria no
desempenho das atividades.
O Senso de Autodisciplina trabalha no indivíduo a conscientização de seus deveres
dentro do desenvolvimento do programa, incluindo a compreensão das normas e
procedimentos. (Cordeiro, 2013).
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A obra, objeto de estudo desse trabalho, trata-se da construção de um prédio para
instalação de uma central elétrica de motores executada pela empresa Gira Serviços, de
Catalão Goiás. O início das atividades ocorreu em setembro deste ano com previsão de
término em dezembro de 2016. A equipe de trabalho temporária conta com 26
funcionários, ocupando as funções de engenheiro civil, mestre de obras, técnico de
segurança, pedreiro, carpinteiro e auxiliares.
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Para a aplicação do programa 5S, inicialmente se estabeleceu uma rotina de DDS –
Diálogo Diário de Segurança, para que os funcionários sejam orientados quanto às
regras, procedimentos e maneiras para realização de um trabalho seguro, com foco em
redução de desperdícios de materiais, organização e limpeza do ambiente de trabalho.
Esta prática é aplicada sempre no início do dia com duração de aproximadamente
quinze minutos e engloba a aplicação de todos os sensos.
Para trabalhar os primeiros quatro sensos, utilização, organização, limpeza e
padronização, foram disponibilizados coletores adequados para descarte dos resíduos
gerados na obra, conforme pode ser observado na Figura 1.

Figura 1: Disponibilização de coletores de resíduos. Fonte: Adaptado pelo autor.
Os resíduos de papel, orgânico, papel e plástico são retirados periodicamente e
encaminhados para destinação adequada. Para disponibilização destes coletores, foi
aplicado o senso de utilização, fazendo reaproveitamento de tambores de outro material.
Outra atitude sustentável implementada foi o reaproveitamento de tábuas na etapa de
montagem de formas das vigas de sustentação. Ao invés de adquirir tábuas novas para
toda a extensão da obra, foram retiradas de um local para o outro cuidadosamente para
serem aproveitadas conforme Figura 2.

Figura 2: Reaproveitamento de tábuas de madeira nas formas. Fonte: Adaptado pelo
autor.
Essa ação foi uma iniciativa da aplicação do primeiro senso, o de utilização, que além
de garantir a retirada dos materiais desnecessários, visa o aproveitamento para outros
fins ao invés do descarte. Como resultado, gerou-se uma economia de 2/3 do valor de
aquisição das tábuas.
Diariamente, os funcionários aplicam o senso de limpeza dos equipamentos e
ferramentas de trabalho e checam o estado de conservação. Em caso de necessidade de
troca de ferramenta, o funcionário solicita para seu gestor uma nova ferramenta de
trabalho.
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Para aplicação do senso da padronização, foi elaborada pela equipe técnica uma APR –
Análise Preliminar de Risco, abordando todas as etapas da atividade, os riscos
associados, os controles de segurança e saúde dos funcionários e os cuidados com o
meio ambiente. Todos os funcionários da empresa participaram de um treinamento
antes do início da obra, bem como fizeram exames para admissão relacionados aos
riscos envolvidos na construção civil.
Diariamente o engenheiro, mestre de obras e técnico de segurança verificam o
cumprimento das regras por parte dos funcionários, solicitam adequação das condições
de trabalho e aplicam abordagem comportamental.
Para aplicação do senso de autodisciplina, uma das iniciativas já citadas anteriormente,
é a ferramenta DDS, um momento para reflexão para cumprimento dos deveres e papel
de cada funcionário para garantir um ambiente de trabalho seguro e ambientalmente
saudável. Outras ações para fortalecimento do programa 5S estão previstas para
implementação de acordo com as etapas de evolução da obra.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados obtidos até a fase atual da obra (fundação) foi perceptível à
viabilidade da adoção da ferramenta 5S na indústria da construção gerando ganhos
econômicos através do aproveitamento de materiais, além dos ganhos ambientais
através do descarte adequado dos resíduos, e o mais importante, funcionários
conscientes do seu papel, cumprindo regras e procedimentos de trabalhos seguros.
Embora a obra tenha caráter temporário, portanto, sua mão de obra também, esta não foi
uma barreira para que iniciativas do programa 5S fossem implementadas. Sugere-se
aplicar o programa em outras obras civis da empresa, cada vez mais de forma robusta e
planejada.
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RESUMO
Este artigo surgiu da importância de identificar as causas de transbordo no processo metalúrgico de
produção da liga de Ferronióbio da empresa NB. O artigo mostra como as ferramentas de Controle
Estatístico de Processo podem ser aplicadas como diagnóstico de identificação e eliminação de gargalos
dentro de um processo produtivo em busca de melhoria contínua, para a garantia da qualidade final da
liga de Ferronióbio. Ao final, foi possível concluir que existem causas que podem ser eliminadas e que
estas podem ser identificadas com o uso de simples ferramentas existentes na área de qualidade.

1. INTRODUÇÃO
A mineradora NB está no mercado a mais de trinta anos, produzindo liga de
Ferronióbio. Destaca-se por estar entre as três empresas no mundo (duas no Brasil) que
produzem a liga metálica que é usada em siderúrgicas, tornando o aço mais resistente e
leve. A aplicação é de 400 gramas de liga de Ferronióbio para 1 tonelada de aço. Na
formulação da liga 66% é de Nióbio e 34% de Ferro.
Toda a produção é 100% exportada para países como China, Japão, Índia, Estados
Unidos, Holanda, etc. O aço produzido com a liga de Ferronióbio é utilizado na
indústria automobilística, naval, na fabricação de plataformas de exploração de petróleo,
em oleodutos que ficam em regiões com temperaturas extremas, na construção civil, na
indústria aeroespacial, etc.
Este trabalho teve como objetivo pesquisar as etapas de Lixiviação (calcinação) e
Metalurgia que são responsáveis pelo controle de umidade do Concentrado final e pela
fusão redutiva para a produção da liga de Ferronióbio, respectivamente.
Em uma das etapas da Lixiviação a matéria prima segue para o forno calcinador (que
trabalha com temperaturas entre 900 e 1200 graus) onde acontece o controle de umidade
e é formado o Concentrado Final. Do forno calcinador o concentrado final passa por um
resfriador e do resfriador por elevador de caneca é acondicionado em um silo. O
concentrado final do silo é armazenado em bags de 1750 Kg cada uma. Na Metalurgia
acontece o processo de fusão redutiva para a produção da liga de Ferronióbio. São feitas
24 fusões por dia (8 por turno) com duração aproximada de 15 minutos cada uma. É
uma reação aluminotérmica porque utiliza como metal combustível o Pó de Alumínio e
é exotérmica porque libera calor (2000 graus). No processo de fusão, depois de
eliminada a escória é produzido um botão de liga de Ferroníóbio com peso de 2
toneladas.
Sendo assim, este trabalho buscou implementar melhorias nas áreas de Lixiviação e
Metalurgia usando ferramentas para a avaliação de Controle Estatístico de Processo
porque são áreas que dependem uma da outra para a Qualidade final da liga de
Ferronióbio. Dentro dos vários controles existentes na área de Metalurgia, escolhemos o
Anais do 2° Encontro Anual de Tecnologia – ENATEC. Faculdade CESUC, Novembro de 2016.
70

de “Perda ao Rubro” (controle de umidade do Concentrado Final) porque influencia
diretamente no número de transbordos dos cadinhos e no consumo de Pó de Alumínio.
Quando existe muita umidade no Concentrado Final acontece o transbordo da fusão
redutiva para fora do cadinho. Quando a umidade é muito baixa, aumenta muito o
consumo de Pó de Alumínio. Tanto o transbordo quanto o consumo elevado de Pó de
Alumínio representam perdas para a empresa.
Como Problematização, surgiu a seguinte pergunta: É possível controlar a umidade do
Concentrado Final, atender as necessidades do cliente interno (Metalurgia) e ao mesmo
tempo, satisfazer as necessidades do cliente externo entregando uma liga de Ferronióbio
de Qualidade? Como Hipótese, sugeriu-se que a falta de aplicação de ferramentas de
Controle Estatístico de Processo e de Melhoria Contínua podiam ocasionar sérios danos,
como a falta de conformidade do Concentrado Final na linha de produção e a
consequente perda de Qualidade da liga de Ferronióbio. Fatos que acarretavam vários
problemas em toda a cadeia, como, insatisfação do cliente, maiores custos de insumos
por parte da empresa e até mesmo o desgaste da imagem da empresa no mercado
consumidor.
Este trabalho é exploratório porque apresenta os dados do processo obtidos em campo e
ao mesmo tempo as melhorias alcançadas através do Controle Estatístico do Processo e
da melhoria contínua. A abordagem do trabalho é qualitativa porque busca a melhoria
contínua do processo das áreas de Lixiviação e Metalurgia e quantitativa porque
interpreta os dados atuais do processo e implementa as devidas correções e melhorias.
Como metodologia de pesquisa foram coletadas 25 amostras do item “Perda ao Rubro”
da Metalurgia nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio para a elaboração
das cartas de controle do processo produtivo. Com base nas amostras, foram calculados
os limites inferiores, superiores e a média.
2. A IMPORTÂNCIA DOS MATERIAIS
Sabe-se que existem mais de 50.000 tipos de materiais e que esses materiais no estado
bruto são extraídos da terra por mineração, perfuração, escavação ou colheita. Mas
como classificar e utilizar estes materiais? Aqui entra a Ciência dos Materiais e a
Engenharia dos Materiais. A Ciência dos Materiais “... tem como objetivo principal a
obtenção de conhecimentos básicos sobre a estrutura interna, as propriedades e o
processamento de materiais...” (Smith e Hashemi, 2012, p. 4). Já a Engenharia dos
Materiais “... volta-se exclusivamente para a utilização de conhecimentos básicos e
aplicados acerca dos materiais de tal forma que estes possam ser transformados em
produtos necessários ou desejados pela sociedade...” (Smith e Hashemi, 2012, p. 4). Em
suma, o engenheiro precisa ter conhecimento das propriedades e características de
comportamento dos materiais que ele se propõe a usar.
Cada engenheiro (mecânico, civil, elétrico, etc.) durante o desenvolvimento de qualquer
produto está vitalmente relacionado com os materiais disponíveis para uso. Materiais
que para a engenharia estão divididos em três categorias básicas principais: Metais,
Polímeros e Cerâmicos. Dentro das três categorias básicas principais, propõe-se
apresentar neste projeto um estudo sobre a categoria dos metais. O objetivo é avaliar o
processo produtivo da Liga de Ferronióbio.
Os materiais metálicos são substâncias inorgânicas compostas de um ou mais elementos
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metálicos, podendo também conter alguns elementos não metálicos. Caracterizam-se
por sua alta condutibilidade térmica e elétrica. Muitos deles são relativamente
resistentes e dúcteis à temperatura ambiente, sendo que vários se mantém resistentes a
altas temperaturas. São opacos e podem receber polimento até ficarem com grande
brilho. Já uma Liga Metálica é uma combinação entre dois ou mais metais ou de um
metal e um não metal.
Os metais e as ligas são comumente divididos em duas classes: as ligas e metais
ferrosos, que contém uma grande porcentagem de ferro, como, por exemplo, aços e
ferros fundidos, e as ligas e metais não ferrosos, que não contém ferro ou que o contém
em pequena quantidade. (Smith e Hashemi, 2012, p. 5). Alguns exemplos de metais não
ferrosos são o alumínio, o cobre, o zinco, o titânio e o níquel. Os metais puros ou em
ligas são usados em vários ramos da indústria, incluindo-se aeroespacial, biomédica,
eletrônica, energia, construção civil e transportes. Para Costa (2001), a introdução de
elementos de liga traz vantagens econômicas importantes, pois em geral, o metal nobre
é parcialmente substituído por outro de menor valor, fato que também reduz o custo
energético de produção pelo abaixamento do ponto de fusão do metal. Os engenheiros e
pesquisadores em materiais estão tentando aprimorar as ligas já existentes ou projetar e
produzir novas ligas mais resistentes, inclusive a altas temperaturas. É exatamente aqui
que a liga de Ferronióbio se destaca por ser uma liga que proporciona alta resistência e
leveza a aços para diversas aplicações no mercado, tais como na indústria
automobilística, na construção civil, na construção de oleodutos em regiões com
temperaturas extremas, na construção de plataformas para exploração de petróleo, nas
indústrias naval e aeroespacial, etc.
Apenas três empresas no mundo produzem liga de Ferronióbio: A CBMM (Companhia
Brasileira de Mineração e Metalurgia) que fica na cidade de Araxá em Minas Gerais, a
NB Brasil que fica entre os municípios de Catalão e Ouvidor e a Niobec que fica em
Quebec no Canadá. Atualmente a NB ocupa o segundo lugar no mercado mundial de
Liga de Ferronióbio (8%), ficando atrás da CBMM (90%) e à frente da Niobec (2%). A
entrega de um produto de Qualidade ao cliente é o grande diferencial para se manter em
um mercado competitivo como o da produção da liga de Ferronióbio.
As duas áreas pesquisadas para a produção deste trabalho foram a Lixiviação e a
Metalurgia. O processo produtivo da Lixiviação se divide em duas partes: Lixiviação
Alcalina e Lixiviação Ácida. Na Lixiviação Alcalina a matéria prima é direcionada para
o reator alcalino onde é adicionada a soda cáustica líquida para a eliminação do Fósforo
que é um contaminante para a produção da liga de Ferronióbio. Do reator Alcalino a
matéria prima segue para o filtro prensa e depois para o silo 3. Na Lixiviação Ácida, a
matéria prima que vem do Tailings (planta de concentração de pirocloro) segue para o
reator ácido onde é adicionado o ácido clorídrico para a eliminação do Fósforo, que na
matéria prima do Tailings tem uma concentração maior. Da lixiviação Ácida a matéria
prima segue para o reator alcalino do Tailings onde é adicionada soda cáustica em
escama também para a eliminação do Fósforo. Em seguida a matéria prima segue para o
silo 3 onde se encontra com a matéria prima da Lixiviação Alcalina. Do silo 3 a matéria
prima segue para o forno calcinador (que trabalha com temperaturas entre 900 e 1200
graus) onde acontece o controle de umidade e é formado o concentrado final. Do forno
calcinador o concentrado final passa por um resfriador e do resfriador por elevador de
canecas é acondicionado em um silo. O concentrado final do silo é armazenado em bags
de 1750 Kg cada uma. Um CF equivale a duas bags de 1750 Kg cada uma.
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Da Lixiviação os CFs seguem para a Metalurgia onde acontece a fusão redutiva para a
produção da liga de Ferronióbio. Em cada fusão redutiva são utilizados 1 CF (3500 Kg),
50 Kg de Cal grossa, 20 Kg de Fluorita, 450Kg de Óxido de Ferro, 90 Kg de Salitre e
1000 Kg de Pó de Alumínio. São feitas 24 fusões por dia (8 por turno) com duração
aproximada de 15 minutos cada uma. É uma reação aluminotérmica pela utilização do
metal combustível alumínio e é exotérmica porque libera calor. No processo de fusão,
depois de retirada a escória é produzido um botão de liga de Ferroníobio com peso de 2
toneladas. Segundo Kubaski e Cintho “Do ponto de vista industrial, a redução
aluminotérmica do pentóxido de nióbio é a mais empregada, por três motivos principais:
a) o alumínio é facilmente removido do sistema durante as etapas posteriores de refino;
b) a aluminotermia corresponde a um processo extremamente exotérmico; c) quando
comparada a outras reduções metalotérmicas, a redução aluminotérmica produz um
óxido (Al2O3) com menor ponto de fusão (2.045°C), o que facilita a separação metalescória.” (Kubashi e Cintho, 2010, p. 185).
Desde 1981, a indústria automotiva mudou muito suas medidas a partir do uso de
laminados a quente de aço HSLA de calibre mais fino, laminados a frio e recozidos. A
eficácia de Nióbio como um fortalecedor é muito maior do que a de vanádio ou titânio e
é necessário muito menos adição de ligas para atingir um dado nível de resistência.
(Tither, 2001, p.8). A proporção usada é de 400 gramas de liga de Ferronióbio para cada
tonelada de aço. Uma pequena porcentagem de compostos de Nióbio produzida no
mundo está sendo usada em componentes eletrônicos sofisticados e em sistemas, tais
como capacitores, dispositivos piezoelétricos e circuitos ópticos. (Eckert et al., 2001, p.
78).
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A entrega de um produto de Qualidade ao cliente é o grande diferencial para se manter
em um mercado competitivo como o de produção da liga de Ferronióbio. Em
cumprimento à certificação ISO 9001 que determina a padronização de cada etapa do
processo produtivo, apresentamos as ferramentas usadas para se chegar a este resultado
de padronização nas etapas de Calcinação e Metalurgia.
Com a coleta dos dados foi possível, obter os resultados que são mostrados no Gráfico 1
e 2, correspondentes as cartas de controle.

Gráfico 1 – Carta das médias. Fonte: o autor.
Com base nas cartas de controle conclui-se que o processo de fusão redutiva da
Metalurgia está fora de controle estatístico, pois apresenta dois pontos fora dos limites
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na carta das médias. Isto é indício de uma causa especial agindo neste processo. O
gráfico das amplitudes mostra que existe uma variação de amplitude, mas não se tem
problemas com a dispersão, ou seja, o processo está fora de controle por grande
variação das médias.

Gráfico 2 – Amplitude. Fonte: o autor.
Como ferramenta de investigação das prováveis causas de transbordo no processo de
fusão redutiva para a produção da liga de Ferronióbio e consequente descontrole do
processo produtivo, usamos o Diagrama de Ishikawa (Gráfico 3) como ferramenta para
o levantamento da causa raiz, das possíveis causas contribuintes e da tomada de decisão
para a melhor opção de investimento para a melhoria do processo produtivo como um
todo.

Gráfico 3: Diagrama de Ishikawa. Fonte: o autor.
De acordo com as causas contribuintes levantadas pela análise do Diagrama se
Ishikawa, chegamos à conclusão das seguintes causas contribuintes:
1. Matéria-prima: Descontrole da umidade do concentrado final (CF) - Aumento do
consumo de Pó de Alumínio;
2. Medida: Conforme - As medidas adotadas para o processo estão dentro dos padrões
pré-definidos nos procedimentos operacionais.
3. Meio Ambiente: Conforme - Todo o layout do galpão da Lixiviação está dentro dos
padrões previstos em projetos.
4. Mão-de-Obra: Conforme - Todos os operadores de produção e o Process Owner
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(dono do processo) são profissionais capacitados através de normas operacionais e tem
bastante experiência no processo produtivo.
5. Método: Conforme - Os métodos adotados para o processo estão dentro dos padrões
pré-definidos nos procedimentos operacionais.
Com relação a causa raiz, cita-se a Máquina: Desgaste por tempo de uso - o Forno
Calcinador da Lixiviação está em operação a mais de 20 anos, e mesmo com toda a
manutenção preventiva o forno não consegue fazer o controle de umidade do
concentrado final prejudicando a etapa seguinte do processo, que é justamente a fusão
redutiva que acontece na Metalurgia.
Devido à quebra constante e o alto custo nas manutenções corretivas e preventivas,
diagnosticamos através dos dados apresentados neste trabalho e do Diagrama de
Ishikawa (causa e efeito), a necessidade de substituição do forno atual por um forno
mais moderno.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da importância da liga de Ferronióbio e após a avaliação dos dados do processo,
identificou-se que quando existe muita umidade no Concentrado Final acontece o
transbordo da fusão redutiva para fora do cadinho. Quando a umidade é muito baixa,
aumenta muito o consumo de Pó de Alumínio. Tanto o transbordo quanto o consumo
elevado de Pó de Alumínio representam perdas para a empresa.
Desta forma, ressalta-se a importância da compra de um novo forno calcinador para o
controle de umidade do concentrado final, o que praticamente eliminará os transbordos
durante o processo produtivo da Metalurgia, garantirá um melhor Controle Estatístico
do Processo e a garantia de entrega de uma liga de Ferronióbio dentro dos padrões de
qualidade exigidos pelo mercado consumidor.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo enfatizar a importância e os benefícios da implantação do
Gerenciamento da Rotina Diária (GRD) em uma planta de Beneficiamento de Fosfato. Através de
pesquisas, constatou-se a eficiência da metodologia GRD e suas ferramentas, a partir da implementação
do Procedimento Operacional Padrão, das planilhas e Cartas de Controle. Tal trabalho, tem o intuito de
mostrar os ganhos da aplicação de tal metodologia como informação, não sendo de responsabilidade dos
autores a implementação do método utilizado. Demonstra também, os resultados obtidos após a
implantação da metodologia citada, tais como a organização e a limpeza, e principalmente, a identificação
e redução das anomalias na planta. Por fim, este trabalhofaz algumas considerações sobre as vantagens da
aplicação do método GRD em uma planta de Beneficiamento de Fosfato.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a indústria mineradora vem se destacando pelo seu crescimento e
consequentemente, aumentando sua produção. Todas as empresas possuem atividades
que precisam ser executadas diariamente e muitas vezes essa rotina é estressante.
Problemas surgem diariamente e faz com que, gestores e colaboradores passem o tempo
todo resolvendo problemas emergenciais e com isso, as atividades diárias e simples são
deixadas de lado.
Observou-se que, em algumas empresas mineradoras, não existe uma padronização de
serviços e atividades. A fim de continuar competitiva, a empresa pesquisada identificou
a necessidade de padronizar os seus processos. Notava-se que em muitos casos as
atividades eram feitas por várias pessoas e de diferentes maneiras. Diante dessa
situação, o Gerenciamento da Rotina Diária ou GRD, se apresenta como uma
metodologia inicial de melhoria contínua, que tem como foco justamente, a
padronização dos processos.
É possível implantar o GRD em um ambiente operacional de uma indústria mineradora,
utilizando ferramentas como CEP (Controle Estatístico de Processos) e o PDCA (sigla
cujo significado é: Plan – Planejar, Do – Fazer, Check – Checar e Act – Agir)?
O objetivo principal da implantação do GRD é reduzir anomalias nos processos e
delegação de metas, mas ao mesmo tempo, assegurar os níveis de qualidade e
produtividade da empresa.
Para Campos (1994), os procedimentos operacionais de um processo constituem a
rotina de uma organização. Gerenciar esta rotina significa conduzir ações e verificações
diárias para que cada pessoa assuma as responsabilidades no cumprimento das
obrigações conferidas a cada indivíduo e a cada organização.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Gerenciamento da rotina diária
O Gerenciamento da Rotina Dária (GRD) é uma metodologia de qualidade que
direciona as pessoas para o que se deve fazer para se obter, manter e melhorar cada vez
mais os resultados tornando as empresas mais competitivas. Os seus pontos principais
são: melhoria contínua com focos nos resultados, padronização do trabalho e tratamento
de anomalias. Campos (1994) define GRD como uma prática de monitoramento diário
que busca estabelecer, manter e melhorar os padrões de qualidade, produtividade e
segurança que dão base à padronização dos procedimentos e nos controles do processo.
Gerenciar a rotina diária é mapear todas as atividades da empresa que contribuam para a
realização das operações diárias e, ao mesmo tempo, transmitir para as pessoas essas
atividades por meio de sua representação gráfica (fluxogramas) da rotina de cada
processo.
O GRD é centrado na padronização dos processos; monitoramento dos resultados destes
processos e a sua comparação com as metas; ação corretiva no processo a partir dos
desvios encontrados nos resultados quando comparados às metas; ter bom ambiente de
trabalho e na máxima utilização do potencial mental das pessoas; busca contínua da
perfeição.
Marshal Júnior e Cierco (2006) descreve o GRD como um método de gestão
responsabilidade dos colaboradores e busca a eficiência organizacional através
obediência aos padrões de trabalho. Não existe um método rígido para a aplicação
GRD, este apenas se baseia na padronização dos processos utilizando ferramentas
qualidade e a utilização do ciclo PDCA.

de
da
do
da

2.2 Controle estatístico de processo
O Controle estatístico de processo (CEP) é uma ferramenta que tem por finalidade
desenvolver e aplicar métodos estatísticos como parte da estratégia para prevenção de
defeitos, melhoria da qualidade de produtos e serviços e redução de custos.
Montgomery (2009) define o CEP como o controle que tem como objetivo monitorar os
sistemas ao longo do tempo. É uma ferramenta que permite analisar os problemas sob o
ponto de vista do processo; definir limites que englobem as especificações, os chamados
limites de controle ou limites de processo; apontar os pontos críticos, alguns de causas
comuns e outro de causas especiais; realizar a prevenção de defeitos fazendo com que
as falhas não ocorram, e tornar o operador capaz de controlar o próprio trabalho.
2.3 Ciclo PDCA
Uma das técnicas mais utilizadas pelo GRD é o Ciclo PDCA, que é um ciclo de
desenvolvimento cujo foco é a melhoria contínua, que auxilia no desenvolvimento e na
melhoria das instituições e faz com que, anomalias de atividades sejam suprimidas.
Esse ciclo é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a do planejamento (PLAN), cujo
objetivo é fazer um levantamento e análise das informações coletadas. Na segunda etapa
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ocorre a execução (DO), o que foi previamente planejado é executado. Na etapa
seguinte, temos o processo de checagem (CHECK), em que teremos a verificação de
tudo o que foi feito, comparando e identificando as diferenças entre o planejado e o que
foi realizado. Por fim, toda essa análise implica na necessidade de ação (ACTION) e na
correção dos problemas e divergências encontradas.
2.4 Métodos e técnicas
2.4.1 Processos e Operações
Ao iniciar a implantação do GRD, notou-se que dentro da empresa apenas 11% dos
ativos entregavam a produção orçada e pouco desses ativos empregava todo seu
potencial demonstrando alta variabilidade. Percebeu-se também, que o desempenho
operacional era instável, o que significa que o processo era totalmente imprevisível.
Com tais informações, foram identificadas algumas oportunidades de melhorias, dentre
elas a redução da variabilidade, as variáveis do processo fora de controle e a produção
menor em relação a sua capacidade produtiva.
2.4.2- Implementação
A primeira parte da implementação foi a definição de “onde Estou?”. A partir daí foram
definidos quais eram os indicadores objetivos e numéricos, o desempenho atual do
departamento ou da organização. (Quais são os desempenhos dos meus serviços? Como
está a qualidade, a redução de custos, o desempenho de macroprocesso e a melhoria
contínua dos processos?). O segundo passo, foi a definição de metas estratégicas, táticas
e operacionais para serem buscada no curto, médio ou longo prazo (Aumento da
Previsibilidade; Redução do Consumo específico; Aumento da capacidade de
Produção). O terceiro passo foi identificação de obstáculos que estavam impedindo a
melhoria do desempenho atual (Quais são os meus Gargalos, as falhas internas, as
variáveis fora de controle e a variabilidade?). Por fim, o quarto passo foi implantar,
monitorar planos/estratégias para atingir as metas desejadas de forma eficiente
(Treinamento de pessoal; Acompanhamento diário dos gráficos de controle; Ações em
cima de anomalias).
A partir de tais análises, foram definidas quais seriam as variáveis de entradas (Xs) e as
variáveis de saída (Ys). Através das cartas de controle foram definidos os parâmetros de
estabilidade do processo e sua capabilidade. As variáveis do processo foram definidas
em: controlável, onde se pode ajustar um valor pré-determinado e mantido (setup,
tempo, altura, vida útil etc.); e não controlável, que não pode ser ajustada em um valor
pré-determinado e mantido em torno deste (temperatura ambiente, limpeza, unidade
etc.).
Assim, definiu-se que desvio é todo e qualquer resultado indesejável de um processo
(Ponto fora de especificação de uma variável). Um conjunto de desvio, de acordo com
os critérios estabelecidos nos padrões, configura uma Anomalia (Não conformidade;
Quebra/falha de equipamento; Meta não atingida etc.). Oportunidade de melhoria é a
situação não caracterizada por anomalia, ou seja, não houve ocorrência do fato
causador. Trata-se de práticas que ao serem adotadas irão melhorar os resultados da
empresa ou evitarão problemas.
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Durante o processo de implantação foi necessário a aplicação de treinamento para os
colaboradores com o intuito de nivelar os conhecimentos de todos os envolvidos no
setor de produção. Durante esse processo foram identificadas diversas dificuldades,
entre elas a falta de informação sobre a metodologia que seria aplicada, a falta de
padronização das atividades e metas desafiadoras. Foi identificada também a falta de
comprometimento dos colaboradores envolvidos, pois, diante de um cenário novo,
muitos ficaram receosos com mudanças tão drásticas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A empresa pesquisada foi estabelecida na região no ano de 1977. O seu objetivo era
beneficiar rocha fosfática, destinando o concentrado beneficiado para o complexo
químico industrial, produzindo fertilizantes, ração animal e fosfato para uso industrial.
O setor de beneficiamento onde foi feito o estudo possui duas usinas beneficiadoras,
Usina 76 e Usina 47, onde se processam 6.000.000 t/ano de minério bruto, com meta de
1.350.000 t/ano de concentrado Fosfático.
Após os seis primeiros meses de implantação do GRD, houve um aumento significativo
da previsibilidade das usinas, redução de acidentes e também, redução de paradas para
manutenção.
Analisando cada unidade em separado, a Usina 47 teve uma produção 5% acima do
BAP (Budget Aprovado) devido a padronização das atividades, alta disponibilidade da
planta e alta produtividade.
Na Figura 1, tem-se o desempenho da Usina 47. Notamos que houve uma melhoria
significativa na disponibilidade da planta. A partir da implantação do GRD, do mês de
Maio de 2015 até Abril de 2016, houve uma queda nas ocorrências de causas especiais,
mostrando maior estabilidade do processo.
Control Chart of Q2-15 to Q2-16 Throughput Plant 47 Ouv (tpd)
Individuals
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Figura 1: PERFORMANCE – USINA 47. Fonte: o autor.

Já na Usina 76, houve um aumento de 13% acima do BAP (Budget Aprovado) devido a
alta disponibilidade da planta, alta produtividade e padronização das atividades,
conforme mostra a Figura 2. O gráfico da Usina 76 mostra que durante o período de
Maio de 2015 à Abril de 2016, o índice de performance melhorou significativamente
após a implantação do GRD. As causas especiais diminuíram e a planta manteve-se
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mais estável, aumentando assim, sua variabilidade. Houve também uma melhoria
expressiva no controle da qualidade do concentrado das usinas. Nota-se que as médias
estão próximas aos valores da meta.
Control Chart of Q2-15 to Q2-16 Throughput Plant 76 Ouv (tpd)
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Figura 2: PERFORMANCE – USINA 76. Fonte: o autor.
Tabela 1: Capabilidades do processo - Período 01 – 30/04/2016
Parâmetro Especificação
Média
Desvio P.
%
Min.
%
Máx.
Usina 47

Fe2O3
P2O5

Usina 76

Fe2O3
P2O5

0,00
2,90
36,50
37,50
0,00
2,90
36,50 36,75

Cpk

2,72
37,01

0,34
0,71

0,17
0,23

2,71
36,75

0,31
0,65

0,21
0,13

O gráfico de capabilidade (Figuras 3 e 4) mostra que o processo está dentro dos limites
de especificação. A Usina 47 teve um rendimento maior do que a usina 76, visto que, os
índices de teor de P2O5 estão maiores 37,01%, e na Usina 76 o teor é de 36,71% (o teor
de P2O5 representa a qualidade do minério, quanto maior o teor maior a qualidade). Já
no índice de Fe2O3, as usinas se mantiveram praticamente iguais (o teor de Fe2O3
significa o nível de contaminantes, este índice deve ficar abaixo de 2,90%, o que
aconteceu, pois quanto maior o índice, maior a quantidade de contaminantes).

Figura 3: Usina 47
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Figura 4: Usina 76
O gráfico de qualidade dos produtos da Usina 47 mostra uma melhora da qualidade em
relação ao mesmo período do ano anterior, mas ainda está abaixo da meta estipulada.
Tal avaliação ainda se dá devido à quebra de equipamentos e variabilidade do minério
lavrado.
O gráfico da Usina 76 mostra que também houve uma melhora em relação ao mesmo
período do ano anterior. Mas nesta planta podemos observar que o ganho é mais real,
pois a quantidade de minério que entra na Usina é bem menor do que na Usina 47, cuja
taxa de alimentação é de 470 t/h enquanto que na Usina76, é de 330 t/h.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças feitas no setor de beneficiamento proporcionaram para que o objetivo
principal do GRD fosse alcançado. Destacam-se entre elas a Padronização das
Atividades, pois a partir da padronização houve uma diminuição de ocorrência de
anomalias; o Treinamento de pessoas uma vez que o fator humano é o mais difícil a ser
mudado, devido à cultura e gerações diferentes. Mas, com o comprometimento de todos
os treinamentos, de forma geral, tiveram resultados satisfatórios; e por fim, o Aumento
da produtividade, obtida através do comprometimento e padronização dos processos,
diminuindo assim as anomalias ocorridas.
Assim, o GRD será ampliado para todos os setores da empresa, com o objetivo principal
tornar o processo de tomada de decisão mais ágil e “assertivo”, garantindo que todos os
níveis hierárquicos tenham responsabilidades e estejam interagidos com todos os níveis
de produção.
Logo, é possível responder a problemática levantada. Há sim, a possibilidade de
implantação do GRD em um ambiente operacional de uma indústria mineradora.
Percebeu-se que houve uma redução nas anomalias dos parâmetros aceitáveis,
racionalização do trabalho, envolvimento dos funcionários e maior controle da
produção. Sendo assim, os resultados foram satisfatórios.
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RESUMO
Na atualidade ter um processo trabalhando dentro das especificações e normas vigentes, são princípios
primordiais e necessários para atingir a satisfação total do consumidor final. Aprimorar conceitos e
utilizar métodos são as etapas fundamentais e prioritárias das organizações. Utilizar a ferramenta de
qualidade certa, no momento certo e na hora certa, permitirá que ações preventivas gerem resultados
positivos e agreguem o máximo de valor dentro de cada processo produtivo. O artigo visa apresentar a
aplicação de um método de ánalise e solucão de problemas, com o intuito de aplicar a metodologia
8D(oito disciplinas) de maneira a conhecer a causa raiz e aplicar ações corretivas e preventivas de
maneira sistemática para alcançar resultados positivos. O estudo foi implementado em uma empresa
automobilística visando eliminar do processo produtivo as não conformidades. Após a aplicação da
metodologia obteve-se uma redução nos custos de produção de 98% estimativa com base nas ocorrências
mensais, atingindo um resultado positivo.

1. INTRODUÇÃO
Com o intuito de atingir a qualidade total e ter parâmetros de controles que de fato
emitem a realidade da organização, será implementado no processo um método de
analise e solução de problemas, com metas para eliminar os ruídos e não conformidades
dentro do processo produtivo. Para o estudo em questão será disponibilizado dados dos
indicadores de qualidade. Os indicadores irão fornecer dados com as variações dentro
de cada área do setor produtivo e isto possibilitará conhecer as variações e permitirá
conhecer através de um estudo a causa raiz do problema e assim atuar rapidamente para
eliminar todas as anomalias do processo.
Dentro desta temática, é preciso ter uma equipe altamente qualificada, devidamente
treinada, com amplo conhecimento em normas ABNT, desenho técnico, ferramentas da
qualidade, instrumentos de medições e com conhecimentos nos métodos de análises e
soluções de problemas, o que de fato ira contribuir para conhecer e resolver as causas
especiais dentro do processo permitindo atuar na causa raiz, eliminando os gargalos.
O aplicação da metodologia 8D na empresa CAR Motors S/A contribuirá para a solução
de problemas? Sim, pois a metodologia visa eliminar problemas complexos,
discrepâncias e não conformidades dentro da linha de produção. Oestudo será aplicado
na linha de produção de um modelo de veículo (Sport Utility Vehicle (SUVs)) que
apresenta uma causa especial no vidro para-brisa, trinca na região interior, região de
apoio do vidro na cremalheira inferior do rack.
Com base nas informações colhidas no processo, será possível entender as variações e
pontos críticos e atuar de forma sistemática, visando eliminar resultados indesejados.
Para utilizar os recursos de forma pratica, ou seja, produzindo mais com menos.
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Atendendo a demanda do atual mercado, sendo mais competitivo com um produto que
supere a expectativa do consumidor final.
Sendo assim, o objetivo é ter um processo padronizado e capaz de produzir produtos
com alta tecnologia agregada, aplicando a melhoria contínua dentro de cada setor
produtivo, visando eliminar todas as não conformidades do processo, controlando com
medidas corretivas e preventivas, a fim de eliminar todas as anomalias.
Portanto, a metodologia 8D (oito disciplinas) é sequência lógica de passos ordenados e
utiliza várias ferramentas integradas com o objetivo de identificar causas e solucionar
problemas irá contribuir positivamente para atingir os resultados esperados, eliminar as
trincas nos vidros para-brisas.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.
8D (Oito Disciplinas)
A metodologia da ferramenta 8D (oito disciplinas), corresponde a sua facilidade de
resolver problemas complexos visando a melhoria contínua de um produto ou de um
processo. A metodologia é processada em oito disciplinas e enfatiza a sinergia das
pessoas envolvidas. Originalmente foi desenvolvida pelo Ford Motor Company, onde o
mesmo combinou vários elementos de outras técnicas de resolução de problemas para
moldar as oito disciplinas, sendo ela instituída na Ford em 1987 na manual intitulado.
Conforme Marchini [2004], o 8D (oito disciplinas) tem seu roteiro estruturado para
resolução de problemas complexos, produtos e serviços em todas as organizações. O
objetivo da aplição desta metodologia é para alcançar melhorias radicais dentro do
processo, tornando a organização lucrativa, ou seja produzindo mais com menos.
É um caminho ordenado, composto de passos e sub-passos pré-definidos para a escolha
de um problema, análise de suas causas, determinação e planejamento de um conjunto
de ações que consistem uma solução, verificação do resultado da solução e
realimentação do processo para a melhoria do aprendizado e da própria forma de
aplicação em ciclos posteriores. O 8D prescreve como um problema deve ser resolvido
e não como ele é resolvido, contrapondo dois modos de tomada de decisão que
Bazerman (2004) denomina de “modelo prescritivo” e “modelo descritivo”. O 8D segue
o primeiro modelo e por esse motivo é também definido como um modelo racional.
Partindo também do pressuposto de que toda solução há um custo associado, a solução
que se pretende descobrir é aquela que maximize os resultados, minimizando os custos
envolvidos. Há portanto, um ponto ideal para a solução, em que se pode obter o maior
benefício para o menor esforço, o que pode ser definido como decisão ótima
(Bazerman, 2004).
O 8D (oito disciplinas) segue as seguintes etapas:
• D1. Equipe de abordagem: Estabelecer um pequeno grupo de pessoas com
conhecimento, disponibilidade de tempo, autoridade e competência para resolver o
problema e implementar ações corretivas. O grupo deverá selecionar um líder de
equipe;
• D2. Descrever o problema: Descrever o problema em termos mensuráveis.
Especificar de maneira clara e objetiva os problemas que ocorreram tanto internos
quando externos da empresa;
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• D3. Implementar e verificar a curto prazo as ações corretivas: Definir e
implementar as ações intermediárias que irão proporcionar ao cliente a proteção pelas
ações defeituosas, não ocasionando a perda significativa do mesmo, até que a ação
corretiva permanente é implementada. Verifique com os dados da eficácia dessas ações;
• D4. Definir e verificar as causas: Identificar todas as causas potenciais que poderiam
explicar porque ocorreu o problema. Aplicar e Testar cada causa potencial contra a
descrição do problema e dos dados. Identificar alternativas de ações corretivas para
eliminar a causa raiz;
• D5. Verifique as ações corretivas: Confirmar que as ações corretivas aplicadas
resolverão o problema para o cliente ou fornecedor e não irão causar efeitos colaterais
indesejáveis. Definir outras ações, se necessário, com base na gravidade potencial do
problema;
• D6. Implementar as ações corretivas: Definir e implementar as ações corretivas
necessárias permanentes para a eliminação total do problema na causa raiz. Escolha os
controles para garantir que a causa seja eliminada. Acompanhar os efeitos a longo prazo
e implementar controles adicionais, se necessário;
• D7. Prevenir a recorrência: Modificar as especificações, o treinamento de
colaboradores, o fluxo de trabalho, melhorar as práticas e procedimentos para prevenir a
recorrência deste e de todos os problemas semelhantes;
• D8. Felicitar a equipe: Reconhecer os esforços coletivos da equipe. Divulgue sua
realização e compartilhar o conhecimento e aprendizado com toda a equipe envolvida,
para auxiliar em possíveis falhas ou erros semelhantes que possam vir ocorrer.
3. ESTUDO DE CASO
O estudo visa eliminar as não-conformidades da linha de produção, da empresa CAR
Motors S/A, com atuação no setor automobilístico, relacionado à montagem de
automóveis nos segmentos de Sedãs médios, (Sport Utility Vehicle (SUVs), Pick-ups, e
Veículos de Competição).
Com intuito de reduzir custos, tempo de máquinas e equipamentos parados decorrentes
de produtos defeituosos, o processo será observado In loco, para mapear todo fluxo,
permitindo conhecer os setores que podem causar danos a integridade das peças
utilizadas na produção.
A causa especial apresentada na linha de produção é a trinca do para-brisa de um
modelo de veículo produzido pela empresa. Esta não-conformidade contribuiu para o
deslocamento da meta de Scrap mensal, ou seja, a média de Scrap por veículo é de R$
1,89 (um real e oitenta e nove centavos) e estas variações tendem a manter em torno de
R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por veículo produzido.
Na condição atual, onde se tem a ocorrência de 22 peças trincadas mensalmente, o custo
de produção é elevado, pois o para-brisa com todos os componentes agregados, tem
preço que varia em torno de R$178,00 (cento e setenta e oito reais) por peça, ou seja,
um prejuízo mensal de R$ 3.916,00 (três mil novecentos e dezesseis reais) isto para o
modelo de veículo em questão.
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Foi aplicada a metodologia 8D (oito disciplinas) para alcançar o resultado esperado de
atingir a meta de eliminar do processo produtivo a não-conformidade citada. As
ferramentas essenciais para o desenvolvimento dessa metodologia são:
• 5W1H: Segundo Mesquita e Vasconcelos (2010), corresponde no planejamento de
todas as ações necessárias para atingir um resultado desejado, semelhando como um
check-list pois deve se seguir a ideologia dos seis passos.
• Diagrama de Ishikawa: Segundo Mesquita e Vasconcelos (2010), ferramenta gráfica
utilizada na análise de problemas como na estruturação de decisões referente às
situações que devem ser corrigidas.
Ao mapear o processo concluiu-se que com a aplicação da metodologia 8D (oito
disciplinas), do Diagrama de Ishikawa e dos 5 porquês, a causa raiz do problema é a
cremalheira inferior do rack de para-brisa. Por possuir um material de polipropileno,
com características muito rígidas e pouca absorção de impacto. Outro fator negativo é o
transporte do vidro para-brisa por via asfáltica em um trecho de 800 km, com muitas
depressões na pista e vibrações que têm influenciam negativamente causando
interferências permitindo o atrito da peça com a cremalheira e gerando a micro trinca na
região inferior do ponto de apoio da peça.
Como solução as cremalheiras de polipropileno foram substituídas por um modelo de
taco germânico, revestidocom borrachas de alta absorção de impacto, o que proporciona
eliminar do processo a não-conformidade trazendo resultados positivos e alcançando o
objetivo.
4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Ao ser inserido a metodologia 8D (oito disciplinas) foi notório o progresso na resolução
dos problemas crônicos da empresa, os resultados foram palpáveis e permitiu conhecer
os pontos críticos, mitigando as perdas dentro de cada processo que necessitava de uma
maior atenção, permitindo conhecer as áreas críticas dentro de cada setor. As
discrepâncias foram disponibilizadas em indicadores e classificadas para obter os
resultados de atingir a qualidade máxima.
As paradas de linha devido a quebra de qualidade, foram solucionadas, e permitiu
diminuir a quantidade de veículos cripples (carros montados faltando peças)
produzidos, que antes da implementação ocorria uma média de 15 veículos diários, e
após a implementação das ações as ocorrências atingiu-se uma média 2 veículos, dentro
de uma produção diária de 80 veículos.
O treinamento aliado ao bom relacionamento interpessoal da equipe, permitiu-se
aproveitar o máximo de cada componente. E assim aumentar a percepção e a visão
crítica, contribuindo para uma análise mais precisa, atuando de fato na causa raiz e
diminuindo o tempo de maquinas e mão de obra paradas.
Após a implementação da metodologia 8D (oito disciplinas) na empresa CAR Motors
S/A, obtiveram-se resultados positivos, tendo a solução da não-conformidade e havendo
uma redução de custo significativa. Os valores anuais desta redução foi em torno de R$
47.000,00 (quarenta e sete mil reais), contabilizando todos os para-brisas trincados. As
horas/máquina e horas/homem apresentou uma redução de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), os dados levam em conta o tempo contabilizado para substituição do item
trincado, com parada de linhas e outros.
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O investimento para substituição de todas as cremalheiras de polipropileno para as de
taco germânico foi em torno de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), para as 30
embalagens em fluxo. Tornando-se um investimento de baixo custo e com resultados
positivos.
As cremalheiras de polipropileno foram reutilizadas nos racks de vidro vigia, pois a
peça é um item que passa pelo processo de tempera, o que permite a mesma suporte os
impactos pelas depressões e vibrações da pista sem danificar o produto.
A linha de produção passou por um monitoramento durante um período de 6 meses,
concluindo as eficácias das ações implementadas, com o objetivo final alcançado e uma
redução de custo significativa.
Respondendo a problemática, a metodologia 8D na empresa CAR Motors S/A
contribuiu para a solução dos problemas complexos da empresa, sendo possível
solucionar as não conformidades e reduzir custos, permitindo atender a demanda dos
clientes com um produto com alto valor agregado e uma tecnologia de ponta.
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RESUMO
Ainda não é possível estimar o tempo exato e a validade de uma construção, pois existe um grande
número de variáveis que impedem uma estimação precisa destes cálculos. Um dos principais fenômenos
que contribuem para a deterioração de estruturas são as vibrações. Com o auxílio de sensores pode-se
dimensionar a frequência de vibrações em cada tipo de estrutura. Esses sensores contribuem para avaliar
se a estrutura está danificada impondo riscos à sociedade que desfruta de sua construção, ou se ainda
resiste para o fim que ela foi projetada. Neste contexto, o objetivo deste estudo é implantar este
procedimento a fim de testar os parâmetros, sua faixa de magnitude, afim de promover a segurança em
sistemas estruturais.

1. INTRODUÇÃO
O diagnóstico da integridade de estruturas é de grande importância na análise e projetos
de engenharia civil e também do ponto de vista de engenharia de segurança. Uma de
suas principais aplicações é em ambientes onde a estrutura sofre esforços, devido ao seu
próprio peso e/ou a esforços externos. Uma vez sujeita a vibrações, a estrutura deve ser
monitorada, levando em consideração os parâmetros estabelecidos por lei, para que os
diagnósticos possam realmente estabelecer condições de segurança tanto para a
estrutura, quanto para as pessoas envolvidas no processo.
Outra questão importante envolvendo instrumentação é que, em situações práticas é
muito difícil desenvolver modelos matemáticos, bem como métodos analíticos que
predizem de forma exata as características de sistemas que estão sujeitos a situações de
vibração em condições reais de operação. Nestas condições o uso de métodos
experimentais para medir a resposta de vibração, de sistemas, para um dado conjunto de
entradas, tem se tornado bastante útil. Esta metodologia tem se mostrado muito eficaz
na identificação de sistemas, no que diz respeito à massa equivalente do sistema, rigidez
e o coeficiente equivalente de amortecimento. Esta apresentação tem por objetivo
introduzir os vários aspectos de medidas de vibrações em estruturas, bem como suas
principais aplicações no contexto de engenharia civil.
O aumento constante por altos índices de produtividade e eficiência de projetos tem
aumentado a velocidade de operações de máquinas industriais. De acordo com
(Mascinate, 1984), a velocidade média das máquinas rotativas dobraram de 1800 rpm
para 3600 rpm de 1940 a 1980. Esta crescente demanda por produtividades faz com que
os sistemas em engenharia tenham uma probabilidade maior de operarem em regime de
ressonância, no que diz respeito à frequência de oscilações das máquinas, o que pode
trazer sérios riscos à integridade das estruturas e à segurança de pessoal envolvido no
processo. Assim o monitoramento periódico de tais estruturas se torna essencial para
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garantir margens de segurança satisfatoriamente adequadas.
O monitoramento de estruturas tem a vantagem de, ao medir sua frequência natural temse a possibilidade de determinar a melhor faixa de operação na qual o sistema pode
atuar sem sofrer danos, por exemplo, evitando sua frequência de ressonância. A
experimentação possui ainda, a vantagem de podermos comparar os modelos teóricos
com os dados obtidos através do experimento, possibilitando assim uma correção do
modelo teórico.
Em várias aplicações, estruturas e máquinas são projetadas para operar em um regime
de vibrações específicas. Assim, com o objetivo de obter índices seguros de
desempenho de sistemas estruturais, o monitoramento do sistema pode ser usado para
testar a segurança da estrutura em regime de operações excessiva. Desta forma, os
valores dos parâmetros obtidos, podem ser usados como fatores de segurança robustos,
garantindo assim uma confiabilidade do sistema.
2. METROLOGIA E O USO DE SENSORES
Metrologia é a área da engenharia que lida com as grandezas físicas e suas relações, é a
ciência das medições. Ela engloba a comparação de grandezas em vários campos de
medidas. Esse processo iniciou-se há muitos anos atrás comparando os objetos a serem
medidos com o tamanho de partes do corpo humano, como exemplo clássico a polegada
onde é representada pela unidade de medida (in). Essas medidas variavam de região
para região; com o avanço da sociedade houve uma padronização das unidades de
medida devido à necessidade de obter precisões e detalhes nos projetos. Nos processos
de produção, as medidas e precisões foram de suma importância, pois, uma peça apenas
se encaixaria numa máquina se fosse construída seguindo rigoroso padrão de
manufatura nas marcações de suas medidas para sua perfeita fabricação.
Em paralelo com o desenvolvimento tecnológico segue o desenvolvimento no processo
de medições. Uma abordagem muito utilizada atualmente, principalmente no ramo da
engenharia mecânica é o uso de sensores, os quais auxiliam a extração de medidas
como, controle de vazão, temperatura, movimento, ou ainda em regiões com altos
índices de terremotos eles são usados para medir a intensidade dos mesmos.
3. APLICAÇÕES
Em Engenharia Mecânica, a análise de vibrações é um método usado para identificar
danos em máquinas, equipamentos e/ou estruturas. Através de um sensor de aceleração
acoplado em uma máquina é possível captar a vibração emitida pelo seu funcionamento.
Essa vibração física é transformada em um sinal elétrico gerando um pulso, o conjunto
destes pulsos é o chamado espectro de vibração. Existem vários fatores responsáveis
pelo aumento da amplitude de vibrações em máquinas, equipamentos e estruturas, como
exemplo podemos citar o tempo de operação que uma dada máquina está sujeita, erros
de fabricação, folgas indevidas ou excessivas entre os elementos de fixação em um
determinado equipamento, desgastes de componentes podendo ser aceitáveis ou não.
Todos estes fatores influenciam no surgimento de vibrações em máquinas e estruturas.
Assim o uso de sensores para medir a amplitude de tais vibrações, identificar os
problemas, e seus efeitos no desempenho de sistemas estruturais na confiabilidade de
sistemas.
Na Engenharia Civil aplica-se o conceito de vibrações para analisar fraturas em
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estruturas sejam elas metálicas, madeira e principalmente em concreto armado. Os
sensores específicos para captar as vibrações são instalados em pontos das estruturas e
fazem a leitura, transformando um tal movimento em um sinal elétrico. Os movimentos
podem ser livres sujeitos apenas à sua frequência natural ou podem ser forçados,
causados por forças externas aplicadas ao sistema.
O conhecimento dos tipos de esforços que atuam na estrutura, momento fletor, esforços
cortantes e normais, são de fundamental importância para a análise estrutural, pois a
partir destes parâmetros os elementos de análise que constituem o sistema de vibrações
é construído, a saber, os elementos de inércia, de rigidez e os elementos de
amortecimento.
4. FLUXOGRAMA DO EXPERIMENTO
Os tipos de sensores mais comuns para análise de vibrações são os acelerômetros
piezoelétricos. Sua principal característica na detecção de sinais mecânicos é que seu
princípio de funcionamento se baseia em placas laminadas com cristais de quartzo ou
cerâmicos, ideais para identificar vibrações em vários tipos de estruturas; são altamente
sensíveis e possuem uma alta capacidade de medição. A figura 1 esquematiza um
experimento de análise de vibrações embasado em um sensor mecânico de translação
com saída analógica.
Excitação
Forçada

Estrutura

Sensor Acelerômetro

Microcontrolador
Conversor
analógico/digital

Software de Leitura

Amplificador de
Sinal

Banco de Dados

Gráficos

Analise do Espectro de
Vibração

Figura 1: Fluxograma do processo de experimentação
Esse processo pode ser desenvolvido em especial para os três tipos de estruturas mais
conhecidos dentro da engenharia civil, a estrutura metálica, a estrutura de madeira e a
de concreto armado. O primeiro bloco do experimento usa-se uma amostra de material
de uma estrutura escolhida, é induzida nessa amostra uma força de impacto gerando
uma vibração. É importante ressaltar que as vibrações em estruturas de grande porte são
de baixa frequência necessitando sensores específicos e projetados para aquele trabalho,
os sensores de aceleração ou acelerômetros são os mais procurados para medir
vibrações e existem diversos tipos e modelos no mercado.
A figura 1 esquematiza o uso de um acelerômetro mecânico de translação onde, para o
teste necessita o seu uso acompanhado de um amplificador de frequência, um circuito
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conversor que transforma o sinal analógico em digital juntamente com um
microcontrolador, esses sinais geram um banco de dados com coordenadas nos eixos
(x), (y) e (z). A leitura deste arquivo e feita com o auxílio de um microcomputador.
Com o apoio computacional, as oscilações da vibração na amostra são representadas em
gráficos chamadas espectro de vibrações.
Através da análise do espectro de vibrações pode-se identificar e classificar danos nas
estruturas, isso é possível, pois uma peça rígida sem anomalias, as vibrações seguem um
parâmetro de frequência e período pré-determinados; já em uma peça com algum tipo
de dano, o espectro analisado no ponto da fratura sofre uma alteração no padrão de
frequência concluindo assim ser possível identificar estruturas trincadas de estruturas
saudáveis.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho pretendeu-se fazer uma breve introdução do uso de sensores no
diagnóstico da integridade de estruturas usadas na engenharia civil. Foi discutida a
importância do monitoramento de estruturas, principalmente quando as mesmas estão
sujeitas a vibrações.
Vimos também, que a instrumentação é útil na validação de modelos matemáticoanalíticos, cuja implementação prática é de extrema dificuldade.
Foi visto que, sensores de vibrações, também conhecidos como acelerômetros
piezoelétricos são bastante utilizados na aquisição de sinais vibratórios nos principais
tipos de estruturas utilizadas em engenharia civil, aço, madeira e concreto armado.
Apresentamos o fluxograma contendo os principais elementos para a análise de
estruturas. Começando com uma excitação forçada, usa-se o sensor para a aquisição do
sinal analógico (deslocamento em uma direção específica da peça), o que após um
posterior tratamento (ganho de sinal, filtragem para a eliminação de ruídos, etc,) é
convertido em sinal digital, e após a montagem de um arquivo apropriado, os dados são
apresentados em forma de gráficos.
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