




REVISTA PARAMÉTRICA 
REVISTA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FEAMIG

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR  INSTITUTO EDUCACIONAL “CÂNDIDA DE SOUZA”

PRESIDENTE DO INSTITUTO EDUCACIONAL CÂNDIDA DE SOUZA
Profa. Nadyr Conceição Costa

VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO EDUCACIONAL CÂNDIDA DE SOUZA
Prof. Doutor Ricardo Queiroz Guimarães

DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO EDUCACIONAL CÂNDIDA DE SOUZA
José Raimundo Martins

DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO EDUCACIONAL CÂNDIDA DE SOUZA
João Jorge Rodrigues Lourenço

DIRETOR ACADÊMICO DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS
Prof. Jairo Ferreira Fraga Barrioni

COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Prof. Cláudio Jorge Cançado

COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Prof. Cláudio Jorge Cançado

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TCC ( PIC/TCC)
Prof. Wilson José Vieira da Costa ( Coordenador)

Profa. Raquel Ferreira de Souza ( Adjunta à coordenação)

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Fernanda Aparecida da Silva 

EDITORA 
Faculdade de Engenharia de Minas Gerais 

EDITORAÇÃO
Prof. Wilson José Vieira da Costa (Editor gerente)
Profa. Raquel Ferreira de Souza  (Editora de texto)

REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL 
Profa. Raquel Ferreira de Souza (Editora de texto)

DIAGRAMAÇÃO
Luciana Helena Pereira Cardoso 

DISTRIBUIÇÃO
Assessoria de Comunicação

CORRESPONDÊNCIA: 
Faculdade de Engenharia de Minas Gerais – Programa de Iniciação Cientifica

 Rua Gastão Bráulio dos Santos, 837 – Belo Horizonte – MG – 30510-120 – Brasil – Tel.: (31) 3372-3703 
Website: www.feamig.br  E-mail: pic.producao@feamig.br / pic.agrimensura@feamig.br

Pede-se permuta • Exchange requested • Wir bi en um Austausch 
On demande échange • Rogamos canje





Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 8, v.7, n.8, janeiro / dezembro de 2015
ISSN 2238-3220

REVISTA PARAMÉTRICA 
REVISTA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FEAMIG

Volume 07

Ano 8, Número 08, Janeiro/Dezembro de 2015

Revista Paramétrica foi fundada em 2008. É publicada anualmente e é de responsabilidade do Programa de Iniciação 
Científica e TCC (PIC/TCC) da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais (FEAMIG). Publica artigos completos, resumos 
e resenhas dos trabalhos aprovados e publicados em Congressos, Simpósios, Seminários, Encontros Técnicos, Jornadas 
Científicas e eventos científicos congêneres resultantes da Iniciação Científica e dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC) desenvolvidos pelos estudantes e docentes da FEAMIG.

Os artigos, resumos e resenhas publicados são de inteira responsabilidade dos autores.
Copyright © Revista Paramétrica. É permitida a reprodução parcial desde que citada a fonte. 

Disponível no link: www.feamig.br



Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 8, v.7, n.8, janeiro / dezembro de 2015
ISSN 2238-3220

FICHA CATALOGRÁFICA
Elaborada por Márcia Rosa Portes Braga CRB 6/1997

Paramétrica: Revista do Programa de Iniciação Científica da FEAMIG -
Faculdade de Engenharia de Minas Gerais – Ano  8, v.7, n.8 (2015) –                          
Belo Horizonte: FEAMIG, 2015.              
388 p. 29,5cm.               
Periodicidade: Anual 
ISSN: 2238-3220

1.Engenharia de produção 2.Engenharia de agrimensura 3.Engenharia Civil.          
  CDU (05): 62

P221



Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 8, v.7, n.8, janeiro / dezembro de 2015
ISSN 2238-3220

SUMÁRIO

Editorial -  Brasil: país com ciência ou a ciência como privilégio de poucos?  ............................................. 309
Raquel Ferreira de Souza

I -  Redução de Entupimentos nos Shut’s de Transferência de Correias Transportadoras de Minério  ........ 311 
Gisele Ribeiro de Morais; Washington Henrique Nepomuceno; Vanessa da Silva Costa; Jocilene F. da Costa  

II - Proporcionar a Redução do Tempo de Setup Aplicado em uma Indústria do Setor Gráfico  ................. 322 
Luis Philippe do Carmo Moreira; Rafael Leandro da Silva; Vinnicyus Branco Morais Santos; Alessandro Marcio Martins 
Dias 

III - Utilização do Método DMAIC para Melhoria de Desempenho em Indústria de Panificação e Confeitaria  
...................................................................................................................................................................... 334 
Fernanda Dib Barrioni; Gabriela Tereza Santos; Lucas Diniz Rocha; Paulo Fernando Ferreira; Flávia Komatsuzaki 

IV - Propostas para Reduzir Falhas de Uma Máquina de Corte e Dobra de Vergalhões: Um Estudo de Caso 
em uma Indústria do Segmento de Aço ...................................................................................................... 344 
Laura Cristina Afonso Viana; Luzélia Madalena Félix De Jesus; Rogério Pereira Papa; Wellington Pereira Dutra; Gabriela 
Fonseca Parreira

V - Proposta para Redução no Consumo de Água nas Descargas  de Vasos Sanitários com a Utilização de 
uma Alternativa Sustentável: Um Estudo de Caso em um Condomínio Residencial  .................................. 353 
Westerley Pereira da Silva; Patrícia Cardoso de Menezes; Jocilene Ferreira da Costa 355

VI - Otimização da Operação Logística no Transporte de Carga e Descarga de Fio Máquina ...................... 361 
Francisco de Assis Rodrigues; Eduardo Henrique Alves; Wilson Luigi Silva

VII - Topografia Aplicada para o Controle de Recalque em Obras de Infraestruturas  ................................ 373 
Charles Cássio Almeida Borges; Jânia de Melo Assis; Rodrigo Campos Pereira; Cláudia Constantina Saraiva

VIII – Consequências do Desenvolvimento Técnico-Científico, na Visão de Karl-Otto Apel (Resenha)  ...... 383 
Paulo Marcelo Villani



Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 8, v.7, n.8, janeiro / dezembro de 2015
ISSN 2238-3220



Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 8, v.7, n.8, janeiro / dezembro de 2015
ISSN 2238-3220

EDITORIAL

Brasil: país com ciência ou a ciência como privilégio de poucos?

O avanço científico além de provar a capacidade humana de melhorar e crescer em sua própria 
existência liberta o ser humano de inúmeros problemas sociais, econômicos, políticos e, 
principalmente, básicos à própria sobrevivência. Além disso, proporciona-lhe melhora em sua 
qualidade de vida, crescimento social e humano, criando a maior riqueza que um povo pode ter: o 
conhecimento.

Corroborando o debate assertivo apresentado pelo Fórum de Reflexão Universitária, desenvolvido 
todos os anos pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), o fazer científico é viver na 
plenitude a aventura do homem sobre a Terra, ou seja, é a mais genuína demonstração de 
desenvolvimento e crescimento que a inteligência humana pode alcançar. 

O problema, no entanto, vivido por muitos países é a falta de investimentos em educação e cultura 
que o fazer científico exige para ser próspero. Forte, porém verdadeira, é a máxima que diz que em 
terra de ignorantes não prospera a ciência. 

Certo é que, enquanto os governos não se conscientizarem sobre a importância da educação, da 
cultura e da ciência para o desenvolvimento de seus países, haverá abismos incalculáveis no mundo. 
Trata-se de um círculo vicioso em que a falta de investimentos leva à falta de qualidade de vida e, 
muitas vezes, de dignidade humana à população e essa história, infelizmente, se repete!

Hoje, o mundo é dividido em dois polos, um polo que pensa cientificamente, cria, inventa, resolve 
os próprios problemas e os dos outros povos e, principalmente, vende a preços exorbitantes ou 
sonega as suas descobertas e; outro polo alijado, posto à margem, que morre em decorrência 
de doenças já erradicadas na maior parte do mundo, mas que também vive em função da 
importação de tecnologias e consumo daquilo que os países desenvolvidos criam (internet, roupas, 
eletroeletrônicos, remédios etc.).

Fato é que, enquanto países como o Brasil pensar a ciência como um mundo seleto de alguns 
poucos privilegiados, que têm a incumbência de desenvolver um ou outro milagre, será um país 
marginal. Não há mais tempo a perder! O Brasil deve se tornar um país com ciência e deixar de 
ser um país com cientistas. Deve tratar a ciência, que é fruto da educação, como prioridade, pois o 
conhecimento não deve ser patrimônio de alguns, deve ser patrimônio humano, desenvolvido pelo 
ser humano e para o ser humano!

Assim, é papel nosso, educadores, reduzir os abismos sociais e econômicos existentes no nosso país, 
fazer ciência que contribui com a qualidade de vida das pessoas, com a minoração dos problemas, 
levar soluções razoáveis às demandas que a população apresenta e, principalmente, insistir na 
educação como caminho sine qua non para o desenvolvimento humano. 

Este é o compromisso da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais, ao fomentar e investir em pesquisas 
que agregam valor tanto à comunidade acadêmica e científica, quanto à sociedade em geral!

Profa. Raquel Ferreira de Souza

Adjunta à Coordenação do Programa de Iniciação Científica e dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
(PIC/TCC) da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais
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I REDUÇÃO DE ENTUPIMENTOS NOS SHUT’S DE TRANSFERÊNCIA DE CORREIAS TRANSPORTADORAS DE 
MINÉRIO

Gisele Ribeiro de Morais; Washington Henrique Nepomuceno; Vanessa da Silva Costa1; Jocilene F. da Costa2 

I EINEPRO – ENCONTRO INTERESTADUAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2015)

RESUMO

A concorrência acirrada e a busca pela excelência operacional de forma sustentável faz com que o setor de mineração busque o 
aumento de produtividade para garantir melhores resultados principalmente do ponto de vista econômico. Esta competitividade 
entre as empresas do setor minerador vem sempre tentando fazer mais com menos, isto é, reduzindo os custos e aumentando 
a produção. Os métodos para melhorar os processos, desde a extração até a expedição, vêm tendo uma evolução significativa, 
com foco total no transporte dos produtos até o embarque, no qual o tempo é o aliado no ganho de produtividade. Para se 
obter melhor eficiência e confiabilidade neste transporte, a maior parte dos produtos é transportada por correias transportadoras 
de longa distância (TCLD´s), sendo um dos problemas que serão abordados neste estudo justamente ocorrente nesta etapa, na 
transferência dos produtos da mina para o carregamento. Buscar o aumento de produtividade no transporte de produtos no 
setor de mineração, através do levantamento das perdas que podem ser verificadas e atuar de maneira a reduzir os desperdícios 
de produção, garantindo a eficácia no processo. No transporte por correias, a maior perda está diretamente ligada às suas 
transferências na qual os shut´s fazem a função de transferir o minério de uma correia para outra, quando ocorrem os constantes 
entupimentos, que geram atrasos significativos no processo e prejudicam a qualidade do produto. Este estudo tratará sobre as 
mudanças que ocorreram nos shut´s de transferência, como mudanças no aumento da malha das grelhas, troca de chapas de 
desgastes e utilização de um produto anti-aglomerante.

Palavras-chave: Mineração. Qualidade. Produtividade. Transportadores de correia. Entupimentos. Shut´s.

1. Introdução 

O crescimento das organizações se tangencia fundamentalmente por meio da medição de seu desempenho 
e por tomadas de decisão mais assertivas. Estes são pontos que são criados para medir o gerenciamento 
empresarial e acabam por determinar toda a sua abordagem estratégica, garantindo assim, competitividade 
no mercado. Dentre essas empresas, se encontram as mineradoras, cuja orientação estratégica é baseada 
em indicadores, capazes de mensurar a produção e avaliar no geral a sua capacidade de produtividade.

Uma unidade mineradora é caracterizada pelo carregamento, transporte e movimentação de produtos. 
Neste ambiente está inserida a gerência de operação, responsável pelos processos acima mencionados, bem 
como os acompanhamentos de todo processo produtivo e busca pelo aumento da autonomia de produção. 
Todo o produto passa por um sistema denominado Transportadores de Correia de Longa Distância – TCLD, 
composto por silos e shut’s onde o produto é transferido de uma correia para outra, é nestas transferências 
que ocorrem os entupimentos que causam esta perda na produção.

1  Discentes do curso de Engenharia de Produção  da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
2  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura, Civil e Produção da Faculdade de Enganharia de Minas Gerais.

ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS E/OU PREMIADOS EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS DE ENGENHARIA NO ANO DE 2015
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Esta pesquisa tem como objetivo abordar a questão dos entupimentos dos shut´s, baseado no estudo da 
engenharia de processos e dos conceitos de mineração.

2. Engenharia de processos

Conceitualmente, a Engenharia de Processos se baseia na melhoria dos processos das organizações de um 
modo geral. De acordo com Grover e Kettinger (2000), o objetivo desta ciência encontra-se na uniformização 
do trabalho, em melhorias, na análise e melhoria do fluxo de informações, na difusão do conhecimento 
sobre os processos, no conhecimento organizacional, na determinação de análises organizacionais e de 
indicadores e na gestão, apoiando a tomada de decisão de funcionários e gestores de um modo geral.
Pensando no conceito de processos como um todo, Araújo (2011) destaca que este se baseia em sua gestão 
e que, por sua vez, integra o conceito da Engenharia de Processos como estudo acadêmico. Assim, esta 
questão é o ponto-chave que determina as formas do estudo no geral, tendo como conceito um meio de 
trabalho capaz de ordenar atividades em determinado tempo e espaço. Assim, uma atividade baseada 
na gestão de processos tem um começo e um fim, além de evidenciar insumos e resultados claramente 
identificados e a Engenharia de Processos é responsável pela padronização das atividades e produtos que 
estão inseridos em um processo.

Já Slack (2009) conceitua processos como a junção entre inputs e outputs. Isso é determinado pelo mecanismo 
que os transformam, causando um arranjo de recursos que produz a mistura entre produtos e serviços. 
O Quadro 1 especifica a questão dos inputs e outputs, sob o ponto de vista prático em diversos ramos e 
segmentos, dentre eles a mineração.

Quadro 1: Algumas operações descritas em termos de seus processos
Operação Inputs da operação Processos da operação Outputs da operação
Linha aérea -Avião

-Pilotos e equipe de bordo
-Equipe de terra
-Passageiros e carga

-Realizar o check-in dos 
passageiros
-Transportar passageiros e 
carga pelo mundo
-Cuidar dos passageiros

-Passageiros e carga 
transportados

Processo de - Minas; - Extração do minério super - Embarque do minério
Mineração - Equipe de extração; fino; em trens e navios.

- Equipe de coordenação; - Beneficiamento do
- Usinas minério;

- Transporte;
- Pelotização do minério.

Polícia -Oficiais de polícia
-Sistemas de computador
-Sistemas de informação
-Público (defensores da justiça e 
criminosos)

-Prevenção de crimes
-Solução de crimes
-Coleta de informações
-Prisão de criminosos

-Sociedade justa
-Público com sentimento de 
segurança

Fabricante de
comida congelada

-Comida fresca
-Operadores
-Tecnologia de processamento 
de alimento
- Ambientes congelados para 
estoque de alimentos

-Compra de insumos
-Preparação da comida
-Congelamento da comida
-Empacotamento

-Comida congelada

Fonte: Adaptado de Slack (2009)
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Por meio do Quadro 1 é possível observar que em cada tipo de operação, seja serviço ou industrial, os 
processos se realizam por unidades ou departamentos, que são versões menores da operação maior a que 
pertencem. Assim, Slack (2009) determina em sua obra que qualquer operação é feita por um conjunto de 
processos interconectados.

Qualquer processo, nunca será único ou eterno, esse sempre será passível de mudanças e melhorias. Oliveira 
(2006) apud Araújo (2011, p. 27) destaca que “a administração de processo deve ser um procedimento 
contínuo e acumulativo de repensar e de redesenho do negócio e de todas as suas partes ou atividades 
integrantes”. Como exemplo de tecnologias de gestão organizacional existe atualmente a reengenharia, 
gestão pela qualidade total ou mesmo o benchmarking que são comumente utilizadas por diversas empresas 
no mundo.

Na obra de Gonçalves (2000) ,destacou-se que qualquer processo no meio empresarial se faz importante. 
Do presidente ao operário deve existi-lo, de modo que esse determine funções e atividades, para delimitar 
ações e promover a organização. Logo, qualquer empresa que não tenha um processo definido está fadada 
ao fracasso, já que, corre-se o risco de não haver padrões que possibilitem a qualidade dos produtos ou 
serviços.

Determinada a importância e conceituação de processos, faz-se importante também aclarar a importância 
da Engenharia de Processo dentro de uma organização. Logo, a Engenharia de processos em uma empresa 
é responsável, segundo Rosemann (1999), Grover  e Kettinger (2000), pela uniformização dos processos, 
melhoria do fluxo de informações, eficiência e eficácia da gestão organizacional, aplicabilidade dos ganhos 
de produtividade em função da melhoria dos processos, redução de custos, organização e padronização dos 
processos industriais, entre outros.

a. O processo da mineração

O processo de Mineração de acordo com Salum (2000) é abrangente, principalmente porque incorpora 
atividades em empresas que têm como objeto social a extração de substâncias minerais a partir de depósitos 
ou massas minerais.

Já Barreto (2001), destaca que o processo de mineração abrange a exploração de petróleo, gás natural, entre 
outros produtos. Sua importância está na sua condição de produto indispensável, tanto para pessoas quanto 
para empresas em geral. O resultado desta atividade pode ser observado nos metais em geral, nas peças 
de computadores, nos cosméticos, estradas e uma infinidade de produtos que são indispensáveis para o 
cotidiano social.

No que tange a presente pesquisa, o tipo de mineração a ser estudado é inerente a extração de minério de 
ferro. O processo de extração de minério da rocha requer a utilização de máquinas pesadas e muita água.

b. Etapas da mineração

Para Lopes (2014), os minérios são extraídos da sub-superfície, ou seja, as minas a céu aberto ou subterrâneas, 
aquelas que possuem maior concentração, mas que, para chegar até o sua essência, é necessário um 
investimento muito grande em pessoas, máquinas e processos, o que garante a extração eficaz com menor 
risco físico e ambiental possível.
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As etapas da mineração consistem em três macro-processos, sendo eles: a extração, o beneficiamento e a 
expedição, conforme demonstrado na Figura 1 e que serão explicados em detalhes nos tópicos seguintes.

Figura 1: Fluxograma simplificado do processo da mineração. 

 

 

Fonte: Adaptado de Lopes, (2010).

c. Extração

De acordo com Araújo (2013), a primeira fase do processo de mineração é determinada pela extração 
propriamente dita, onde são utilizados escavadeiras e tratores que raspam a rocha ou mesmo explosivos, 
quando o minério se encontra distante da superfície.

Nesta primeira, o transporte do minério para a usina é feito por caminhões fora-de-estrada.  Estes caminhões 
possuem 6,6 metros de largura, pesam 203 toneladas, atingem 64 km/h e carregam 365 toneladas, o 
equivalente a 36 caminhões convencionais, portanto, não podem transitar em estradas convencionais 
(LOPES, 2010). Realizada a extração, inicia-se o processo de beneficiamento.

d. Fases básicas do beneficiamento do minério

 etapa de beneficiamento, segundo Lopes (2010), consiste em várias fases e uma delas é a britagem, em que 
as máquinas são responsáveis pela quebra do minério bruto, contendo vários processos que são aplicados 
até o minério ficar em pedaços com no máximo 2 cm  de diâmetro. Esses processos consistem na quebra dos 
blocos, que vão acontecendo até o minério atingir seu tamanho adequado para a separação.

Conforme destacado por Araújo (2013), a separação é outra etapa que é feita por uma peneira, com diferentes 
espessuras de telas, que liberam os pedados ideais de minério que são transportados por correias e, neste 
processo, incluem-se o shut´s que servem para bloquear impurezas que podem danificar estas correias. Na 
Figura 2, destaca-se o trabalho de uma correia transportadora de minério executando o transporte do mesmo.
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Figura 2: Vista panorâmica de uma correia transportadora

 Fonte: Adaptado de Lopes, (2010)

Os pedaços que não atingem o tamanho ideal retornam para britadeira. É importante destacar que o 
peneiramento se realiza com jatos de água, que escoam os restos de terra que ficam juntos aos pedaços de 
ferro. (LOPES, 2010)

Além disso, uma parte do minério fica muito fina, semelhante a grãos de areia, que é misturada ao material 
bruto. Assim, para separar o ferro dos demais produtos, utiliza-se um separador magnético, que usa ímãs 
para agarrar o pó de ferro e a areia e demais materiais escoam com a água. (ARAÚJO, 2013)

Ainda segundo Araújo (2013), também é importante destacar que toda a água utilizada na limpeza do minério é 
recolhida ao fim do processo em um reservatório profundo. A areia e a lama que são mais pesadas se acumulam 
no fundo do reservatório e a água purificada retorna para uma barragem e reabastece todo o processo.

Efetuado todo o processo de beneficiamento, inicia-se o processo de expedição que é a etapa final do 
processo de mineração.

e. Expedição

A última parte do processo, segundo Araújo (2013), consiste na expedição do minério. Depois da etapa de 
beneficiamento, que consiste na limpeza, peneiramento e separação por tamanho, o minério em grãos é 
armazenado em pátios e fica disponível para o transporte até o destino final.

No momento do embarque, as pilhas de minério são transferidas por meio de TCLD, passando pelos silos que 
dosam a quantidade de minério a ser expedida e pelos shut´s que bloqueiam objetos que não são minério. 
Nesse momento, os vagões de trem são abastecidos de minério e transportam as toneladas do produto até 
o porto mais próximo, de onde ele segue em navios para os compradores. (ARAÚJO, 2013)
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f. Resultados obtidos

O processo em estudo está baseado na mina que fornece o minério denominada aqui de “T1”. Esta mina 
está localizada em um complexo de minas, mas o estudo de apenas uma mina viabiliza o entendimento do 
problema em questão.

Vale ressaltar que esta pesquisa não abordou o processo desde a extração, mas iniciou a partir do primeiro 
processo de estocagem, que é após o beneficiamento do produto. Para isso, o fluxograma contido na Figura 
3 ajuda a ilustrar os processos da atividade pesquisada.

Figura 3: Sistema de transporte e carregamento de produtos.
 

Fonte: Autores, (2015)

O início do processo em estudo, conforme apresentado na Figura 3, é no Pátio de Produtos “T1”, assim 
denominado como o primeiro setor de armazenamento de minério após a extração. Até esse ponto, existem 
outros sub-processos de separação, beneficiamento e armazenagem que não envolvem diretamente o 
problema da pesquisa, mas foram exemplificados na parte teórica da pesquisa.

As perdas de produtividade em função dos entupimentos dos Shut´s ocorrem devido a diversos fatores como:  
produtos com excesso de umidade, má qualidade do produto, excesso de matacos e características físicas 
adversas como excesso de alumínio ou manganês. Para que seja possível situar onde está o problema em 
questão, o Shut está situado na saída do silo conforme apresentado pela Figura 4.
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Figura 4: Localização dos Shut´s no silo.

  Fonte: Empresa estudada (2015)

De acordo com as informações coletadas na empresa, quando um Shut está entupido, poderão ocorrer os 
seguintes problemas:

 Qualidade do produto: aumento da umidade do produto, devido ao tempo de estocagem provoca 
perda significativa de qualidade final deste;
 Custo do produto: o custo unitário final do produto é elevado devido a fatores como: retenção de 

mão-de-obra para desobstrução do Shut´s, consumo de água e equipamentos no processo de desobstrução, 
custo de ociosidade de composições (trens) para escoação da produção.
 Atendimento: não atendimento Ao cliente, devido à indisponibilidade dos TCLD´s;
 Meio ambiente: elevado consumo hídrico para desentupimento dos Shut´s;
 Risco ergonômico: risco de acidentes devido ao alto esforço em desobstruir as vias de passagens 

dos Shut´s.

g. Quantificação das Perdas no Sistema

A questão dos entupimentos é uma situação preocupante, principalmente do ponto de vista econômico/
financeiro, já que nas horas/minutos em que há a interrupção de abastecimento de material nas composições, 
o prejuízo contabilizado é muito grande, já que, além da perda de tempo, ainda são acumulados a essa 
questão o dispêndio de recursos naturais para desentupimento, material e maquinário.

Pela informação coletada em números, a empresa em estudo disponibilizou algumas informações para 
análise da quantificação das perdas do sistema em que está inserido dos Shut´s.

Gráfico 1: Análise do perfil de perdas em 2013. 

Fonte: Autores, (2015)
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O Gráfico 2 demonstra que as perdas totais foram orçadas em 13,18% (100%-86,82%) no exercício de 2013. 
No entanto, a perda total anual apurada foi de 15,76% (100%-84,24%), e com isso, o resultado foi 2,58% a 
mais de perda além do orçado (86,82% - 84,24%).

Seguindo a análise do Gráfico 2, inserido no percentual realizado estão os problemas individualizados sendo: 
6,03% sistema anterior fora de operação, ou seja, quando o processo é inibido do transporte primário após 
a extração. Já 3,64% referem-se ao sistema posterior fora de operação, significando problemas que ocorrem 
quando o material entra no processo de transporte de correias. Em 1,96% ocorre o problema da ociosidade 
no processo, 1,62% refere-se à questão estudada dos entupimentos e 2,51% referem-se a problemas diversos.

Os entupimentos dos Shut’s, que representaram 1,62% de perda dentro do processo global de distribuição do 
minério influenciam também o percentual de ociosidade, que ocorre devido às paradas para o desentupimento. 
Além disso, se observado somente os percentuais apresentados, o entupimento pode parecer o menor dos 
problemas, mas levando-se em conta que os demais são oriundos de situações que muitas vezes fogem à 
intervenção direta da empresa, este torna-se um valor relevante frente ao total.

h. Proposta de Melhoria para Redução das Perdas

Para redução das perdas de tempo e recursos para reestabelecimento do transporte por correias, algumas 
soluções foram propostas e colocadas em prática pela empresa em estudo, ao longo do período, como por 
exemplo, a utilização de cabos de aço dentro do Shut´s. O cabo de aço instalado dentro do Shut na saída do 
silo tem como função principal a quebra do material que passa aglomerado. Esta solução foi eficaz em 10% 
de desobstrução dos Shut´s e por isso, não o melhor dos projetos apresentados para melhoria.

Posteriormente, modificou-se a estrutura das grelhas que ficam na saída do silo, conforme demonstrado 
pela Figura 15, de 20 x 20 para 20 x 60 (cm). O espaço de passagem do material ficou um pouco mais amplo, 
promovendo assim a desobstrução parcial  dos Shut´s. Mesmo com esta modificação, a presença de matacos 
ainda causava impedimentos, permanecendo o problema de forma constante.

Outra providência tomada para redução dos entupimentos foi a utilização de um produto desenvolvido 
especificamente para o problema dos entupimentos dos Shut´s. Este produto, aqui denominado de 
antiaglomerante, tem como premissa a não poluição, a redução de recursos hídricos e a desobstrução da 
passagem do material.

A partir da aprovação de utilização do antiaglomerante, houve o investimento em estrutura de aplicação 
e aquisição do produto em larga escala. Na estrutura de aplicação, utilizou-se mangueiras com esguichos 
que aplicam o material desde a parte superior do silo até sua saída no Shut´s de transferência da correia 
alimentadora.

Com a aplicação das ações apresentadas até este ponto, houve uma redução significativa, principalmente 
com o tempo parado e dispêndio de recursos hídricos para desobstrução dos Shut´s. No Gráfico 2, pode-se 
observar os resultados obtidos com as implementações.
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Gráfico 2: Comparativo de perdas em 2013 - 2014. 

Fonte: Autores, (2015)

O desfacho das ações citadas anteriormente resultou no comparativo apresentado no Gráfico 4. O orçado 
em 2014 foi de 87,25%, enquanto o realizado em 2014 foi de 87,45%, ou seja, variou 3,57% em relação ao 
realizado de 2013 e 0,23% em relação ao orçado em 2014. Esta melhora deve-se principalmente à redução 
das perdas.

A principal redução foi em relação aos entupimentos, que passaram de 1,62% em 2013 para 0,47% em 
2014. Segundo informações coletadas junto à gerência responsável pelos TCLD´s, as demais perdas foram, 
em parte, influenciadas pela redução dos entupimentos, que causava uma retenção no meio do processo de 
expedição.

As ações, principalmente com o uso do antiaglomerante, também proporcionaram a melhoria esperada na 
questão do embarque de materiais. A melhoria de média de horas trabalhadas proporcionou um aumento 
de sete composições a mais, que foram abastecidas de produtos, cada uma com 134 vagões, equivalente a 
dois dias de trabalho a mais no ano.

3. Conclusão

Conclui-se que o objetivo de identificar e analisar as perdas de produção ocasionadas pelos constantes 
entupimentos nos Shut’s de transferências, em atividades de mineração, de forma a proporcionar o aumento 
da eficiência nesse processo foi alcançado plenamente, com a realização de análises do processo de transporte 
por correias de longa distância, da quantificação de perdas e da participação na mensuração das propostas 
de melhoria.

A pesquisa demonstrou ainda que questão sobre os entupimentos dos Shut’s remete à questão logística 
do transporte do minério. Diante da necessidade de escoação da produção do minério, as etapas desde a 
extração até o carregamento dos trens (composições) devem acontecer de forma sincronizada para que a 
demanda seja atendida.

Foi possível observar também que quando um Shut entope, o processo anterior a ele tende a acumular e 
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o processo posterior sofrerá com a insuficiência do produto. Estes entupimentos ocorrem em função de 
algumas causas como: produtos com excesso de umidade, má qualidade do produto, excesso de matacos e 
características físicas adversas, como excesso de alumínio ou manganês. Para isso, as mudanças no aumento 
da malha das grelhas, a troca de chapas de desgastes e a utilização de um produto antiaglomerante são 
soluções que foram apresentadas e demonstram eficácia na prevenção de retenção nos Shut´s.

Além disso, faz-se necessário o uso sistemático da manutenção, sob as diversas formas existentes. No 
entanto, mesmo assim, os entupimentos podem acontecer e a solução deve basear-se também na qualidade 
do produto.
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II - PROPORCIONAR A REDUÇÃO DO TEMPO DE SETUP APLICADO EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR 
GRÁFICO

Luis Philippe do Carmo Moreira; Rafael Leandro da Silva; Vinnicyus Branco Morais Santos1; Alessandro 
Marcio Martins Dias2

(IV SINGEP – SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE PROJETOS, IOVAÇÃO E SUSTENABILIDADE, 2015)

RESUMO

A busca por melhoria contínua dos processos e por produtos que atendam a um mercado cada vez mais exigente em termos 
de qualidade faz com que as empresas desenvolvam e apliquem ferramentas da engenharia de processos para resolver as não 
conformidades e/ou melhorar os processos produtivos. Além de desenvolver produtos com qualidade superior, com propósito 
de evitar desperdícios, reduzir custos e tornarem-se mais competitivas no mercado. Entre estas práticas estão as utilizações das 
técnicas, que são ferramentas para se organizar e buscar sempre resultados melhores. Mediante a esse conceito de melhoria 
contínua, a Empresa X, a qual produz etiquetas e rótulos autoadesivos no segmento gráfico, apresenta uma problemática de 
processos no setor produtivo, gerando um alto índice de desperdícios de tempo no seu processo de acerto de máquina, devido à 
falta de uma análise bem estruturada do seu processo. Com o intuito de melhorar e diminuir os desperdícios de tempo, utiliza-se 
as ferramentas de análise de processos nesta empresa, visando a melhoria da produtividade de produtos produzidos pela mesma, 
além de buscar a causa-raiz dos problemas e propor ações para reduzir o lead time durante o processo de setup. 

Palavras-chave: Engenharia de processos. Ferramentas de processos. Melhoria contínua. Setup.

1. Introdução

A liderança no mercado é caracterizada pela grande competitividade entre pequenas, médias e grandes 
empresas e de suas necessidades em se adaptarem a esse novo padrão de concorrência. Tais empresas 
trazem como fator importante a adequação a uma manufatura eficaz e sem desperdícios, reduzindo custos e 
evitando gastos com processos despreparados e pouco robustos. 

Consequentemente, para alcançar ou manter a liderança, as empresas são obrigadas cada vez mais a 
otimizarem os seus processos produtivos, utilizando a padronização das etapas, reduzindo o tempo ocioso de 
todos os colaboradores, utilizando todos os recursos de maquinário e garantindo as atualizações tecnológicas 
necessárias, além de  monitorar os processos dos concorrentes de forma que a mantenha favorecida perante 
as exigências do mercado.

A grande diversidade de produtos associada à necessidade de retorno ágil das empresas, à frequente 
necessidade de uma produtividade alta e constante num cenário global competitivo, mostra ser imprescindível 
a adoção de práticas para diminuir e distinguir os desperdícios existentes no arranjo produtivo.

Entre esta prática estão a utilização das metodologias de padronização e otimização de processos produtivos 
que, em suma, é baseada nos conceitos de melhoria conínua, que é uma ferramenta com objetivo de 
estruturar e alcançar incessantemente melhores proveitos. O tempo é o melhor indicador quanto a evidência 
dos resultados esperados sobre a competitividade. Exerce de forma macro o reconhecimento dos desperdícios 
presentes na empresa, com objetivo de eliminar as perdas, quer seja em processos produtivos já efetivados 
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ou mesmo em estágio de projeto, novos produtos, mantenimento de máquinas, etapas administrativas e 
organizacionais.

O processo produtivo consiste em um sistema interativo, porém padronizado, de intervenções que são de 
forma sinérgica vinculadas no modelo variável e cujo objetivo é direcionar as condicionantes para que a 
ocorrência da transformação dos elementos seja conforme o especificado e com resultados devidamente 
de acordo com o esperado. Durante o processo, o valor do produto é criado através dos implementos do 
mesmo, no qual a matéria-prima ou as entradas são transformadas em saídas, ou seja, no produto final 
acabado e com seu devido valor agregado.

•	 Existe grande necessidade de evidenciar os resultados das melhorias na otimização e padronização 
dos processos, através dos registros dos ciclos de tempo, entrega de produtos acabados no tempo 
exato, aumentos da lucratividade ETA., sendo que,  onde é adotado esse tipo de sistema de análise 
de processos, o grau de ritmo de crescimento necessita ser evidente para que a melhoria contínua 
dos mesmos seja auto motivadora para os acionistas investirem e dedicarem parte do capital em 
pesquisas e desenvolvimento produtivo dos processos.

2. Revisão bibliográfica

2.1 Setup

Setup é um termo usado na língua inglesa e em português que pode significar instalar, estabelecer, preparar, 
montar, efetuar, apanhar, armar, inicializar, estabelecer-se. No âmbito de processos, o setup é a forma como 
estão estruturadas as peças, ferramentas e aparelhos essenciais para um estabelecido posto de trabalho e 
também para qualquer fim específico. O setup pode ser também o tempo gasto por uma equipe ou por um 
indivíduo para finalizar algum tipo de tarefa.

O tempo gasto na troca de ferramentas em uma empresa industrial é de importância considerável e possui 
razões relevantes, pois aumentará o tempo de produção das máquinas e, como o seu custo é muito alto, a 
tendência é que os lotes de manufatura sejam grandes, exigindo que o estoque seja maior do que o ideal 
para suprir toda a demanda. 

Os estudos sobre o SETUP e a Troca Rápida de Ferramentas (TRF) iniciaram em função da utilização de uma 
prensa, que apresentou uma perda enorme, ao tentarem trocar suas matrizes, e descobrirem que ali não 
havia o parafuso específico para sua troca, logo surgiu o termo SETUP. A redução do tempo gasto em SETUP 
é condição necessária para diminuir o custo unitário de preparação. Tal redução é importante por três razões 
(CARPINETTI, 2010):

1º- o custo do setup é muito alto, e os lotes de fabricação tendem a ser grandes, e aumenta 
o investimento em estoques.

2º- são as técnicas mais simples de troca de ferramenta que diminuem a possibilidades de 
erros nas regulagens das máquinas.

3º com a redução do tempo de SETUP, aumentará o tempo de operação dos equipamentos. 
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Com isto surgiu a ideia de dividir em grupos ou etapas os processos:

SETUP Interno: Sobre este procedimento pode-se afirmar que é o maior custo, pois ele só é feito quando o 
equipamento está parado, ou seja, não está produzindo.

SETUP Externo: Este pode se dizer ser um procedimento com menor valor agregado, pois ele permite que o 
procedimento seja executado com o equipamento em movimento. 

Um exemplo grosseiro é uma máquina que faz usinagem geral em uma peça e leva 3 horas para executar sua 
tarefa. Neste intervalo, o operador já deixou a próxima peça toda preparada para entrar em processo. Na 
primeira peça, este tempo de preparação era aproximadamente 40 minutos, então o que ocorreu neste caso 
foi uma troca de SETUP Interno pelo SETUP Externo.

Mas, para que ocorra esta alteração espontaneamente, tem que haver um grande comprometimento entre 
funcionário e empresa, porque se for um funcionário que não dê atenção pelo fato de ganhar alguns minutos 
ou até mesmo alguns segundos, esta empresa estará fora do mercado, não pela sua incompetência de fazer 
seus produtos, mas sim pela falta de competitividade com seus concorrentes, agilidade de fabricação dos 
mesmos, falta de competição em novos horizontes externos, como lançamentos de novos produtos, melhoria 
no prazo de entrega e melhoria contínua de seus produtos e serviços (SHINGO, 1996). 

2.2 Arranjo Físico

O arranjo físico de um processo de produção empenha-se com a posição física dos implementos a serem 
transformados. Segundo Slack (2009), os arranjos físicos podem ser ordenamos como: celular, por produto, 
posicional e por processo. No arranjo físico posicional, o implemento a ser transformado fica irremovível no 
sistema, por sua vez, os instrumentos e colaboradores se movem quando precisam fornecer uma flexibilidade 
considerável em analogia aos resultados produtivos.

Normalmente é gerada uma unidade exclusiva do produto. No arranjo físico por processo, as exigências e 
necessidades dos implementos a serem transformados que formam o sistema de processos resolvem em 
relação ao arranjo físico. Os equipamentos de utilização mais comum são permanentes e a matéria-prima, 
a mão de obra e o produto se movem, condicionando a manufatura de diversos gêneros de peças finais. Tal 
modelo de arranjo físico necessita de muitas análises no processo operacional da sistemática e em relação 
ao arranjo físico por produto revela uma condição produtiva menor.

O arranjo físico celular se apresenta como aquele em que os implementos a serem transformados, iniciando 
na realização, são pré-estabelecidos para circular para uma parcela exclusiva no setor operacional (ou 
célula), no entanto, os recursos gerais a serem transformados precisam seguir as exigências prescritas. Após 
o processamento na célula, os implementos modificados conseguem continuar para outra unidade celular 
(SALCK 2009).

Em tal tipo de arranjo físico, os equipamentos ficam parados, o produto se move e o deslocamento de material 
é menor, representando uma maleabilidade média e uma taxa produtiva. 
O arranjo físico por produto inclui encontrar os implementos produtivos a serem transformados, observando 
a melhor adaptação do implemento que é transformado. Os implementos produtivos são difundidos 
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ordenadamente em sequência, pela ocorrência da padronização e da considerável quantia manufaturada, a 
flexibilidade é menor em consideração as alterações do resultado. Os equipamentos e colaboradores ficam 
estáticos enquanto há o deslocamento de produtos e materiais, com a taxa produtiva, classificada como 
alta. Em referencia aos modelos de processos tais se repartem em: projetos, lote ou batelada, contínuo, 
massa e jobbing. Processos de projetos são aqueles que são realizados com produtos não muito comuns, 
consideravelmente especificados. 

O espaçamento de tempo necessário para realizar o projeto ou trabalho é consideravelmente longo. 
Entretanto, volume baixo e variedade alta constituem os atributos deste processo.  As tarefas incluídas 
na realização do produto advêm do modelo e do projeto de produto demandado, entretanto já não são 
especificados, condicionando alterar-se no processo produtivo. Normalmente, todos os implementos da 
organização são direcionados para um projeto de cada vez, no qual o processo é executado geralmente por 
demanda de encomenda (SLACK 2009). 
O processo de jobbing: consta com uma gama de alta variedade e baixos volumes, no qual cada produto 
precisa compartilhar os implementos da execução com demais produtos. Os processos de jobbing geram 
mais elementos e utilidades menores do que os processos por projetos, no entanto, um e outro nível de 
frequência é baixo. No lote ou batelada, a execução é frequenciada, gerando uma estabelecida quantia de 
produtos equivalentes, entretanto o “lote” fica em processamento. 

A magnitude do lote difere desde certas unidades até grandes quantias, chegando a toneladas de produtos 
em função do tempo.O sistema de processos em lotes consegue ser fundamentado em uma variedade mais 
extensa de um grau de volume e gama do que outros modelos (SLACK, 2009). Processos de massa são os que 
geram valores em considerável volume e uma gama relativamente afunilada. No entanto, é essencialmente 
por uma execução em massa que por diversas formas o produto não interage com o sistema necessário de 
produção (SLACK, 2009). Processos contínuos realizam em volumes até então mais consideráveis e possuem 
uma gama também mais baixa que a produção em massa. Geralmente executam por um tempo ainda mais 
considerável. Em determinadas situações são consideravelmente contínuos na direção de que os produtos 
são inseparáveis e gerados em um sistema ininterrupto (SLACK, 2009).

3.        Método proposto

A metodologia aqui utilizada foi a qualitativa descritiva. Os dados necessários para o estudo de caso podem 
ser obtidos em seis fontes distintas: “documentos, registros e arquivos, entrevistas, observação direta, 
observação participante e artefatos físicos” (YIN, 2005, p. 109).

Os dados para a pesquisa em questão foram obtidos através de documentos cedidos pela empresa e também 
através do método de observação participante realizada pelos integrantes desta pesquisa que mapearam o 
processo de setup da máquina do setor de tipografia, através do fluxograma e realizaram a identificação das 
melhorias. 

Para calcular o tempo de reposição das peças foi utilizado o cronômetro YP2151 da marca Technos e, para 
medir a distância, foi utilizada uma trena de 30 m da marca Megaforth. Foi também utilizada uma calculadora 
Fx-82 ms da marca Casio para calcular a média, o desvio padrão, e conversão de unidades. 
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4.         Resultados

4.1 Mapear o processo de setup na máquina de tipografia

O processo de troca rápida de ferramentas funciona quando a Ready do Brasil para produzir etiquetas, no 
setor de tipografia, precisa fazer o setup da máquina para iniciar a produção de um lote de produtos diferentes 
do anterior. 

A troca rápida de ferramentas é feita pelo próprio operador da máquina, que antes de iniciar o setup, já 
recebe a Ordem de Serviço (OS) que lhe informa a demanda de etiquetas para determinado lote. Na mesma 
OS também está incluso o tempo necessário para a realização do setup para o referido lote. 
O processo de troca de ferramentas na máquina de tipografia está representado no fluxograma, conforme 
demonstra a Figura 1.
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Figura 1 – Fluxograma do processo de troca de ferramentas na máquina da tipografia
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(continuação do fluxograma da Figura 1)

Fonte: Os autores (2015).

Ao iniciar a troca de ferramentas para produzir um novo lote, o operador vai buscar a bobina no depósito 
de papel. O próprio operador abre a máquina e verifica se a mesma já tem papel para fazer a emenda, logo 
após buscar a faca para realização do corte e para prender o papel no tensionador de saída, o mesmo é 
introduzido por toda extensão da máquina, utilizando o paquímetro para conferir o dimensional da faca. 
Logo após, faz a colagem da fita dupla face. 

O operador encaixa a faca na máquina para montá-la na rama de corte, liga a máquina para conferir se a 
faca está centralizada e confere o dimensional da etiqueta com a escala de aço. O operador vai buscar o 
clichê na ferramentaria e logo após cola a fita dupla face na rama do clichê, encaixa e confere se o clichê está 
centralizado. Busca a tinta no laboratório de tintas e abastece conforme a escala. O operador liga a máquina 
e verifica se a impressão e a faca estão centralizadas, confere as cores com a escala após o ajuste e verifica se 
a impressão está borrada ou se há falhas de centralização.
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Conforme demonstra a Figura 2 e embasados no referencial teórico, os pesquisadores utilizaram o mapa de 
processos para possibilitar a identificação dos pontos do processo que poderia ter um melhor aproveitamento 
do tempo ou até mesmo eliminar determinada atividade.

Figura 2 – Tempo necessário em cada etapa do processo de Tipografia

Fonte: Os autores (2015).

Ao iniciar a troca de ferramentas para produzir um novo lote, o desvio-padrão máximo estipulado pelo setor 
de qualidade foi de 1 minuto; o operador vai buscar a bobina no depósito de papel, que está a 50 metros e, 
conforme as medições realizadas, o mesmo gastou em media 10 minutos para realizar esta etapa do processo 
com o desvio-padrão aceitável de 0,94 minutos. O próprio operador abriu a máquina e verificou se a mesma 
já tinha papel para fazer a emenda e necessitou de 1 minuto em média para realizar essa etapa. 

Logo após, buscou a faca de corte específica para o lote atual - a mesma fica guardada no almoxarifado e 
o operador gastou 8 minutos, percorrendo 50 metros até o local com o desvio-padrão aceitável de 0,67 
minutos. Para prender o papel no tensionador de saída, o mesmo gastou em média 1 minuto, através do qual 
o mesmo é introduzido por toda extensão da máquina, utilizando o paquímetro para conferir o dimensional 
da faca, gastando 2 minutos em média nesta etapa com o desvio-padrão aceitável de 0,67 minutos. Logo 
após, fez a colagem da fita dupla face, que na média necessitou de 1 minuto. 

O operador encaixa a faca na máquina para montá-la na rama de corte, gastando em média 5 minutos, 
liga a máquina para conferir se a faca está centralizada, gastando em media 10 minutos até encontrar a 
centralização adequada com o desvio-padrão aceitável de 0,82 minutos, e em média gasta 4 minutos para 
conferir o dimensional da etiqueta com a escala de aço com o desvio padrão aceitável de 0,47 minutos. O 
operador vai buscar o clichê na ferramentaria que está a 30 metros da máquina de tipografia e o mesmo 
gasta 6 minutos em média para buscar o clichê com o desvio-padrão aceitável de 0,67 minutos e logo após 
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cola a fita dupla face na rama do clichê com uma média de 2 minutos para executar esta etapa com o desvio-
padrão aceitável de 0,67 minutos, encaixa e confere se o clichê está fixo no esquadro.  Até ajustar o mesmo, 
foi necessário uma média de 4 minutos com o desvio-padrão aceitável de 0,67 minutos. Para buscar a tinta no 
laboratório de tintas, que fica a 10 metros e abastecer conforme a escala, durante a execução, foi necessário 
quatro minutos em média com o desvio padrão aceitável de 0,67 minutos. 

O operador ligou a máquina e verificou se a impressão e a faca estavam centralizadas e o ajuste adequado, o 
mesmo gastou em média 6 minutos com o desvio-padrão aceitável de 0,47 minutos, após conferir se as cores 
estão conformes à escala, em média, gastou-se 4 minutos com o desvio-padrão aceitável de 0,67 minutos, 
após o ajuste e verificou a impressão se está borrada ou se há falhas de centralização onde foi necessário 
uma média de 4 minutos com o desvio-padrão aceitável de 0,47 minutos.   

Conforme demonstra a Figura 3 e embasados no referencial teórico, os pesquisadores utilizaram o mapa 
de processos para possibilitar a identificação dos pontos do processo que poderiam ter um melhor 
aproveitamento do tempo ou até mesmo eliminar determinada atividade.

Figura 3 – Processo de setup no setor de tipografia.

Fonte: Os autores (2015).

Ao iniciar o processo de SETUP no setor de Tipografia, a etapa de buscar a bobina no depósito de papel é 
realizada pelo próprio operador da máquina e, de acordo com o mapeamento do processo, é classificada 
como uma fase de transporte, o mesmo gastou em média 10 minutos para realizar esta etapa do processo. O 
próprio operador abre a máquina e verifica se a mesma já tem papel para fazer a emenda, que é classificada 
como inspeção, e necessitou de 1 minuto em média para realizar essa etapa. Logo após, buscou a faca de 
corte específica para o lote atual, a mesma fica guardada no almoxarifado e o operador gastou 8 minutos, 
percorrendo 50 metros até o local, identificado como Transporte. 

Para prender o papel no tensionador de saída, o mesmo gastou em media 1 minuto. Tal é introduzido por 
toda extensão da máquina, definida com uma etapa de operação, utilizando o paquímetro para conferir o 
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dimensional da faca, gastando 2 minutos em média nessa etapa que é classificada como de inspeção, logo 
após, executou uma etapa de operação ao fazer a colagem da fita dupla face, que na média necessitou 
de 1 minuto. O operador encaixa a faca na máquina para montá-la na rama de corte, gastando em média 
5 minutos; liga a máquina para conferir se a faca está centralizada, gastando em média 10 minutos até 
encontrar a centralização adequada, ambas as fases são consideradas de “operação”, na etapa classificada 
com inspeção gasta-se em média 4 minutos para conferir o dimensional da etiqueta com a escala de aço. 

O operador, nesta fase de transporte, vai buscar o clichê na ferramentaria que está a 30 metros da máquina 
de tipografia, gastando 6 minutos em média; logo após cola a fita dupla face na rama do clichê com uma 
média de 2 minutos para executar esta operação, encaixa e confere se o clichê está fixo no esquadro. Até 
ajustar o mesmo, foi necessário uma média de 4 minutos, sendo esta uma etapa de operação. Buscar a tinta 
no laboratório de tintas que fica a 10 metros e abastecer conforme a escala. Durante a execução, foram 
necessários quatro minutos em média, fase de Transporte. O operador liga a máquina e verifica se a impressão 
e a faca estão centralizadas. Até o ajuste adequado, o mesmo gastou em média 6 minutos, após conferiu se 
as cores estão conforme a escala, em média necessitou de 4 minutos, após o ajuste, verifica se a impressão 
está borrada ou se há falhas de centralização onde foram necessários uma média de quatro minutos, ambas 
as fases são consideradas como de “inspeção”.

4.2 Descrever o arranjo físico atual do setor de tipografia

No atual arranjo físico do setor de tipografia, a área delimitada por paredes em seu perímetro possui uma 
mesa retangular no qual sobre a mesma está a máquina tipográfica e, em frente, está o banco o qual é 
o posto de trabalho do operador. Conforme informado no item anterior, também faz parte da rotina do 
operador, durante a etapa de Setup, percorrer um trajeto de 50 metros até o almoxarifado. 

Figura 4 – Arranjo físico do setor de tipografia.
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4.3 Melhorias proposta 

4.3.1 Melhoria proposta para as Etapas nº1 e 3 (Buscar a bobina no local especificado e Buscar a faca)

Ao invés de o operador, no momento do Setup, deixar de executar o processo para ir buscar a bobina 
percorrendo 50 metros para ir até o almoxarifado, propusemos a alternância no arranjo físico do setor de 
tipografia, no qual a mesa com a máquina tipográfica foi para o fundo da área de trabalho e o banco do 
operador também foi proporcionalmente transferido para ficar de frente para a máquina. 

Com tais alternâncias no arranjo físico, será possível colocar um armário para armazenar as ferramentas 
necessárias durante a realização do Setup. 

Figura 5 – Novo arranjo físico do setor de tipografia.

A área de trabalho no setor de tipografia possui 5 metros de largura com 6 de comprimento, totalizando 30m². 
A mesa em que está a máquina de tipografia possui 2 metros de largura e 5,7 de comprimento, totalizando 
11,4 m². O banco do operador possui 0,25m². A área livre dentro do setor de tipografia é 18,35m², o armário 
de ferramentas para Setup possui 2 metros de largura e 2,5 metros de comprimentos, totalizando 5m². Sua 
localização será no ângulo inferior à mesa de trabalho, não gerando impedimentos quanto à circulação do 
operador dentro do ambiente. 

Conforme identificado no mapeamento de processos, duas das três etapas que demandam maior tempo serão 
consideravelmente reduzidas, a saber: as etapas 01 e 03 (buscar a bobina no local especificado e buscar a 
faca, respectivamente) que possuem uma média de 10 e 8 minutos, respectivamente. Para serem executadas, 
será necessário apenas 1 minuto, para cada etapa, no qual o operador pega os materiais necessários dentro 
do armário de ferramentas. Da mesma forma, mais uma etapa que não é considerada crítica, mas também 
terá seu tempo reduzido, a etapa 10, será contemplada, pois o colaborador não precisará gastar 6 minutos 
para ir buscar o clichê, pois o mesmo já estará no armário localizado dentro da sala de operação tipográfica 
e será necessário somente 1 minuto para execução desta etapa.
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Figura 6 – Resultado da mudança no arranjo físico

Com o novo arranjo físico, o processo de setup da máquina de tipografia terá uma redução de 21 minutos. O 
tempo total que é de 72 minutos irá para 51 minutos, se enquadrando no tempo padrão determinado pelo 
setor de qualidade que é de no máximo 60 minutos.

5.       Conclusões

Por meio do presente estudo, verificou-se todo o processo produtivo da Empresa X, propiciando uma 
visualização ampla do sistema de produção que, de forma descritiva, possibilitou a verificação da real utilidade 
que cada etapa do processo da empresa.

Ao estratificar e analisar todo o processo de setup no setor de tipografia, os autores desta pesquisa puderam 
evidenciar, através da mensuração do tempo, a real necessidade de cada etapa e verificaram também que, 
38% do tempo consumido no processo está vinculado diretamente a somente 18% das etapas do processo 
de setup no setor de Tipografia da Empresa X.

Conclui-se que, através dos dados levantados, destacaram-se várias oportunidades de melhorias no processo 
de setup, mas como prioridade os autores sugerem três melhorias que podem ser feitas em curto prazo e 
sem que a empresa tenha que investir capital financeiro. Com as análises apresentadas, a Empresa X poderá 
futuramente alterar o processo produtivo, melhorando assim, o processo de setup.
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III - UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DMAIC PARA MELHORIA DE DESEMPENHO EM INDÚSTRIA  
DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

Fernanda Dib Barrioni; Gabriela Tereza Santos; Lucas Diniz Rocha; Paulo Fernando Ferreira3; Flávia 
Komatsuzaki4

(VII SIMPROD – SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 2015)

RESUMO
 
Atualmente, a busca pela produção com qualidade e custos baixos, para transformar a organização mais competitiva, impulsiona 
a procura de estratégias de qualidade. Embora programar essas ferramentas não seja uma tarefa fácil, é fundamental para a 
sobrevivência da organização. O presente trabalho tem como objetivo aumentar a produtividade de uma indústria e comércio 
de produtos para panificação e confeitaria, utilizando a aplicação de pesquisa de satisfação quantitativa e qualitativa que orienta 
os pesquisadores a traçar caminhos. Para tal, utiliza-se o D(Definir) e M(Medir) do método DMAIC, com auxílio das ferramentas 
da qualidade. Este trabalho é um estudo de campo, de caráter exploratório e descritivo, classificado como pesquisa aplicada e 
quantitativa, uma vez que foi possível quantificar e analisar as causas dos problemas encontrados. Os gargalos foram detectados 
como perdas na produção, falta de automatização das máquinas, layout e logística com o auxílio das ferramentas, com o objetivo 
de delimitar em quais partes os pesquisadores poderiam agir. Portanto, a aplicação do método DMAIC serve como base para 
identificação, análise e proposições de melhorias, ter eficiência nas soluções de problemas e auxiliar no alcance das metas.

Palavras chave: Qualidade. Seis Sigma. Método DMAIC. Indústria de Panificação. Confeitaria.

1. Introdução

O segmento de panificação e confeitaria registrou entre os anos de 2009 e 2014 uma expansão acelerada e 
um alto índice de crescimento nas vendas das padarias de todo o país, segundo um levantamento realizado 
pelo Programa de Apoio à Panificação (PROPAN 2015). Sendo um mercado competitivo e, para sobreviver, é 
necessário que seus clientes estejam satisfeitos. 

Com o setor aquecido e clientes cada dia mais exigentes, as empresas necessitam buscar novas estratégias 
para conseguirem melhor qualidade dos seus produtos. As análises das necessidades dos clientes trazem 
informações relevantes para conseguir a opinião do produto e serviço, propaganda do produto, melhoria 
do processo, do produto e do serviço, possibilitando uma estratégia de diferenciação para tornar a empresa 
mais competitiva no mercado.

Será trabalhado o método DMAIC, que é utilizado para a melhoria de um produto, processo ou serviço de 
uma empresa. Este estudo irá auxiliar a empresa MX Panificações, possibilitando uma melhoria no seu 
processo produtivo e, consequentemente, possibilitando que a mesma atende a necessidade do seu cliente. 
É importante para área de Engenharia de Produção, pois, muitas vezes, a preocupação não é somente com a 
qualidade total de seus produtos, mas também com a parte de gestão da organização.

3  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
4  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura, Civil e Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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2. Referencial Teórico

2.1 Gestão de qualidade

A Gestão da qualidade é vista como uma atividade coordenada para administrar e controlar uma organização, 
com o intuito de melhoria de produtos/serviços.

Segundo Paladini (2004, p. 31), a gestão da qualidade pode ser conceituada como: “Qualidade é a condição 
necessária de aptidão para o fim a que se destina”. (EOQC – Organização Europeia de Controle da Qualidade, 
1972).

2.2 DMAIC

O método DMAIC é usado para a melhoria de um determinado processo de negócios já existentes.

2.3 Ferramentas da qualidade

Estratificação

A estratificação, segundo Werkema (2006), é uma divisão de determinado grupo de dados em diversos 
subgrupos, de acordo com fatores desejados. Os fatores naturais para a estratificação de dados são: matéria-
prima, condições ambientais, turnos, tempo, máquinas, métodos, pessoas  etc. Podendo então dividir por 
turno ou operador um determinado indicador e saber se o problema que pode vir a ocorrer está concentrado 
em um determinado lugar. Se este problema for detectado pontualmente com alguns funcionários ou turno 
significa uma falta de padronização das operações.

Figura 1 – Exemplo de um gráfico estratificado
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Panificação e confeitaria

A panificação e confeitaria são umas das artes culinárias mais antigas e sua história vem atravessando a 
própria história da humanidade. O primeiro bolo que se tem registro surgiu na Grécia, cinco mil anos A.C., 
chamada de Obélias. Era uma mistura de azeite, farinha e mel.

No final do Séc. XIX, a confeitaria e panificação francesa se viu no ápice e, com isso, foram surgindo vários 
processos manuais, como: quebrar as amêndoas, bater as claras, afinar o açúcar.

Atualmente, a construção da visão de presente e futuro do setor de panificação e confeitaria são baseadas em 
pesquisas do setor.

3. Metodologia

A presente pesquisa se classifica como exploratória e descritiva dada sua importância para a descrição dos 
dados coletados, de forma padronizada e sistemática. Este estudo possui o objetivo de analisar e identificar 
as principais falhas de desempenho participando efetivamente do processo produtivo.

Neste estudo será analisado também o período antes e após a utilização do D e M do método DMAIC para 
melhoria de desempenho, com a finalidade de se obter maior produtividade da empresa aqui analisada. 
Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, uma vez que apura e define os acontecimentos relacionados à 
influência da aplicação das ferramentas da qualidade na produção.

Analisou-se os dados coletados da frequência no número de pedido mensais que gera maior incidência de 
clients, correspondendo ao período compreendido entre os meses janeiro a julho de 2015, da empresa MX 
Panificações. Para tanto, tornou-se necessário realizar um estudo piloto através de uma pesquisa qualitativa 
realizada com 15 clientes por meio de amostragem não probabilística intencionais.

Na análise dos dados foram utilizadas as ferramentas da qualidade: Estratificação, Gráficos de Barras, 
Gráfico de Pareto, Matriz GUT, Diagrama de Causa e efeito e 5W1H para avaliação da pesquisa de satisfação 
quantitativa e para a proposição de melhorias na empresa analisada.

4. Resultados

Agora, apresenta-se a análise dos resultados obtidos conforme as observações e ações, decorrente da 
utilização das Ferramentas da Qualidade no oferecimento de melhorias na empresa estudada no seguimento 
das etapas D e M do método DMAIC, de acordo com fundamento teórico e as coletas de dados.



337

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 8, v.7, n.8, janeiro / dezembro de 2015
ISSN 2238-3220

Tabela 1 – Definição das etapas realizadas do DMAIC

DMAIC Estudo
Etapa D •	 Descrever 

o problema/oportunidade do projeto
•	 Avaliar o histórico do problema
•	 Avaliar a prioridade do projeto
•	 Identificar as necessidades dos 
clientes do projeto
•	 Definir o principal processo 
envolvido no projeto

Nesta etapa o problema foi definido, descrevendo o 
problema onde os setups são apontados como um 
dos maiores gargalos na produção. Logo após foi 
feito uma avaliação por meio de um gráfico, onde os 
clientes foram os entrevistados e identificaram que 
deve haver melhoria no preço, variedade e prazo de 
entrega dos produtos. Assim através de uma avaliação 
feita desta pesquisa, foi possível definir a prioridade 
do projeto onde definiu média de fabricação mensal, 
relacionado à demanda, que direcionam, com maior 
confiabilidade, à relação entre quantidade de pedidos 
e quantidade produzida.

Etapa M •	 Coletar novos dados ou usar 
os já existentes
•	 Estratificar o problema
•	 Identificar os problemas 
prioritários
•	 Estabelecer a meta do 
problema prioritário

Os problemas encontrados foram detalhados, 
definindo-se os principais e descartando-se os nãos 
controláveis. Ao coletar os dados já existentes houve 
uma necessidade de criar tabelas de registros feitas 
pelo próprio operador. Ao estratificar esses dados, 
obteve-se que os maiores dos problemas no processo 
fabril são nas maquinas, layout, logística e perdas 
ao longo do processo. Ao estratificar o problema 
mostrou-se a frequência mensal de fabricação em 
quilogramas.

Fonte: Autores, 2015.

Etapa D – Definir

Para que a fase Definir do DMAIC ocorra, os seguintes pontos devem ser determinados: problema a ser 
abordado pelo projeto; meta a ser atingida; clientes envolvidos com o problema; processo relacionado ao 
problema e impacto econômico do projeto.

Descrever o problema/oportunidade do projeto

Na MX Panificações, o trabalho manual pode ser considerado um problema da rotina na produção, invalidando 
o planejamento das produções diárias. Neste projeto, as falhas são os principais problemas que afetam 
especificamente o processo, dificultando assim aumento de produtividade.
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Figura 2 – Fluxograma do processo de produção

Fonte: Os Autores, 2015.

Avaliar histórico do problema

O problema estudado em pesquisa refere-se à baixa produtividade, frente ao que poderia ser feito se houvesse 
um trabalho que deixasse de ser manual para ser todo automatizado. Seguem os dados da produtividade 
mensal de dezembro de 2014 até março de 2015.
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Figura 3 – Média de fabricação mensal em quilogramas
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Fonte: Autores, 2015.

Através do gráfico acima, pode-se notar que o mês de dezembro de 2014 e março de 2015 tiveram uma 
produção em quilogramas maior do que nos meses de janeiro e fevereiro de 2015.

Avaliar a prioridade do projeto

Para avaliar a prioridade do projeto, foi realizada uma pesquisa qualitativa juntamente com os colaboradores, 
para identificar os principais problemas no processo produtivo. Tendo em vista que a finalidade é alavancar 
a produtividade.

Figura 4 – Pesquisa Qualitativa

Fonte: Autores, 2015.

Apurando a pesquisa, foi identificado que os maiores problemas no processo fabril são nas maquinas, layout, 
logística e perdas ao longo do processo.
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Identificar as necessidades dos clientes do projeto

A pesquisa qualitativa de amostra não probabilística por conveniência direcionou quais são os principais 
motivos que levaram ao índice de insatisfação. A mesma foi aplicada a clientes que conjugam atributos, como: 
instalação da empresa, tempo de atuação, pesquisa de mercado, prazo de entrega, avaria de mercadorias, 
tempo de fidelidade, relacionamento com a empresa e influência no meio.

Figura 5 – Satisfação dos clientes

Fonte: Autores, 2015.

No resultado obtido com a pesquisa quantitativa foi identificado que há necessidade de melhoria no preço 
dos produtos, variedade dos produtos e prazo de entrega, os quais devem ser abordados com maior foco na 
pesquisa quantitativa, uma vez que essa permite de forma detalhada a mensuração dos índices e causas de 
insatisfação.

Definir o principal processo envolvido no projeto

Após a identificação dos problemas prioritários na figura 4, foi feita a análise desses problemas, realizando 
assim a matriz GUT, pela qual se deve dar um peso de 1 a 5 dentro de cada critério analisado sendo eles: 
máquinas, layout fabril, logística, estoque e perda.

Tabela 2 – Matriz GUT
Situação Gravidade Urgência Tendência Resultado
Máquinas 3 5 4 60
Layout Fabril 4 4 3 48
Logística 2 1 4 8
Estoque 2 1 1 2
Perda 3 1 2 6

Fonte: Autores, 2015.
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O exame dos resultados obtidos na tabela acima permite concluir que as situações mais críticas apontada 
foram as máquinas, seguindo-se do Layout fabril e logística da empresa. Dessa forma priorizam-se as ações 
conforme o resultado apurado.

Etapa M – Medir

Coletar novos dados ou usar os já existents

A pesquisa refere-se à produtividade, conforme a tabela 3 ilustra, justamente a produção mensal de dezembro 
de 2014 até março de 2015.

Tabela 3 – Tabela de produtividade e venda
Mês Pedidos Peso vendido (Kg) Valor Médio Faturamento
dez/14 4.515 1.334.914 R$ 952,19 R$ 4.299.151,65
jan/15 3.513 1.066.630 R$ 968,45 R$ 3.402.299,11
fev/15 3.647 1.080.164 R$ 956,65 R$ 3.488.451,71
mar/15 4.355 1.231.336 R$ 841,72 R$ 3.665.672,47

Fonte: Autores, 2015.

A tabulação realizada proporciona a inferência sobre as médias de frequência vendas por quantidade 
produzidas em quilogramas. Foi possível verificar a média de fabricação mensal, relacionada à demanda, que 
direciona com maior confiabilidade à relação entre quantidade de pedidos e quantidade produzida. Mais 
propícios para a aplicação dos questionários para identificação de possíveis de melhorias.

Estratificar o problema

Para a estratificação do problema, temos a tabulação dos dados de produção, representados abaixo, assim 
tratados, relacionando as quantidades produzidas com formulário de vendas mensais. Foram retirados do 
sistema operacional de monitoramento de vendas da MX Panificações, referenciando o mês de setembro de 
2014 a agosto de 2015.

Tabela 4 – Estratificação da produção

Produtos/Mês abr/15 mai/15 jun/15 jul/15
Mistura Pão De Queijo 1.152.023 Kg 1.165.404 Kg 1.174.724 Kg 1.188.144 Kg
Mistura Bolo 135.532 Kg 128.736 Kg 120.142 Kg 125.565 Kg
Mistura Creme De Confeiteiro 67.767 Kg 60.982 Kg 40.048 Kg 36.455 Kg

Fonte: Autores, 2015.

A leitura em análise à tabela acima evidencia as seguintes informações para a fabricação antes do dia 
20/08/2015: Média de produção mensal=1.178.261 Kg, Desvio Padrão=128.376,55 Kg, Produção Média de 
mistura para pão de queijo=1019771,25 Kg e Pão de queijo representou=86,55% da produção.
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Identificar os problemas prioritários

Para a identificação prioritária dos problemas, foi feito um diagrama de Pareto, a partir dos resultados da 
pesquisa realizada com os colaboradores, em que são priorizadas as investigações de causa, para focarmos 
em partes que houve maior índice de ineficiência no processo produtivo da empresa em estudo.

Figura 6 – Diagrama de Pareto

Fonte: Autores, 2015

Através da análise da Figura 6, pode-se observar que 75% dos problemas a serem resolvidos na MX Panificações 
encontram-se nas perdas do processo fabril, layout da fábrica e na obtenção de uma nova máquina.

Estabelecer a meta do problema prioritário

Deste modo, fazendo uma alteração em um todo no layout da fábrica, evitando movimentações desnecessárias 
e adquirindo uma nova máquina para deixar de existir parte do processo manual e sendo automatizado, 
poderia diminuir os custos e perdas no processo produtivo. Alcançando assim a meta estabelecida pela 
equipe, em 18% a produção da empresa em estudo.

5. Considerações Finais

O presente trabalho, por meio de realização de um estudo de caso, possibilitou utilizar as etapas D e M do 
método DMAIC, para conhecimento e entendimento do processo de produção no ramo de panificação e 
confeitaria da empresa MX Panificações.
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Utilizando as ferramentas da qualidade, possibilita-se o mapeamento do processo da MX Panificações. 
Os gargalos foram detectados como perdas na produção, a falta de automatização das máquinas, layout e 
logística, com o auxílio das ferramentas, objetivando delimitar em quais partes os pesquisadores poderiam 
agir. O outro ponto com maior grau de insatisfação foi em relação ao estoque.

As orientações que foram sugeridas durante este trabalho buscam tornar o desempenho de fixação do 
processo mais eficaz e com isso a melhor utilização da mão de obra, da matéria-prima e dos equipamentos 
fabris. O que pode vir a ajudar a aumentar a eficiência da produção em indústrias de panificação do mesmo 
porte.

Conclui-se que as etapas D e M do método DMAIC podem ter uma eficiência nas soluções de problemas 
e auxiliar no alcance das metas. Por esta razão, sugere-se que seja feito um estudo, a fim de concluir as 
outras etapas do DMAIC (A, I e C), visando à disseminação da melhoria contínua no processo produtivo 
na decorrência de um aumento na produtividade e do melhoramento em outras áreas do processo da MX 
Panificações.
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IV - PROPOSTAS PARA REDUZIR FALHAS DE UMA MÁQUINA DE CORTE E DOBRA DE 
VERGALHÕES: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DO SEGMENTO DE AÇO

Laura Cristina Afonso Viana; Luzélia Madalena Félix De Jesus; Rogério Pereira Papa; Wellington Pereira 
Dutra5; Gabriela Fonseca Parreira6

(V SIMEP – SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2015)

1.         Introdução

Definir o momento correto para a realização das manutenções tem se tornado uma busca contínua dentro 
das empresas, que visam através do desenvolvimento de práticas de manutenção aumentar a confiabilidade 
e a disponibilidade de máquinas e equipamentos. 

Para tanto, é necessário a redução das interrupções, melhorar a qualidade da produção, baixar custos e 
desperdícios, além de melhorar a segurança e o tempo de vida útil das máquinas. Analisando a história, essa 
necessidade foi gerada na indústria aeronáutica, após a Primeira Guerra Mundial, e vem se expandindo em 
todos os ramos com a intenção de determinar precisamente o momento no qual as máquinas devem ser 
submetidas à manutenção. As interrupções não programadas de uma máquina na produção podem provocar 
perdas capazes de comprometer a qualidade e a entrega do produto, afetando todos os interessados, sejam 
eles acionistas, gestores ou clientes.

Atenta a estes riscos, a manutenção de máquinas e equipamentos passa a ser vista como um processo 
estratégico para as empresas, interferindo desde a programação da produção até o auxílio na aquisição de 
novos serviços, máquina ou mesmo no desenvolvimento e qualificação de parceiros.

Com a mudança do conceito de manutenção apenas como um item de preservação para uma manutenção 
estratégica, a qual visa gerenciar as máquinas, a fim de que as intervenções ocorram no momento certo e 
com o menor custo, surge a necessidade do uso de técnicas avançadas na gestão da manutenção, buscando 
controle e segurança, além de proporcionar o aumento da produtividade e da disponibilidade das máquinas.

Desenvolvida em 1960, inicialmente para atender a aeronáutica, a Manutenção Centrada na Confiabilidade 
(MCC) tem como objetivo fornecer práticas estruturadas para a realização das manutenções, de modo a 
preservar as funções da máquina, garantir a disponibilidade através da previsibilidade, executar intervenções 
no tempo correto e nos itens necessários, atuando sempre no tratamento das causas raízes das falhas. Neste 
objetivo, a adoção da MCC vem se destacando como um meio eficiente para permitir o bom desempenho das 
máquinas, dada à redução das falhas ocorridas e o aumento da previsibilidade de interrupções.

A empresa estudada possui planos de manutenções preventivas, mas apresenta um alto índice de intervenções 
emergenciais não planejadas. Além disso, não existem ações estruturadas para a identificação e tratamento 
das causas das falhas. Assim, os autores desta pesquisa identificaram a possibilidade de contribuição para o 
sistema de gestão de manutenção da empresa, com a oportunidade de se avaliar o modelo atual e propor 
melhorias a fim de reduzir as falhas e aumentar a disponibilidade da máquina.

5  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
6  Docente do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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2.        Referencial teórico

Com o custo e a complexidade cada vez maiores nos sistemas industriais, a realização das manutenções 
com eficiência tornou-se uma área de estudo da Engenharia de Produção, conhecida como Engenharia de 
Operações e Processos da Produção – Gestão da Manutenção (ABEPRO, 2014). Somado a isso, a gestão da 
manutenção tem sido foco nas empresas, que investem em máquinas e mão de obra qualificada, a fim de 
garantir a disponibilidade das máquinas e instalações, buscando o atendimento com confiabilidade, segurança, 
preservação do meio ambiente e com os custos adequados nos processos de produção (ABRAMAN, 2012).

A NBR 5462 descreve manutenção como: “A combinação de todas as ações técnicas e administrativas, 
incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolar um item em estado no qual possa desempenhar 
uma função requerida. Nota: a manutenção pode incluir uma modificação do item” (ABNT, 1994, p. 6).

Até 1940 a manutenção era praticamente corretiva, o reparo só ocorria após a falha ou o baixo desempenho 
da máquina. Segundo Branco Filho (2008) manutenção corretiva é todo o trabalho de manutenção realizado 
em máquinas que estejam em falha. Esse tipo de manutenção pode ser programada ou não. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, as empresas tiveram a consciência de que, além de reparar as falhas, 
deveriam evitá-las tornando assim a produção mais previsível e estável. Então, técnicas de planejamento, 
controle e a ideia de se fazer intervenções antes das falhas foram surgindo, sendo denominada manutenção 
preventivapodendo ser classificada como todo serviço de manutenção realizado em máquinas que não 
estejam em falha, estando com isto em condições operacionais ou estado de zero defeito, conforme Viana 
(2002). 

As organizações de manutenção, além do plano hierárquico e funcional podem ter sua característica 
organizacional principal determinada por necessidades físicas e geográficas.  Ao escolher e optar por um tipo 
de instalação ou de administração, é necessário fazer o organograma ou layout da fábrica para saber se é do 
centralizada, descentralizada ou mista.

Segundo Branco Filho (2008), instalações centralizadas são aquelas em que todos os homens, ferramentas, 
materiais etc., estão localizados no mesmo ponto. Enquanto que, as descentralizadas são aquelas em que 
homens de manutenção, ferramentas, materiais e equipamentos de apoio estão distribuídos por vários 
pontos da área fabril. O seu gerenciamento parte de duas ou mais pessoas de mesmo nível hierárquico.E 
as instalações mistas de manutenção são aquelas que, além de várias oficinas pela fábrica, possuem uma 
instalação centralizada para onde devem convergir os reparos de máquinas e componentes usados pelas 
diversas turmas de área. 

O setor de manutençãodeve utilizar indicadores capazes de mostrar sua eficiência e apontar onde estão 
as oportunidades, buscando aumentar ao máximo a disponibilidade e a confiabilidade das máquinas. Para 
que a manutenção possa trabalhar no aumento da confiabilidade, é necessário entender e estudar sua 
disponibilidade.A disponibilidade está ligada às falhas de componentes que podem ser reparáveis ou não. 
Lafraia (2008) diz que, para mensurar a disponibilidade da máquina, é preciso estimar em que momento ela 
falhará e quanto tempo será necessário para executar sua reparação ou troca.

É necessário, então, levantar o Tempo Médio Entre Falhas (TMEF). Esse indicador é levantado a partir da 
média de tempo entre duas falhas consecutivas de um determinado componente, tornando, dessa maneira, 
a máquina disponível para operação sob as condições esperadas. Outro indicador é o Tempo Médio Para 
Reparo (TMPR), esse remete ao tempo em que a máquina não está disponível para operação, ou seja, está 
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em manutenção ou aguardando por ela, somado também o tempo de setup. Conhecidos esses indicadores, 
é possível mensurar a Taxa de Disponibilidade da máquina (D)que é a razão do tempo disponível pelo tempo 
total previsto para operar, formado pela soma do TMEF e o TMPR.

Já a confiabilidade é um fator importante na manutenção para promover a disponibilidade das máquinas. 
Segundo Corrêa; Corrêa (2007), a confiabilidade é a probabilidade de uma máquina funcionar de forma 
esperada por um tempo específico e sob as condições determinadas. 

Entende-se como falha as ocorrências que causam a parada de uma máquina ou item, ou mesmo a ineficiência 
em alguma das funções essenciais, de modo que sempre ocorre dano parcial ou total ao resultado final. 

Quanto a identificação de mecanismos de falhas, existem desvios na performance de função de componentes 
que podem ser identificadas de várias maneiras. A identificação pode ocorrer de duas formas: planejada e não 
planejada.  A planejada é a melhor opção para as partes interessadas. Neste caso, uma equipe multifuncional, 
envolvida com o processo através de validações de parâmetros, amostras, testes específicos, avaliam a 
possibilidade da ocorrência de falhas. Enquanto que a percepção não planejada ocorre quando, apesar 
do crivo realizado na fase de testes, falhas não identificadas ocorrem em produção, sendo normalmente 
percebidas pelo consumidor final e já em uso. 

A constatação de que diferentes mecanismos podem causar diferentes comportamentos inicia o estudo dos 
mecanismos de falhas, de modo a identificar características diferentes entre as diversas formas, apoiando na 
definição da melhor estratégia de manutenção, afirma Siqueira (2005).

Para identificação das causas das falhas faz-se necessário determinar o tipo e o plano de manutenção 
adequada. Siqueira (2005) distingue modo de falha de causa de falha, sendo o primeiro o modo que descreve 
o que está errado na funcionalidade no item, enquanto a causa é o porquê está errada a funcionalidade do 
item. Os modos de falha podem ocorrer sob quatro aspectos, sendo eles: mecânicos, elétricos, estruturais e 
humanos. 

Para a análise de falhas, existem algumas ferramentas como o FMEA – Análise dos Modos e Efeitos de Falhas, 
que tem como objetivo o mapeamento das falhas de modo a evitar a ocorrência das mesmas durante o 
processo de produção, através da análise da probabilidade de ocorrência. 

Lafraia (2008) define o FMEA como uma técnica que visa identificar ou antecipar a detecção e mitigação 
dos efeitos dos modos de falha de um produto ou componente, resultando em ações corretivas ou de 
compensação dos efeitos. Durante o uso do FMEA, ferramentas auxiliares podem ser úteis na análise de dados. 
Para Werkema (2012), o Gráfico de Pareto possibilita a leitura das causas que têm maior representatividade, 
e o Diagrama de Causa e Efeito, segundo Montgomery (2004), é uma ferramenta visual que permite a 
identificação de todas as vistas relevantes, de modo a localizar os defeitos e obtenção de informações úteis 
sobre as causas potenciais de defeitos.

A Manutenção Centrada na Confiabilidade vai além da manutenção tradicional, que foca na restauração 
da máquina enfatizando as falhas técnicas, enquanto a MCC foca nos efeitos funcionais das falhas. Para 
isso, a necessidade de determinar o que deve ser feito a fim de garantir que a máquina cumpra as funções 
planejadas. “O objetivo da manutenção na ótica da MCC é assegurar que um sistema ou item continue a 
preencher as suas funções desejadas” (LAFRAIA, 2008, p. 238).
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3. Metodologia

O universo da pesquisa desenvolvida está diretamente relacionado ao processo de corte e dobra de vergalhões 
na empresa XPTO.  A amostra estudada, porém, foi referente a uma única máquina, ou seja, todo o estudo 
realizado foi em função da proposta de redução de falhas da máquina de corte e dobra de vergalhões.

A elaboração deste trabalho foi por meio de pesquisa exploratória, e utilização de dados quantitativos e 
qualitativos.A coleta de dados foi feita via análise documental por meio de levantamento do histórico de 
interrupções no sistema SAP módulo PM, no período de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014, além da 
observação direta participante.

Para melhor visualização e análise dos indicadores, os dados foram compilados no aplicativo Microsoft Excel, 
possibilitando a construção de informações gráficas que foram fundamentais para o entendimento do estudo.

4.Análise e discussão dos resultados

Na busca de uma compreensão e explanação dos objetivos traçados no presente projeto de pesquisa, 
foi realizado a coleta de dados, análise de causa e efeito, gráfico de pareto, FMEA bem como, a leitura e 
interpretação destes. Adiante, estão descritos e apresentados os resultados alcançados, bem como, uma 
detalhada e objetiva descrição das atividades desenvolvidas no processo de identificação e tratamento de 
falhas na empresa XPTO.

4.1 Mapeamentos do processo da máquina

O processo de produção de corte e dobra de vergalhões consiste em três etapas, sendo elas: endireitamento, 
dobra e corte.Os vergalhões de aço utilizados na máquina estudada vêm da siderurgia no formato de bobinas 
de aço e é introduzidonos estocadores. Para início do processo, uma ponta do vergalhão é inserida no conjunto 
de roletes que, ao transpor esse conjunto,o vergalhão é endireitado perdendo assim a torção do fio. Após 
esse processo, o fio passa por dentro da enxada queo alinhapara sofrero processo de deformação plástica 
ou permanente, ocasionada pela pressão de um pino dobrador e por fim o vergalhão é cortado pela tesoura.

A máquina Format 12 trata-se de uma estribadeira automática de origem Italiana que consiste de um plano 
de trabalho e sistema de roletes que permitem a produção de peças de pequenas e grandes dimensões, além 
de possuir um sistema de dobra automática e uma mesa recolhedora de barras que atende a demanda de 
vergalhõescom diâmetro de 4,2 a 8 mm.

Toda a programação pode ser feita de forma automática através de um painel de controle via leitura de código 
de barras,possibilitando a programação das especificações de produção, como: comprimento, quantidade de 
dobras, peças, fios, bitola do aço etc.

4.2 Mapeamentos dos processos de manutenção

Os trabalhos envoltos nas atividades de manutenção damáquina de corte e dobra é realizada por mantenedores, 
com nível de escolaridade entre técnico e superior específicos nas áreas de mecânica, elétrica, automação e 
mecatrônica.
 
Quanto a sua estrutura organizacional e hierárquica, a empresa XPTO possui instalações de manutenção 
descentralizadas, conforme classificação feita por Branco Filho (2008).
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A empresa XPTO adota as manutenções corretiva e preventiva. As manutenções corretivas programadas e 
não programadas são identificadas através de itens de verificação no checklist realizados todo início de turno. 
O checklist tem o caráter primário de segurança, onde os operadores sinalizam a realização da verificação de 
itens como freios, realização de limpeza, sirene, botão de emergência, cadeados de bloqueio, EPI’s, monitor 
do painel de programação.A premissa para realização da manutenção corretiva dá-se pelo indicador Horas 
Programa para máquina.

As manutenções preventivas são planejadas por um Analista de Planejamento Regional, que é responsável 
por indicar a periodicidade a ser executada bem como os itens principais a serem inspecionados. A atividade 
é centralizada desde o ano de 2012 em função de uma adequação estrutural realizada na empresa.

De forma macro, os principais ítens verificados nas manutenções preventivas estão relacionados à troca/
verificação de:

 Limpeza dos componentes da máquina (rolete, unidade, painel);
 Sistema elétrico e consumo (tensão, corrente, etc.);
 Sistema mecânico (arraste e freio);
 Verificação de possíveis entupimentos/desgastes nas mangueiras;
 Isolamento térmico;
 Parte elétrica e eletrônica;
 Funcionamento dos controles, termostatos, etc;
 Atuação e ajuste de ruídos, vibrações anormais com as devidas correções necessárias ao perfeito 
funcionamento da máquina;
 Limpeza dos componentes em geral.

4.3    Identificação das ocorrências das falhas namáquina

Os indicadores levantados mostram que a máquina apresentou disponibilidadede 97,6%, contudo a 
confiabilidade é de apenas 56,08%. Isso mostra que apesar da máquina ficar disponível por quase todo 
o período esperado, acontecem muitas falhas quecomprometem a entrega do pedido ao cliente. Sendo 
assim as intervenções comprometem diretamente a programação da produção e por consequência o cliente 
acarretando eventos.

Para aumentar a confiabilidade é preciso conhecer as falhas e suas origens. Os maiores impactos na produção 
pela máquina tanto na ótica de tempo para reparo é de 83% conforme figura 1, ou número de intervenções é 
75,8% ilustrado na figura 2, são os registros do tipo MAC-Mecânica. Esse parâmetro indica que, para melhorar 
a performance de confiabilidade, será necessário conhecer as causas das falhas mecânicas ocorridas na 
máquina.
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Figura 1 – Tempo de Reparo das Falhas em Relação aos Grupos de Manutenção

Fonte: Autoria dos pesquisadores, 2015

Figura 2 – Ocorrências de Falhas em relação aos Grupos de Manutenção

Fonte: Autoria dos pesquisadores, 2015

Definido o grupo de manutenção que representa o maior impacto na confiabilidade faz-se necessário 
conhecer as falhas que geram impacto na manutenção damáquina epor consequência na sua produtividade. 

Figura 3 – Gráfico Tempo de paradas x número de paradas.

Fonte: Autoria dos pesquisadores, 2015
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Conforme ilustrado na figura 3, a relação entre o tempo e o número de intervenções das falhas determinou 
quais são as mais críticas para o sistema, portanto alvo de estudo, assim, correlacionando os dois fatores ficou 
acordado que as falhas que terão suas causas analisadas serão: Regulagem representando (44%), Unidade 
travada (29%) e Falha no corte (10%).

4.4     Identificação das causas das falhas ocorridas na máquina

4.4.1 Regulagem

Segundo estudo de falhas foram identificadassete causas como responsáveis pela falha no processo 
regulagem: falha de tração do vergalhão, folga nos roletes, interferência no curso do vergalhão, excesso 
de câmbios (troca de bitolas), colisão do vergalhão com a enxada, sentido do perfil da bobina diferente do 
sentido do perfil do canal do rolete e máquina parametrizada de forma incorreta pelos operadores. Dentre as 
sete causas, quatro são da ordem de Método, uma de Máquina, Mão de obra e de matéria-prima.

Para as causas de ordem Método, 100% das causas raízes estão associadas a processos que não possuem 
controle e 50% não possuem uma documentação formal que contribua para a execução correta do processo 
de regulagem. Segundo o observador participante, para os outros 50% dos processos que possuem 
documentação, o padrão é adequado, tendo como oportunidade a melhora no conhecimento por parte do 
time de produção e do PCP.

Para as causasde ordem Máquina foi identificada a existência de padrão adequado, contudo não existem 
controles para reduzir ou evitar a ocorrência da causa raiz, assim observado oportunidades no processo 
de controle e medição.  E para as causas de ordem Mão de Obra e Matéria-Primaobsevou-se a ausência 
completa de padrões e controles.

4.4.2   Travamento na unidade geral

Neste tipo de falha foram identificados três causas como responsáveis pelo travamento da unidade: desgaste 
mecânico, rolete travado, e o excesso de carepa nas guias e eixos. Dentre as causas, duas são de ordem de 
Máquinas e uma de Meio ambiente.

Para as causas de ordem Máquina, 50% das causas raízes estão associadas a processos que não possuem 
controleenãopossuem uma documentação formal que contribua para a não ocorrência de travamento da 
unidade geral da máquina. E o restante, apesar de existir documentação e controle, não é realizado pelo 
operador, necessitando assim de monitoramento.

Para as causas de Meio Ambiente, foi observado que,apesar da existência de controles para a não ocorrência 
da causa raiz, não existem padrões adequados permitindo assim a não compreensão da rotina.

4.4.3    Falha de corte

Para essa falha foram identificadasduas causas: folga no cilindro de corte e a anomalia na carga da corrente 
elétrica, essa que emite o sinal de corte para a tesoura, ambas as causas são de ordem de Máquinas. Foi 
observada a ausência completa de padrões e controles bem como a inexistência de qualquer prática atual 
que possa atuar na redução ou eliminação das causas raízes. Neste observou a oportunidade de criação 
de padrões, com o intuito de reduzir o impacto das causas raízes, melhorando o desempenho quanto ao 
processo de corte da máquina.Sendo assim, 100% das causas raízes identificadas são oriundas de falhas no 
processo de utilização.
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4.5    Propostas para redução das falhas

Foram identificadas treze causas, categorizadas conforme o grau de risco e a partir dessas foram sugeridas 
nove propostas para melhoria nas atividades que envolvem o processo de manutenção da máquina com o 
intuito de atingir o objetivo de redução das falhas.

A primeira proposta é a criação de catálogo contendoformas corretas de parametrizar a máquina. Sugere-se 
que seja avaliado dentre todas as possíveis combinações de bitola versus formatos, os que são mais freqüentes 
no período dos últimos três anos. A máquina necessita de conhecimentos específicos para realização de 
parametrização e regulagem, portanto, tornar o conhecimento tácito em explicito faz se necessário para 
garantir que o operador possa realizar a parametrização correta da máquina e também garantir o menor 
desgaste e maior eficiência da máquina. 

A segundaproposta é a criação de uma tabela com orientação sobre posicionamento dos roletes, com a 
finalidade de melhorar a regulagem do vergalhão além de garantir a correta calibração. 

A terceira é a definição de critérios para limpeza da máquina, pois é necessário o detalhamento de quais e 
como os itens devem ser limpos e a periodicidade, garantindo assim a execução padronizada da limpeza da 
máquina. 

A quarta é a implentação de práticas da manutenção preditiva, através da inclusão de itens de verificação que 
inseridos na rotina de manutenção, contribuem para a redução das falhas.

A capacitação dos operadores e mantenedores é a quintaproposta,principalmente no que tange as atividades 
de regulagem e parametrização da máquina. Portanto, após a formalização de um método sobre regulagem, 
sugere-se a inclusão desses na matriz de capacitação dos operadores e mantenedores bem comoa realização 
de treinamentos.

A sexta proposta é a capacitação dotime de planejamento e controle de produção – PCP quanto às melhores 
práticas de alocação de obra na máquina, pois entende-se  que, para melhorar a alocação,  a área de PCP deve 
seguir as boas práticas, como a determinação de horários fixos para gerar os programas e disponibilização de 
obras nas máquinas. Desta forma faz-se necessário a realização de treinamento com o time PCP, apresentando 
para os mesmos todas as causas existentes ocasionadas pela ocorrência excessiva de câmbios. 

Adaptar rolamentos blindados em todo o conjunto de roletes éa sétima proposta, pois a presença de carepa 
gera a necessidade de lubrificação nos roletes para reduzir o atrito. Portanto, sugere-se a substituição dos 
rolamentos atuais por roletes blindados, uma vez que, esses são específicos para ambientes com alto volume 
de particulado.

A oitava proposta é melhorar a estrutura do galpão que apresenta avarias no telhado. A máquina possui uma 
parte eletrônica que, uma vez exposta à umidade, poderá ocasionar falhas no sistema eletro-eletrônico, como 
a placa de corte. Sugere-se a incorporação do ítem de manutenção das telhas no checklist de manutenção 
predial.

Por fim, a nona proposta é a inclusão de ítens de verificação no checklist de pré-uso, possibilitando que os 
operadores detectem possiveis falhas, principalmente no sistema de endireitamento da máquina.

Espera-se com essas açõesmaior conhecimento e conscientização por parte de todos os colaboradores no 
que tange as melhores práticas de manutenção, favorecendo o aumento da detecção de falhas antes de sua 
ocorência, além da redução das mesmas.
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5. Considerações finais

A manutenção, atualmente desempenha um papel fundamental na empresa, podendo atribuira ela, o sucesso 
ou o fracasso do desempenho da máquina. Diante disso, o desenvolvimento de métodos faz-se necessário a 
fim tornar a manutenção mais eficaz e por consequência,máquina mais confiável.

De modo geral, observou que, o maior volume de falhassão oriundas de desgaste progressivo mecânico, 
dificultando a tratativa imediata. Este motivo levou a encarar como oportunidade alguns fatores que 
influenciam nos resultados, por isso, iniciou-se o estudo de redução de falhas, buscando a minimização dos 
tempos em que a máquina fica sem produzir ou opera com restrição na produção. 

Foi possível constatar através dos dados coletados que a empresa utiliza algumas ferramentas do MCC em 
seus processos, contudo foi detectado oportunidades na criação de técnicas de manutenção preditiva, bem 
como a evolução das rotinas da manutenção preventiva. Observou-se também oportunidades na rotina de 
detecção de falhas pelos operadores que podem contribuir expressivamente para o aumento da confiabilidade 
da máquina.

Posteriormente, apresenta-se o processo de manutenção como forma de ordenar as atividades de manutenção 
e alavancar a necessidade de uma engenharia de manutenção para gerenciar todas as atividades, tanto técnicas 
quanto de gestão, fortalecendo a importância da manutenção como um processo do negócio essencial para 
o atendimento dos resultados da organização. Para isso, percebe-se que a criação e disseminação de uma 
cultura de manutenção baseada na confiabilidade pela organização é fundamental para gerar um ambiente 
favorável à busca da excelência.

Espera-se com este trabalho que esta estratégia possa ser difundida entre outros profissionais da Engenharia 
de Produção para que estes atuem de fora pontual nos problemas e em suas causas, diminuindo assim suas 
ocorrências durante o trabalho.
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V - PROPOSTA PARA REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA NAS DESCARGAS  DE VASOS 
SANITÁRIOS COM A UTILIZAÇÃO DE UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO DE 

CASO EM UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Westerley Pereira da Silva; Patrícia Cardoso de Menezes7; Jocilene Ferreira da Costa8

(VII SIMPROD – SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 2015)

RESUMO

Tendo em vista que a quantidade de água doce disponível e acessível no planeta é pequena e que sua distribuição não ocorre de 
forma uniforme, a cada dia ela está se tornando um recurso escasso. Com isso, atualmente, tem-se buscado novas alternativas 
de economia de água. Este trabalho apresenta uma proposta de sistema de redução no consumo de água em banheiros, no 
condomínio residencial Aldeia da Serra, na cidade de Belo Horizonte - MG. Apresentando o sistema atual de distribuição de água na 
bacia acoplada do vaso sanitário, foram identificadas as desvantagens, propondo assim, uma alternativa sustentável e econômica, 
de fácil operação e manutenção, e comparados os resultados obtidos. Para isso, foram utilizados variados instrumentos de coletas 
de dados, a saber: visita in loco, entrevistas e análises documentais.

Palavras-chave: Economia de água.  Alternativa sustentável.  Bacia acoplada do vaso sanitário.

1. Introdução

Fato de muita discussão no Brasil, no ano de 2014, foi a situação crítica a qual se encontravam os mananciais 
e reservatórios de água nos maiores estados da região Sudeste. Antes, falar da escassez de água referia-se, 
quase sempre, apenas aos estados do Nordeste brasileiro, hoje já não mais. A sociedade em geral está sendo 
obrigada a repensar seus atos e costumes de consumo irresponsável.

No passado, não houve fiscalização por parte dos governos e também cobranças da população, sendo o 
governo responsável por estruturar adequadamente as fontes de captação e gerenciamento dos recursos 
hídricos. A intervenção humana trouxe problemas drásticos ao ciclo natural da renovação hídrica. Atualmente, 
com a crise hídrica, o governo está se preocupando e criando alternativas para minimizar tal situação, isso 
devido à diminuição dos mananciais, poluição dos rios, consumo exagerado, falta de políticas eficientes 
e consciência da população, num ritmo tão acelerado, diminuindo assim a água propícia para consume, 
colocando em risco a vida dos homens e dos seres que fazem parte da biosfera.

O assunto está sendo amplamente discutido, gerando a descoberta e compartilhamento de métodos e 
sistemas de economia de água. Alinhado nesta ordem, o presente trabalho visa apresentar uma alternativa 
econômica e ambientalmente viável para redução da utilização de água em descargas de vasos sanitários em 
um condomínio residencial, localizado em Belo Horizonte - MG.

7  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
8  Doscente dos cursos de Engenharia de Agrimensura, Civil e Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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2. Fundamentação Teórica

Histórico da questão ambiental

A evolução histórica das questões ambientais repercute desde os tempos remotos, quando o homem 
desenvolveu um relacionamento direto como dependente dos recursos existentes na natureza, que é a sua 
fonte de sobrevivência. Atingiu-se um alto nível de desenvolvimento tecnológico nos últimos três séculos e, 
por meio deste, tenta-se dominar a forma de produção e controle das reservas naturais que podem levá-lo 
à extinção. Com a intensificação das atividades, o ritmo das mudanças acelerou e a escalada do progresso 
técnico pôde ser medida pelo seu poder de domínio e transformação da natureza. Quanto mais rápido o 
desenvolvimento tecnológico, maior o ritmo de alterações provocadas no meio ambiente. Cada nova fonte 
de energia dominada pelo homem produz determinado tipo de desequilíbrio ecológico e de poluição (SILVA 
e CRISPIM, 2011).

Diante das necessidades de se criar um novo paradigma sustentável, econômico e civilizado dos recursos 
minerais, a Organização das Nações Unidas (ONU) convocou em 1972 em Estocolmo (Suécia), uma conferência 
sobre o Ambiente Humano. O acontecimento foi um marco e um manifesto ambiental no qual, a partir deste, 
vários eventos mundiais vieram a  acontecer.

O Desenvolvimento sustentável

A sustentabilidade é a capacidade dos diversos sistemas da terra, incluindo as economias e sistemas culturais 
humanos de sobreviverem e se adaptarem às condições ambientais em mudança. Uma sociedade sustentável 
no que diz respeito ao meio ambiente atende às necessidades básicas de recursos de seu povo sem degradar 
ou exaurir o capital natural que fornece esses recursos (MILLER JUNIOR, 2007).

Torna-se cada vez mais usual a prática da sustentabilidade, visto que é dever do ser humano garantir a si e as 
gerações futuras condições favoráveis ao seu equilíbrio ecológico, social e econômico.

A água

Distribuição da água no mundo

Segundo Victorino (2007), quase toda a superfície do planeta Terra está coberta por água: água dos oceanos, 
água dos rios e lagos, arroios e sangas. Água das calotas polares em forma de gelo, água da chuva, muita água.

A Terra possui 1.386 Km³ de água, sendo 95,7%, salgada, e 2,5 %, doce. Desses 2,5%, 68,9 estão congelados 
nas calotas polares do Ártico e Antártica, 29,9 é subterrânea, e apenas 0,266% da água para consumo 
compreendem lagos, rios e reservatórios. O restante da água doce está na biomassa e na atmosfera sob a 
forma de vapor de água (TOMAZ, 2001).

Existe uma distribuição mundial em todos os países do potencial de volume de água doce anual disponível 
relativo ao número de habitantes fornecido em m³/habitantes/ano. A disponibilidade da água por país 
compreende todos os recursos de água doce tanto superficiais como de água subterrânea (TOMAZ, 2001).

O Brasil é um país privilegiado em termos de disponibilidade de água, porque conta com 28% da disponibilidade 
sul-americana e de 12% das reservas de água do mundo. Em território brasileiro, 72% da água estão localizados 
na bacia amazônica. O Rio Amazonas tem 6.885 quilômetros de extensão e é o maior do mundo em volume 
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de água, despejando 175 milhões de litros por segundo no Oceano Atlântico. (VICTORINO, 2007)

As águas superficiais correspondem a 91.271 m³/s; o país possui 3.607 m³ de volume máximo armazenado 
em reservatórios artificiais por habitante; possui 181 aquíferos e sistemas de aquíferos aflorantes. De 2006 
para 2010 houve um aumento de 29% de retirada de água total do país, passando de 1.842 m³ para 2.376 
m³/s; a vazão efetivamente consumida passou de 986 m³/s para 1,101 m³/s, 18% maior (ANA, 2014).

A crise hídrica

Pena (2015) cita que o Brasil passou a viver, a partir de 2014, os primeiros grandes focos daquilo que pode ser 
a maior crise hídrica de sua historia. O país vem apresentando níveis baixos em seus reservatórios em épocas 
do ano em que eles costumam estar bem mais cheios.

Embora o país possua as maiores reservas de água por unidade territorial do planeta, é preciso destacar que 
elas estão desigualmente distribuídas no espaço geográfico brasileiro. Além da má distribuição dos recursos 
hídricos e dos problemas de gestão no território nacional, o problema de escassez de água no Brasil também 
perpassa pelas recentes secas que vem afetando o país (PENA, 2015).

Economia de água em residências

A redução do consumo de água no uso doméstico teve forte impulse, a partir da década de 80 e firmou-se 
no presente momento devido à crise hídrica. Encontram-se em desenvolvimento novos modelos de gestão 
das águas por parte do setor industrial, a consolidação de normalização técnica, bem como as ações em 
consideração no âmbito dos sistemas de gestão do setor do saneamento e dos recursos hídricos.

Bacias sanitárias convencionais

A bacia sanitária é o componente da instalação hidráulica predial que serve à evacuação da excreção humana, 
composta tanto de dejetos sólidos, as fezes, como de dejetos líquidos, a urina. Além desse uso mais frequente, 
recebe, eventualmente, vômitos e secreções do aparelho respiratório lançado pela boca, bem como outros 
tipos de excreções eventuais devidas a doenças crônicas ou agudas. As bacias sanitárias disponíveis são de 
três tipos: acoplada, integrada e convencional.

Quanto à forma de funcionamento, as bacias sanitárias podem ser de arraste ou por ação sifônica. Em ambos 
os casos, a bacia possui um sifão. No caso da bacia por ação sifônica, o sifão possui alguns estrangulamentos 
na sua parte interna que provocam o sifonamento da descarga de água e que garantem a limpeza da bacia. 
No caso da bacia de arraste, o sifão não tem nenhum estrangulamento e a limpeza da bacia é garantida pela 
quantidade de movimento da água sob escoamento que constitui a descarga da bacia.

No âmbito relacionado a consumo de água, em muitos países desenvolvidos, a preferência sempre foi pelos 
sistemas de descarga por caixa acoplada, que gastam um volume menor que outros tipos de descarga e fixo 
de água (IBDA, 2007).
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3. Metodologia

Metodologia é o planejamento da pesquisa, determinando o local a ser estudado e como deverá ser 
interpretado. É a forma minuciosa de elaborar um trabalho procurando alcançar resultados satisfatórios. Tem 
intuito buscar e analisar os métodos imprescindíveis e estimar suas potencialidades e deficiências, baseados 
em um planejamento sistemático com idéias sólidas e alicerçado em fundamentos palpáveis (GIL, 2007).

Sendo assim, a presente pesquisa foi realizada no Condomínio Aldeia da Serra, localizado no município de Belo 
Horizonte/MG e apresentou características de pesquisa aplicada, pois esta visa o trabalho e desenvolvimento 
de conhecimento específico sobre o assunto a ser abordado. Para a realização deste processo foram utilizados 
os métodos qualitativos e quantitativos,

por se tratar objetivamente de economia ambiental, pois foram realizadas comparações dos dados obtidos 
após a implantação do equipamento.

Essa pesquisa é do tipo pesquisa-ação, por entender que esta é a que mais se adéqua ao tipo de pesquisa 
do projeto que foi proposto. Pois há uma interação direta de quem esta proporcionando uma solução para 
o problema estudado e sugerindo medidas que vão ajudar e auxiliar na economia de água no vaso sanitário.

Definiu-se a presente pesquisa como probabilística, pois utilizou uma forma de seleção aleatória para a 
escolha das amostras, no caso foram selecionados 12 apartamentos (bacias sanitárias) num total de 24.

A coleta de dados foi feita através de entrevistas informais em visitas in loco com acompanhamento da síndica 
e dos proprietários dos apartamentos, que dispuseram das informações necessárias para a elaboração do 
trabalho. Sendo assim, foi feita uma análise técnica, estudo dos documentos e um levantamento de todas 
as ações pertinentes ao processo, nos quais foram registrados em um banco de dados (quantidades de 
apartamentos, valor da conta de água, número de apartamentos participantes do processo), e após essa 
análise, foram feitas as comparações, gerando assim tabelas. Todo método tem possibilidades e limitações 
(VERGARA, 2007).

Como limitações da pesquisa pode-se destacar que houve uma dificuldade para instalação do equipamento 
em todos os apartamentos do condomínio, pois dos vinte e quatro apartamentos, sete não possuía bacia 
sanitária com caixa acoplada e nos demais os moradores foram resistentes à instalação, alegando que a bacia 
do vaso sanitário estava muito antiga e que não era possível adentrar na residência para fazer a instalação, 
entretanto foi colocado o dispositivo em doze apartamentos.

4. Resultados

Neste item serão analisados e apresentados os dados coletados e os resultados obtidos durante todo o 
estudo. Foi trabalhado todo o material durante o processo de investigação, ou seja, com os relatos informais, 
os questionários, as informações dos documentos e outros dados disponíveis. Assim, têm-se os resultados e 
análise do estudo de caso.

Apresentação do sistema antigo de distribuição da água na caixa acoplada do vaso sanitário dos apartamentos

Dos três modelos de bacia sanitária disponíveis no Brasil – acoplada, integrada e convencional (GONÇALVES, 
2006), os apartamentos que serviram de objeto de estudo possuem a do tipo caixa acoplada no vaso sanitário. 
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Através do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), ficou estabelecido, em 
2002, o limite máximo de 6 litros de água para limpeza das excreções humanas sólidas e líquidas descarregadas 
nas bacias sanitárias.

Para um melhor entendimento serão representados os componentes utilizados nos mecanismos de 
funcionamento da caixa acoplada do vaso sanitário objeto do estudo.

Mecanismo de funcionamento da Caixa Acoplada do vaso sanitário

Na Figura 1 estão representados os principais componentes utilizados no mecanismo de funcionamento da 
caixa acoplada em um vaso sanitário.

As caixas acopladas do vaso sanitário do condomínio onde ocorreu o estudo são compostas pelos seguintes 
itens e suas respectivas funções: 

1. Botão de acionamento – Dispositivo responsável para acionar a descarga;
2. Corrente de acionamento – Tem a função de transmitir o comando do botão de acionamento para o 

obturador;
3. Obturador – Boia que libera a água da caixa para o vaso sanitário;
4. Torre – Dispositivo para a entrada d’água;
5. Boia – Limitar a entrada de água na caixa quando se atinge o limite máximo;
6. Parafuso para regulagem da vazão – Determina o tempo de entrada d’água na caixa acoplada.

A caixa acoplada funciona da seguinte forma: quando é acionado o botão que fica na parte superior da 
mesma, há uma corrente de acionamento que interliga o botão ao obturador, logo, o mesmo levanta e toda a 
água da caixa desce através de orifícios que ficam na parte superior do vaso sanitário, em seguida o obturador 
retorna para a posição de repouso, fechando completamente a saída. Com isso a caixa é cheia novamente 
de água, através da torre de alimentação. Quando a caixa está no limite máximo, a boia aciona o parafuso da 
regulagem de vazão e interrompe a alimentação.

A água que desce para o vaso ela entra pela borda (assento), através por orifícios. Grande parte da água 
escorre para uma abertura de maior diâmetro, no fundo do vaso. Esta abertura é conhecida como cano do 
sifão. Ele despeja grande parte da água diretamente no sifão. Como toda água da caixa entra no vaso em três 
segundos, ela acaba ativando o efeito sifão, e toda água e os dejetos do vaso são sugados para o cano.

Proposta de uma alternativa sustentável para redução no consumo de água

A pesquisa foi realizada no Condomínio Residencial Aldeia da Serra localizado no Bairro Califórnia, município 
de Belo Horizonte/Minas Gerais. O condomínio compõe-se por vinte e quatro apartamentos com em média 
três moradores, cujo padrão predominante é de classe média. A água utilizada vem direto da via pública 
distribuída pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA).

Esta pesquisa foi baseada em um experimento realizado por Adam Haassis e divulgado no canal do Youtube. 
Segundo o autor, este procedimento só pode ser feito em caixas acopladas.
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A Figura 1 demonstra uma caixa acoplada com vista frontal sem a instalação do dispositivo e outra após a 
instalação.

Observa-se que o espaço abaixo da boia é muito grande, haja vista que uma parte desse volume de água é 
desnecessária. Na Figura 3 ainda pode ser visualizada na lateral direita, a caixa acoplada com uma garrafa pet 
no interior abaixo da boia, preenchendo esse espaço vazio.

Com a implantação do dispositivo não ocorreu nenhuma alteração no funcionamento da caixa, a mesma fica 
com todos os seus mecanismos e suas respectivas funções.

Figura 1 – Corte da caixa acoplada com vista frontal anterior (a) e posterior (b) a instalação do dispositivo

Fonte: Autores, 2015

Instalação do dispositivo (parte da garrafa pet) na caixa acoplada

1. A instalação da garrafa foi bem simples, podendo ser realizada por qualquer pessoa, não necessitando de 
profissionais habilitados. A preparação para cada caixa acoplada ocorreu da seguinte forma:

2. Primeiro cortou uma garrafa pet de 2 litros na altura superior, deixando-a com a capacidade média de 1,8 
Litros. Salienta-se que nesta pesquisa foi utilizado o termo garrafa pet, para o dispositivo, porém este é 
apenas uma parte da mesma.

3. Posteriormente retirou-se a tampa da caixa, desenroscou a boia e a garrafa já cortada foi disposta no 
interior da caixa, onde esta se encheu de água e por isso se fixou no fundo. Após a instalação da garrafa, 
enroscou-se a boia e fechou-se a tampa da caixa acoplada. Com isso, quando o botão da descarga era 
acionado, o volume de água que estava dentro da garrafa não desceu, tendo uma economia cerca de 1,8 
Litros de água por descarga acionada.

4. Após inserir a garrafa pet a mesma foi preenchida com água até a borda, sendo esta não liberada com o 
acionamento da descarga, economizando assim cerca de 1,8 Litros de água a cada acionamento efetuado 
no botão da caixa acoplada.
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Comparação do sistema antigo com o sistema proposto

Identificação das desvantagens do sistema antigo da caixa acoplada

Em época de mudanças bruscas de temperaturas, uma borracha que serve de base para a colocação da caixa 
acoplada, por exemplo, às vezes gera vazamento. A maior desvantagem foi a quantidade de água que desce 
em cada acionamento da descarga, em média 6 litros. Essa não é a melhor opção, pois já existem no mercado 
várias caixas acopladas com duplo acionamento, onde se tem um acionamento para sólido (que libera muita 
água) e para líquido (que libera pouca água), dessa forma, uma alternativa econômica para caixas com um 
único acionamento poderia ser a instalação da garrafa pet.

Comparação do consumo de água no ano de 2014 com 2015

Comparando os meses maio, junho, julho e agosto de 2014, antes da instalação e os mesmos meses em 2015, 
posterior à instalação, percebeu-se também uma economia no consumo boa economia.

A Tabela 1 apresenta os meses de maio, junho, julho e agosto de 2014 e os mesmo meses em 2015.

Tabela 1 – Comparação do ano de 2014 com 2015

Comparação entre o Antes e o Depois
2014 2015

Maio 228000 210.000 litros/mês
Junho 234000 218.000 litros/mês
Julho 239000 356.000 litros/mês
Agosto 220000 205.000 litros/mês
Setembro 231000 219.000 litros/mês

Fonte: Autores, 2015

No entanto, julho/2014 foi de 239.000 litros/mês, bem menor que em julho/2015 356.000 litros/mês, esse 
aumento brusco, contudo, não teve relação com a instalação do dispositivo e sim devido a vazamentos 
verificados em apartamento.

Baseado nos dados apresentados, pode-se considerar que o dispositivo foi eficiente, sendo que não foi 
registrada nenhuma reclamação por parte dos moradores quanto a retenção de dejetos sólidos e líquidos, 
como também nenhum dano às peças das caixas acopladas.

5. Considerações Finais

Após levantamentos de dados e análises do processo de instalação de um dispositivo na caixa acoplada do 
vaso sanitário, com base nas informações obtidas, foi possível observar que o condomínio estudado está se 
preocupando com a crise que está ocorrendo no país.

Diante da situação, a pesquisa teve como objetivo principal propor melhorias sustentáveis e minimização da 
quantidade de água cada vez que a descarga é acionada, evitando o desperdício.
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Entretanto, é necessária uma mudança cultural dos moradores na sensibilização com a constante economia de 
água. Diante dessa constatação, para um futuro trabalho de observação, vemos a necessidade de orientação 
teórica, de principio psicológico, para explicar as nuances do comportamento das pessoas quando participam 
de um processo analítico.

Sendo assim, é imprescindível a contribuição de todos para uma melhor obtenção de resultados satisfatórios 
para uma situação mais sustentável.
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VI - OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA NO TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE 
FIO MÁQUINA

Francisco de Assis Rodrigues; Eduardo Henrique Alves9; Wilson Luigi Silva10 

(I ENCONTRO INTERESTADUAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2015)

RESUMO

Este artigo discute os resultados obtidos na pesquisa sobre a otimização da operação logística de carga e descarga em uma indústria 
siderúrgica da região de Contagem/MG. Na pesquisa de natureza descritiva, adotou-se o estudo de caso como procedimento 
técnico. Os tempos de carga e descarga coletados possibilitaram a avaliação das alternativas já existentes e a proposição de novas 
estratégias para se realizar o processo de carga e descarga do fio máquina. Os resultados permitiram concluir a possibilidade da 
utilização de ferramentas como Picking, JIT II e Janelas de descarga, de tal forma que não ultrapasse o tempo limite de carga e 
descarga e o quão importante são para os processos operacionais e produtivos de uma empresa. Os resultados apresentados 
superavam as expectativas e, após a implantação das atividades logísticas e suas respectivas ações, deu-se início à implantação e 
ao controle das ações propostas. Já no mês de janeiro/2015, houve a redução no tempo de separação de 60 minutos (19,7 %) em 
relação ao tempo anterior, carregamento da carga 20 minutos (6,6%), e a duração da conferência de documentação e carga em 
relação a dezembro/2014.

Palavras-chaves: Otimização. Indústria Siderúrgica. Picking . JIT II.

1. Introdução

Nos dias atuais, a logística vem sendo disseminada pela indústria em larga escala, embora isso não seja uma 
novidade. Com a globalização fortalecida pela economia de mercado, tornou-se necessária, para manutenção 
da competitividade, a redução dos custos logísticos referentes à armazenagem, transporte, distribuição de 
produtos, tecnologia da informação, estocagem e otimização de recursos. É indiscutível a importância da 
logística em todas as etapas do processo, pois cada fase da cadeia produtiva deve ser distinta e gerenciada, 
de forma que não interfira no processo como um todo.

Observou-se, portanto, que as empresas posicionadas no mercado mundial direcionam seus esforços, a fim de 
garantir como fator de competitividade a variável tempo de entrega, como estratégia. Soluções baseadas em 
relação ao tempo devem ser analisadas constantemente, buscando benefícios, inovações e implementações 
de tecnologias já existentes.

No ano de 2008, houve uma notificação de que as linhas férreas que davam acesso às dependências de uma 
empresa siderúrgica de grande porte na região de Contagem/MG seriam desativadas pela concessionária 
responsável, por causa da inauguração do Terminal Integrador de Cargas no Município de Santa Luzia/MG. 
Logo, todo o processo de carga e descarga passou a ser realizado via transporte rodoviário, impactando o 
processo logístico e, como consequência, o trânsito da região, que teve um aumento considerável no volume 
de veículos.

9  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
10  Docente do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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Foi observada a necessidade de solucionar estes problemas; notou-se uma infinidade de procedimentos 
administrativos e operacionais, aos quais a empresa deve se atentar, pois a logística é um sistema integrado, 
ao qual se deve saber coordenar toda a cadeia de suprimentos,  para que a matéria-prima chegue ao local 
certo, dentro de um tempo aceitável, a um custo baixo, em boas condições, para a indústria produzir de 
forma eficiente seus produtos. Com o objetivo de otimizar a operação logística, foi feita a implantação do JIT 
ll no processo de transporte e carga e descarga da material-prima .

2. Desenvolvimento

2.1 Referencial Teórico

De acordo com o dicionário Michaelis (2007), a logística é a ciência militar que trata do alojamento, 
equipamento e transporte de tropas, produção e distribuição, manutenção e transportes de material e de 
outras atividades não combatentes relacionadas. Mas esta definição vem evoluindo e hoje abrange novas 
concepções, que passam a ser aplicadas como um fator estratégico pelas empresas.

A logística é singular: nunca para! Está ocorrendo no mundo todo, 24 horas por dia, sete dias por semana, 
durante 52 semanas por ano. Poucas áreas de operações envolvem a complexidade ou abrangem o escopo 
geográfico característicos da logística. O objetivo da logística é tornar disponíveis produtos e serviços no local 
onde são necessários, nos momentos em que são desejados (BOWERSOX; CLOSS, 2011, p.19).

No cenário de concorrência, existe a necessidade de as empresas realizarem a gestão da logística adequada, 
quando uma organização possui eficiência e eficácia na gestão das suas atividades, alcançam êxito na 
conquista dos objetivos, ofertando produtos e serviços de qualidade a um preço acessível a todos. Através 
dos vários conceitos abordados em torno da logística, a principal diretriz é assegurar a entrega de produtos 
e serviços em uma determinada hora e local estabelecido que atenda o cliente, seja ele interno ou externo 
com um nível de excelência desejado.

A operação logística realiza a movimentação interna e externa de matérias-primas e produtos dentro das 
empresas, sendo responsável pelo recebimento até a entrega ao cliente.

Ballou (1993) definiu algumas atividades como sendo as mais importantes para conseguir galgar os objetivos 
logísticos, no que se diz respeito a custos e níveis de serviços, as dividiu pela ordem de suas respectivas e 
as subdividiu em atividades primárias e de apoio. Sendo que as atividades de importância primária para 
alcançar os objetivos logísticos são: Transporte, manutenção de estoques, processamento de pedidos.

Ballou (2011) aponta uma série de atividades adicionais que apoiam as atividade primárias. Elas são: 
Armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação do produto, 
manutenção de informação.

Atividades logísticas são partes da cadeia de suprimentos que planejam, implementam e controlam o fluxo e 
armazenagem de materiais, desde o recebimento de matérias-primas até o cliente final.

Segundo Bowersox e Closs (2011), na operação logística, os relacionamentos na cadeia de suprimentos 
pertencem às áreas mais complexas e menos competitivas. O sucesso ou fracasso da empresa está diretamente 
relacionado com a capacidade de estabelecer relacionamentos eficazes na cadeia de suprimento.
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O sincronismo dos processos e informações de uma empresa será mais complex, na medida em que seus 
clientes e fornecedores forem aumentando, ou seja, quanto maior for a cadeia de suprimentos desta empresa.

A gestão da cadeia de suprimentos é cada vez mais importante para as empresas, por isso é utilizada 
estrategicamente de maneira eficaz na redução dos custos com materiais. O gerenciamento desta cadeia 
acarreta em uma maior competência e efetividade na prática das atividades.

A gerência da cadeia de suprimentos pode ser definida como uma função conjunta de métodos que visam 
interligar, supervisionar e coordenar todas as atividades da cadeia de suprimentos, ligando produção, 
fornecedores, estoque, localização, transporte e sistemas de informação. Implicando assim, em uma maior 
eficiência e eficácia na realização das atividades.

Para Handfield e Nichols (1999), o gerenciamento da cadeia de suprimentos é a integração das atividades da 
cadeia de suprimento, com a finalidade de obter vantagem competitiva sustentável, ou seja, adquirir mais 
valor que o concorrente.

O equilíbrio entre fornecedores e clientes, a otimização dos custos operacionais na produção e logística, sem 
impactos negativos nas estratégias de valor para o cliente, é a base para um bom gerenciamento da cadeia 
de suprimentos.

Para que a chance de sucesso do gerenciamento da cadeia de suprimentos aumente, é necessário que as 
empresas e os parceiros compartilhem seus dados, pois assim todos terão informações para um melhor 
desenvolvimento das operações. Para obter resultados positivos na cadeia de suprimentos é comum a divisão 
das atividades de compras e distribuição em departamentos.

De acordo com o dicionário Aurélio (2010) a palavra “compra” pode ser definida como a aquisição de um 
bem, serviço ou de um direito, no qual se paga um determinado preço.

Segundo Lopes; Souza e Moraes (2000), a função compras tem a responsabilidade de conceder os 
componentes, insumos, materiais auxiliares, bens patrimoniais e serviços fundamentais à aplicação das 
operações. Saber comprar de forma correta é determinante para a competitividade e para permanência da 
empresa no mercado.

Segundo Novaes (2007), o processo de abastecer a matária-prima e componente é denominado logística de 
suprimentos. Este processo é de grande importância para a logística, devido ao seu cunho estratégico e pela 
importância econômica a ela associada.

A distribuição de produtos se dá através de diferentes perspectivas funcionais pelos técnicos logísticos, pelo 
pessoal do marketing e de vendas. Os técnicos em logística denominam distribuição física de produto como 
processos onde os produtos são transferidos do ponto de fabricação até seu destino final (consumidor).

Para que a distribuição de materiais ocorra de forma correta e eficaz é necessário que a atividade de separar 
e preparar os pedidos (picking) ocorra de forma correta.

Barthold (2012) entende por picking a atividade de separar e preparar os pedidos, cuja função é a coleta da 
mistura de produtos na quantidade exata da área de armazenagem para atender as necessidades do cliente. 
Assim o foco ocorrerá na coleta do pedido.
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O picking é uma das atividades mais importantes dentro de um armazém e juntamente com o custo, o tempo 
desta atividade interfere no tempo de ciclo do produto, ou seja, no ato que o pedido é feito pelo cliente 
até a entrega do produto para o mesmo de forma correta. O aumento da competitividade e necessidades 
dos consumidores fez com que algumas tendências fossem tomadas no setor de armazenamento, tais 
como: aumento do número de pedidos, concentração em grandes armazéns, entrega para o dia seguinte, 
proliferação do número de SKUs (Unidade de Manutenção de Estoque).

Barthold (2012) afirma que a atividade de picking deve ser maleável para garantir uma operação dentro das 
expectativas do cliente, através de sistemas de controle e monitoramento que tolerem os níveis de serviço e 
qualidades identificados. São princípios utilizados para a melhora do sistema de picking: Priorização de produtos 
que tenham maior rotatividade, utilização de documentações de fácil entendimento e operacionalização, 
organização dos pedidos conforme as restrições de localização dos produtos, manter um sistema eficiente 
de localização do produto, avaliação do operador conforme os erros cometidos, evitar contagens de produto 
durante a coleta, eliminação de documentos em papel.

Juntamente com os equipamentos e sistemas envolvidos na armazenagem dos equipamentos, o planejamento 
do picking necessita de estratégicas para a maleabilidade e produtividade da linha. Estas estratégias se 
dividem em: Picking discreto, picking por zona, picking por lote, picking por onda.

Entretanto, de nada adianta estas estratégias serem bem definidas e planejadas se a movimentação dos 
materiais não ocorrer de forma correta, tendo em vista que a movimentação dos materiais potencializa a 
eficiência abrangendo toda a área do armazém.

A movimentação de material não é limitada apenas a movimentar e armazenar, ela tambem é responsavel pela 
execução de funções, tendo em vista o tempo e a aréa total disponíveis. As atividades de suporte à produção 
e as demais atividades relacionadas não podem ser vistas como um número isolado e independente de 
procedimentos. É necessario que elas sejam integradas em um sistema, de modo a maximizar a produtividade 
abrangendo toda a área do armazém.

Quando for realizada a movimentação dos materiais deve-se ter o cuidado para que seja realizada de forma 
segura, eficiente e com baixo custo, na hora certa, com os estoques apurados e sem avarias.

De acordo com Lopes, Souza e Moraes (2000), as atividades de armazenagem e movimentação podem 
ser executadas de uma forma simultânea, devido ao fato de as interdependências serem múltiplas. As 
movimentações de materiais integrados às operações logísticas geram ganhos imensuráveis para empresa, 
dentre esse inúmeros ganhos devemos salientar os ganhos de qualidades e a alta eficiência.

De acordo com Bowersox e logístico Closs (2011) o objetivo principal do manuseio é a separação das cargas 
de acordo com a necessidade do cliente e tem como atividades principais: Recebimento, manuseio Interno, 
expedição.

O sistema de transporte é o componente que tem a função de transportar os materiais de um local ao outro. 
Este é de suma importância, pois sua má utilização acarretará em custos elevados para o processo. O sistema 
de transporte influencia na redução dos preços das mercadorias, na garantia de escala da produção e no 
aumento da competitividade.

De acordo com Bowersox e Closs (2011), os equipamentos mais comuns para o manuseio e armazenagem 
são empilhadeiras, cabos de reboque, paleteiras, veículos de reboque, esteiras transportadoras e carrosséis. 
Segundo os autores, as definições destes equipamentos são: Empilhadeiras, paleteiras, cabos de reboque, 
veículos de reboque, esteira transportadora, carroceis.
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Atualmente,  com o aumento da variedade de produto, com durabilidade cada vez menor, deu crescente 
terceirização de atividades, da globalização dos negócios e dos avanços na área da tecnologia da informação, 
tem transformado a gestão efetiva da cadeia de suprimentos em uma tarefa cada vez mais complexa e 
desafiadora, ao mesmo tempo em que é considerada como uma das principais áreas onde as empresas 
podem obter vantagens competitivas.

Segundo Fisher (1997), nunca tanta tecnologia e capacidade intelectual foram dedicadas ao aprimoramento 
do desempenho das cadeias de suprimentos. Por outro lado, devido ao aumento da complexidade, o 
desempenho de muitas dessas cadeias é ainda bastante ruim, tendo como causa principal, muitas vezes, a 
inexistência de uma estratégia adequada para a gestão das cadeias de suprimentos.

Com o crescimento do interesse no gerenciamento da cadeia de suprimentos, a partir da década de 1990, as 
barreiras funcionais internas vêm sendo quebradas e a separação tradicional entre fornecedores, produtores, 
distribuidores e clientes, diminuindo, tendo como  nova visão é a de colaboração.

Para que se reduzam os desperdícios nas operações industriais, devem-se levar em conta três importantes 
componentes: o primeiro refere-se à empresa estabelecer um fluxo balanceado e sincronizado, o segundo 
diz respeito à empresa tomar uma atitude em relação à qualidade e o terceiro o envolvimento de todos os 
funcionários da organização (Pozo, 2004).

A redução do número de fornecedores para o mínimo possível é um dos fatores que mais contribui para 
alcançar os potenciais benefícios da política Just in time. Esta redução gera, porém, vulnerabilidade em 
eventuais problemas de fornecimento, já que fornecedores alternativos foram excluídos. A melhor maneira 
de prevenir esta situação é selecionar cuidadosamente os fornecedores e arranjar uma forma de proporcionar 
credibilidade dos mesmos, de modo a assegurar a qualidade e confiabilidade do fornecimento (Cheng et. al., 
1996, p. 106).

Com a renovação do Just-In-Time, produziu o JIT II, isto significa mais responsabilidade com os fornecedores 
para todas as funções realizadas, tais como: Controle e previsão de estoques, controle sobre a demanda dos 
pedidos de materiais / produtos, faturamento e emissão de Notas fiscais.

Os sistemas JIT II são frequentemente utilizados em ambiente cliente / fornecedor, onde eles têm acesso a 
um banco de dados utilizando Structured Query Language (SQL). A implantação do JIT II oferece muitos riscos, 
pois depende muito do seu fornecedor. Podem-se observar alguns pontos de vulnerabilidades: As economias 
de custos não podem ser realizadas se o fornecedor não sincronizar as suas entregas com a demanda, os 
fornecedores podem tentar atender mais clientes do que eles podem acomodar, os fornecedores podem 
deixar de fazer as melhorias necessárias;

A empresa que conhece e reconhece os riscos envolvidos e ainda têm interesse em JIT II, existem alguns 
passos a serem seguidos para uma implantação bem sucedida: Projeto, acesso a Dados, desenvolvimento de 
consultas e manutenção, resultados do monitoramento.

O JIT ll é a metodologia que busca o atendimento das necessidades dos clientes no menor prazo possível, 
garantido qualidade e trabalhando com o mínimo de estoque, procura eliminar qualquer tipo de desperdício 
dentro de uma indústria, garantindo, assim, a competitividade.

Muitas organizações aperfeiçoam os seus procedimentos criando a integração e parcerias com os seus 
fornecedores para a obtenção de um melhor relacionamento e de forma a considerar as necessidades e 
expectativas de ambas as partes envolvidas no negócio.
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A busca pelo conhecimento e também pela inovação são aspectos que a atual gestão moderna não pode 
desconsiderar, a busca pela excelência dos processos faz parte do dia-a-dia de todos os elementos que 
compõem a cadeia produtiva. Dentre os benefícios e vantagens que se tem com a aplicação do JIT, verificam-
se os estoques reduzidos, controle de qualidade ao longo do processo, mão-de-obra multifuncional, redução 
do desperdício, seja em tempo ou matéria-prima, ferramenta que auxilia no entendimento e respostas aos 
anseios das necessidades dos clientes internos e externos, bem como a possibilidade de estender a aplicação 
da filosofia JIT em outras áreas da administração.

Em relação às desvantagens pode-se citar a perda de autonomia das pessoas face à existência de padrões 
que regem os ciclos e os fluxos dos processos dentro do JIT, resistência à mudança e quebra de paradigmas.

No campo administrativo percebe-se a evolução das relações entre as organizacionais, especialmente na 
relação entre fornecedores ao longo da cadeia produtiva. Tem revelado consistentemente que a cooperação 
é benéfica tanto para as organizações envolvidas quanto para o cliente final que obtém um produto com 
qualidade superior.

3. Metodologia

De acordo com Gil (2002) pode-se definir pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem como 
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Os dados para realização da pesquisa 
foram obtidos através de análise de relatórios de transportes, contratos, planilhas de entradas e saúde 
de mercadorias, e controle de estoque, além dos depoimentos dos responsáveis e empregados das áreas 
administrativas, operacionais da organização em estudo.

Com a fundamentação na divisão das pesquisas por grupos, esta pesquisa se enquadra no grupo das pesquisas 
descritivas, pois o foco estará voltado para demostrar a possibilidade da otimização na operação logística de 
carga, descargas e transporte de material-prima na indústria siderúrgica em estudo.

Conforme Tribolet (2002), o estudo de caso está baseado na investigação e em um evento atual no cenário 
de uma situação real dentro de uma organização. Uma das maiores dificuldades deste método é o fato de 
se restringir a uma instância ou organização, dificultando propagação dos resultados alcançados, Sendo este 
qualitativo.

Esta pesquisa se enquadra em um estudo de caso, devido haver a necessidade de investigação na indústria 
siderúrgica m contagem, quanto ao processo otimização da operação logística no transporte de carga e 
descarga de fio máquina.

4. Resultados e Discussões

Destaca-se que os resultados ocorreram acompanhados da discussão, com a intenção de agregar mais valor, 
sendo que, na análise de dados, encontra-se a maior contribuição para os estudos. Com o intuito de auxiliar 
o presente capítulo, serão apresentados e discutidos seus resultados, atentando-se aos objetivos específicos 
da pesquisa. Por último e não menos importante, uma visão macro do estudo, respondendo ao objetivo 
geral.

De modo geral, tem-se a certeza que ao decorrer do capítulo, o problema de pesquisa “Como otimizar a 
operação logística no transporte de carga e descarga do fio máquina em uma indústria siderúrgica?” será 
respondido.
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Para chegar ao objetivo geral deste estudo, que é propor um método de otimização na operação logística no 
transporte de uma matéria-prima, utilizou-se a atividade de picking discreto. 

Anteriormente, era utilizado a atividade de picking por lote, onde o operador esperava o acumulo de uma 
certa quantidade de pedidos, em seguida era observado os produtos comuns a vários pedidos. Por trabalhar 
com vários pedidos por coleta, ganhava-se em produtividade em relação aos outros tipos de picking que 
poderiam ser utilizados, porem este mesmo processo permitia a ocorrência de grandes possibilidades de 
erro. Com isto afetava ainda mais o processo de descarga do fio máquina, acarretando assim o aumento do 
tempo de descarga.

Com adoção da utilização do picking discreto fica reduzida a possibilidade de erro, pois cada operador é 
responsável por um pedido por vez e pega apenas um produto de cada vez, sendo assim ocorreu várias 
vantagens, entre elas, apenas um período para o agendamento da atividade de picking, existe apenas um 
documento para cada ordem de separação de serviço e tendo como principal vantagem o fato de ser a 
atividade mais simples adequando-se perfeitamente quando toda a documentação está no papel.

Conclui-se então que a troca da atividade de picking de lote pela utilização da atividade de picking discreto 
acarretou na diminuição dos erros antes encontrados e consequentemente em uma maior confiabilidade 
do processo, eliminando a conferência do documento de carga e a conferência física da carga, com isto a 
diminuição no tempo de descarga do fio máquina.

O Fio máquina armazenado em um pátio de estocagem situado na cidade de Santa Luzia - MG e carregado 
em carretas dedicadas para realização do transporte, diariamente são realizados os envios de pedidos para 
o responsável deste Pátio via e-mail com a necessidade do material a ser transportado para empresa em 
estudo, este fluxo logístico divide-se em três fases: Carregamento do Fio máquina, transporte, descarga do 
Fio máquina. A fase do envio do fio maquina consiste na realização do carregamento, transporte, via carretas; 
conferência; registro de não conformidades, se necessário; realizar a desamarrar a carga e a descarga do fio 
máquina. Esta operação tem um tempo médio de 5h05 min.

Identificando oportunidades de melhorias no processo

A partir do Mapeamento de fluxo de logístico evidenciado no presente trabalho, foi justificável estabelecer 
uma comparação entre atual do fluxo logístico/produtivo atual das amostras e identificar pontos de melhorias 
que serão tratados. 

Podemos dizer que no processo logístico da empresa, a separação do material, a conferência do mesmo e 
a janela de descarga no processo interfere no tempo de descarga do material, pois a empresa devolverá o 
material para o pátio de origem, enquanto outro caminhão aguarda a liberação, para o descarregamento, 
formando assim gargalos. 

Para retirada do fio máquina no terminal de carregamento é feito primeiramente a separação do material 
através da atividade de picking discreto, onde cada operador fica responsável por um pedido por vez e pega 
apenas um produto de cada vez. 

Posteriormente, é feito a conferência do material pela ferramenta JIT II, onde é feito o controle sobre a 
demanda dos pedidos de materiais / produtos. Feito a correta separação e conferencia do material, o 
caminhão é liberado para fazer o transporte do fio máquina. Juntamente com a carga, segue um documento/
conhecimento da carga atestando que o pedido está conforme foi solicitado pela empresa.
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As carretas, ao chegarem ao pátio da empresa para o descarregamento, dão entrada sem a necessidade de 
conferência da carga. O tempo gasto com a descarga do fio máquina é em média de 15 minutos, 4,9 % do 
tempo total. Para o descarregamento no pátio da empresa foi implantado a janela de descarga, determinando 
assim o fluxo de descarga dos veículos no pátio da empresa. A cada 10 minutos entrará uma carreta na 
empresa, totalizando no máximo 6 carretas por hora. Com isto, irá minimizar a ocorrência de gargalo na 
descarga dos caminhões.

Apresentação de um novo modelo logístico do processo

De acordo com as análises realizadas, revisão bibliográfica e do estudo dos problemas levantados na empresa, 
a proposta de otimização da operação logística no transporte de carga e descarga de Fio máquina, visando 
um processo logístico mais enxuto, extraindo o melhor rendimento possível e empregando técnicas para 
selecionar as melhores alternativas para se atingir os objetivos determinados, tais como: Otimizar custos, 
otimizar produtividade, otimizar processos, otimizar o tempo etc., significa estabelecer prioridades para 
uma maior eficiência e eficácia em busca de obter os melhores rendimentos. Com a proposta/Implantação 
espera-se:

1. Com a prática da atividade picking discreta implantado, cada operador será responsável 
por um pedido por vez e pega apenas um produto de cada vez sendo assim o tempo de 
separação passará de 90 minutos para o tempo atual de 30 minutos, redução de 19%.

2. Aplicando a metodologia do JIT ll, visando o atendimento das necessidades identificadas, 
conseguimos a eliminação da conferência na empresa estudada, pois esta conferência está 
sendo realizado no ato da separação do material no deposito intermediário, com isso houve 
uma redução de total 20 minutos no tempo de descarga de cada carreta, que engloba a 
conferencia de documentos e matéria e a própria descarga, redução de 6,6%.

Com a implantação das janelas de Controle de Descarga conseguimos evitar as filas na área de descarga na 
empresa estudada, pois não havia um limite de carretas definidas. A partir da implantação, ficou definido que 
entrariam 06 carretas por hora, ou seja, 01 carreta a cada 10 minutos.

Tabela 1: tempos da operação

Atividade Tempo Atual Tempo Atual Tempo Ganho % do tempo
(min) (min) (min) ganho

Pedido do FM 5 5 0 0,0
Separação 90 30 60 19,7
Carregamento 40 20 20 6,6
Amarrar a carga 10 10 0 0,0
Transporte 60 60 0 0,0
Portaria da empresa em estudo 5 5 0 0,0
Conferência do documento da carga 5 0 5 1,6
Conferência da carga 10 0 10 3,3
Descarga da Carga 20 15 5 1,6
Retorno para o deposito 60 60 0 0,0
Total do tempo gasto 305 205 100 32,8

Fonte: Autores, 2015
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O gráfico 01 apresenta que, após a realização da implantação das ferramentas JITll e Picking discretos, houve 
ganhos de 32,8 % que foram significativos no tempo da operação logística.

No gráfico 2 temos evidenciado em algumas etapas o tempo de Pedido de FM, Arramar a carga, transporte, 
portaria da empresa e retorno para o deposito.
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O gráfico 03 mostra os ganhos de 32,8% com os novos métodos que estão sendo utilizados; mostra a eficácia 
na implantação. Em relação a separação de carga, foi constatado que antes esta era feita de forma errônea e 
após a implementação da ferramenta do picking discreto foi possível sanar estes erros, otimizar o processo 
e diminuir o tempo que os operadores utilizavam para a separação dos materiais, passando de 90 minutos 
para o tempo atual de 30 minutos, 19,7 % do tempo.

No processo de carregamento do fio máquina ocorreu uma redução de 20 minutos (6,6 %) no tempo que os 
operadores gastavam para o carregamento. Isto devido a correta separação do fio máquina.

A conferência do documento de carga e a conferência de carga que juntos acarretavam em uma perca total 
de 15 minutos (4,9 %) no processo deixaram de existir devido a implementação do JITII na separação e 
carregamento do fio máquina.

Analisando o descarregamento da carga, nota-se uma redução no tempo de descarga de 5minutos (1,6 %). 

Isto ocorreu devido a correta separação dos materiais.                                                                                                         

3. Considerações Finais

Com a realização de um estudo abrangente sobre a otimização do processo logístico do transporte de carga 
e descarga de FM, uma empresa siderúrgica de aços longos em contagem, foi possível atribuir eficácia à 
mesma.

O primeiro processo passo do trabalho foi identificar através de estudo sobre a implantação do processo as 
ferramentas logísticas que poderiam ser relevantes na operação e transporte de cargas.

O segundo passo foi realizar a coleta de informações para a construção de fatos que levassem evidências 
relevantes de todos os problemas no processo.

A última etapa foi propor e implantar as ferramentas/atividades JITII e Picking descendo para o controle e 
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redução dos problemas encontrados no processo, visando o controle efetivo na utilização correta, para que 
os mesmos mantenham os resultados finais.

Neste sentido, nossa proposta de pesquisa foi atingida, uma vez que, a partir dos resultados apresentados, 
alcançamos o êxito com a redução dos principais tempos no processo da empresa pesquisada.

Os resultados apresentados superavam as expectativas e após a implantação das atividades logísticas e suas 
respectivas ações, visto que após o início da implantação e o controle das ações propostas, já no mês de 
janeiro/2015, houve a redução no tempo de separação de 60 minutos (19,7 %) em relação ao tempo anterior, 
carregamento da carga 20 minutos (6,6%), e a duração da conferência de documentação e carga em relação 
a dezembro de 2014.

A pesquisa, desta forma, agrega valores à área da Engenharia de Produção  podendo ser utilizado como fonte 
de consulta acadêmica ou consultada por outros pesquisadores.
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VII - TOPOGRAFIA APLICADA PARA O CONTROLE DE RECALQUE EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURAS

Charles Cássio Almeida Borges; Jânia de Melo Assis; Rodrigo Campos Pereira11; Cláudia Constantina 
Saraiva12

(REVISTA A MIRA: AGRIMENSURA E REGISTROS PÚBLICOS,  ANO XXV, N° 174)

RESUMO

O presente trabalho mostra a importância da fiscalização no controle de recalque em obras de infraestrutura, depois dos acidentes 
que ocorreram recentemente, como por exemplo, o do viaduto dos Guararapes, localizado em área de grande fluxo dentro da 
cidade de Belo Horizonte, possivelmente ocasionado por erros de engenharia, como falta de fiscalização na retirada das escoras, 
que é realizada com equipamentos topográficos de alta precisão e com a finalidade de identificar a movimentação entre as 
estruturas, assim, prevenindo o acontecimento de catástrofe e prejuízos. Hoje, com os avanços tecnológicos, têm-se diversas 
formas de acompanharmos o controle de recalque. A aplicação do nivelamento geométrico, método das visadas iguais, técnica 
essa considerada consagrada, devido à consistência dos resultados, trata de um processo lento e consequentemente oneroso. 
Em decorrência disso, abre-se assim um caminho para alternativas baseadas nos métodos indiretos, entre eles o nivelamento 
trigonométrico e a utilização do GNSS (Global Navigation Satellite System). O objetivo geral deste estudo é apresentar os 
procedimentos para o controle de recalque em obras de infraestruturas, com a utilização de equipamentos topográficos voltados 
para essa aplicação. A metodologia aqui utilizada foi a de revisão de literatura. Conclui-se que, a topografia aplicada para o 
controle de recalque em obras de infraestruturas,  sendo de concreto moldado no local, pré-fabricado, alvenarias ou metálica, em 
reservatórios, edifícios, pavilhões, viadutos etc. faz com que, desde o início da montagem das estruturas até após o término da 
construção da obra, seja vista com bons olhos, prevenindo dessa forma, problemas futuros.

Palavras-chave: Fiscalização. Controle de recalque. Infraestrutura. Equipamentos topográficos.

1. Introdução

O recente desenvolvimento econômico do país, especialmente nas últimas décadas, teve repercussão 
em larga escala na Engenharia, especialmente na área da construção civil, com significativo aumento no 
número de construções. Entretanto, esse crescimento do número de construções, infelizmente, não veio 
acompanhado do necessário e criterioso cuidado durante as construções.

O controle pode ser restrito às medições de recalques. Um estudo deste tipo engloba profissionais de áreas 
afins, na busca de um procedimento metodológico, envolvendo tanto a Ciência Geodésica quanto a Ciência 
dos Solos e Matemática, objetivando obter soluções apropriadas em obras de grande porte.

11  Discentes do curso de Engenharia de Agrimensura da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
12  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura e Civil da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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A medição de recalque permite a investigação e avaliação do desempenho e segurança do sistema formado 
pelos elementos: superestrutura, fundações e solo. Os diversos tipos de danos estão associados aos 
valores limites recomendados para os recalques totais e diferenciais. Os danos podem ser divididos em três 
grupos principais: visuais ou estéticos (sem risco de qualquer natureza), danos que comprometem o uso e 
funcionalidade daedificação e, finalmente, danos estruturais que colocam em risco a segurança dos usuários.

Durante a construção, poderá ser observada a presença de fissuras nas estruturas, ainda não prejudiciais 
à estabilidade da edificação. Ressalta-se aqui a importância do acompanhamento sistemático da obra 
com o objetivo de garantir a segurança contra sua ruptura. O controle de recalque da estrutura poderá ser 
acompanhado, concomitantemente à realização da obra.

Acidentes (desabamento, desmoronamento, assim como recalques de fundações), vêm sendo, cada vez 
mais, detectados em ambientes urbanos, principalmente em áreas de desenvolvimento descontrolado de 
edificações prediais de grande porte vertical. Em consequência disto, percebe-se nos últimos anos, além 
da atuação da Engenharia Geotécnica e Estrutural, o crescimento e a valorização do emprego de métodos 
geodésicos em ambiente da construção civil brasileira.

A definição de um Sistema de Referência a partir de um único Sistema de Coordenadas e um conjunto 
de campo de pontos é de fundamental importância para a análise do controle da obra com respeito ao 
deslocamento vertical.

O objetivo geral deste trabalho é apresentar os procedimentos para o controle de recalque em obras de 
infraestruturas, com a utilização de equipamentos topográficos voltados para essa aplicação. Já os objetivos 
específicos são: Escolher o equipamento adequado para o controle de recalque; e Analisar a importância de 
implantar estacas de controle na infraestrutura.

Este estudo justifica-se pelo fato da importância do monitoramento dos recalques de estruturas está ligada 
a questões de segurança e durabilidade das construções, que precisam ser monitoradas constantemente, 
desde o início da obra, como controle de qualidade, verificando-se seu comportamento durante a construção 
e durante a sua utilização. A falta de um monitoramento periódico pode acarretar a não constatação de 
problemas estruturais em construções, que em alguns casos poderá ser detectado numa simples verificação 
visual por um profissional treinando e com conhecimento específico. Caso semelhante ocorreu em viaduto 
de concreto em na Avenida Pedro I (Viaduto Batalha dos Guararapes), em Julho de 2014 em que uma possível 
verificação periódica acarretou ao colapso de algumas estruturas, onde além do prejuízo econômico houve 
mortes de moradores da região. A partir de tal justificativa pode-se aqui utilizar como questão norteadora a 
seguinte questão: Como fazer controle de recalque em uma obra de infraestrutura?

A metodologia aqui utilizada foi a de revisão de literatura, visto que buscou-se por meio de livros e artigos de 
diversos autores responder ao objetivo principal aqui proposto.

2. Referencial Teórico

2.1 Topografia

Topografia é a ciência que estuda todos os acidentes geográficos definindo a situação e a localização deles 
que podem ficar em qualquer área. Tem a importância de determinar analiticamente e geometricamente 
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as medidas de área e perímetro, localização, orientação, variações no relevo, etc e ainda representá-las 
graficamente em cartas (ou plantas) topográficas.

Através de estudos e cálculos topográficos pode-se definir o alinhamento e nivelamento, atestado de 
verticalidade em postes e torres, cálculo de volumes, cortes e aterros, certificação de imóveis rurais, 
levantamento planialtimétrico, projetos de redes de água e esgoto, projetos urbanísticos, retificação da área 
e outros. Definindo a melhor solução para as pessoas e também para não prejudicar o meio ambiente.

De acordo com a NBR 13133 (ABNT, 1994, p. 3), Norma Brasileira para execução de Levantamento Topográfico, 
o levantamento topográfico é definido por:

Conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e 
verticais, de distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental adequado à 
exatidão pretendida, primordialmente, implanta e materializa pontos de apoio no terreno, 
determinando suas coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de 
detalhe visando a sua exata representação planimétrica numa escala pré-determinada e à 
sua representação altimétrica por intermédio de curvas de nível, com equidistância também 
pré-determinada e/ou pontos cotados.

A Topografia pode ser entendida como parte da Geodésia, ciência que tem por objetivo determinar a forma 
e dimensões da Terra. Tradicionalmente o levantamento topográfico pode ser divido em duas partes: o 
levantamento planimétrico, onde se procura determinar a posição planimétrica dos pontos (coordenadas X 
e Y) e o levantamento altimétrico, onde o objetivo é determinar a cota ou altitude de um ponto (coordenada 
Z). A realização simultânea dos dois levantamentos dá origem ao chamado levantamento planialtimétrico. A 
Figura 1 ilustra o resultado de um levantamento planialtimétrico de uma área.

Figura 1: Desenho representando o resultado de um levantamento planialtimétrico

Fonte: Leica Geosystems (2014)
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As antigas civilizações, com destaque para os egípcios, chineses, gregos, árabes, romanos e babilônicos, já 
utilizavam diversos instrumentos que, embora bastante rudimentares, serviram para delimitar propriedades, 
traçar rotas comerciais e erguer suas construções.

A “groma egípcia”, por exemplo, é um instrumento manual com uma base em forma de “X”, suspensa por 
uma corrente e que tem pendentes em cada ponta do “X” uma corda com um pequeno peso. Além de ser 
utilizado para alinhar direções em áreas planas até objetos distantes e depois transferir as linhas para o solo 
marcando linhas retas, ainda podia ser usada para marcar ângulos necessários nas construções, como por 
exemplo, nas pirâmides (FARIA, 2013).

Mas os instrumentos topográficos viriam a se desenvolver mesmo, apenas no século XVII, quando Kepler 
inventou a luneta astronômica (1611), Torricelli inventou o barômetro, o inglês John Harrison inventou o 
cronômetro e, principalmente, quando a construção de limbos graduados deu lugar a construção dos primeiros 
teodolitos, instrumento ótico usado para medir com precisão ângulos horizontais e ângulos verticais (FARIA, 
2013).

Os feitos mais importantes, no entanto, foram quando em 1873, Listing propôs a denominação de Geóide para 
a forma da terra (circunferência da terra que é determinada pelo nível médio dos oceanos em calmaria e se 
estende por sob os continentes formando um círculo) e Molodensky, em 1945, demonstrou que a superfície 
física da terra podia ser determinada a partir das medidas geodésicas (do geóide). Assim, os topógrafos 
passaram a formar as redes geodésicas, sistemas de determinação das características físicas da superfície 
terrestre baseadas na altitude, com relação ao geóide, e longitude (FARIA, 2013).

Atualmente, graças ao avanço tecnológico, os aparelhos modernos e altamente sofisticados, permitem obter 
uma descrição do modelado terrestre com precisão exigida para projetos de grande complexidade bem 
como para a locação final desses projetos no terreno. O primeiro mapa-múndi conhecido foi elaborado por 
Anaximandro de Mileto (611-547 a.C.), discípulo de Tales, que no século VI AC tentou representar o mundo 
como um disco que flutuava sobre as águas. Algum tempo mais tarde Pitágoras, chegou à conclusão que a 
Terra era redonda iniciando assim uma nova escola (INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, 2013).

Durante um levantamento topográfico, normalmente são determinados pontos de apoio ao levantamento 
(pontos planimétricos, altimétricos ou planimétricos), e a partir destes, são levantados os demais pontos que 
permitem representar a área levantada. A primeira etapa pode ser chamada de estabelecimento do apoio 
topográfico e a segunda de levantamento de detalhes (DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, 2013).

De acordo com a NBR 13133 (ABNT 1994, p.4) os pontos de apoio são definidos por: “pontos, convenientemente 
distribuídos, que amarram ao terreno o levantamento topográfico e, por isso, devem ser materializados por 
estacas, piquetes, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da sua importância e permanência”.

A TopografIa é a base para diversos trabalhos de engenharia, onde o conhecimento das formas e dimensões do 
terreno é importante. Citam-se alguns exemplos de aplicação: projeto de execução de estradas; grandes obras 
de engenharia, como pontes, portos, viadutos, túneis, etc.; locação de obras; trabalhos de terraplanagem; 
monitoramento de estruturas; planejamento urbano; irrigação e drenagem; reflorestamentos etc.

E, talvez este sim, a maior revolução na topografia (e geografia em geral), foi à invenção do GPS (Sistema 
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de Posicionamento Global) que trouxe a capacidade de determinar posições estáticas ou cinemáticas (em 
movimento) com muito mais rapidez e precisão do que qualquer outro método anterior.

2.2 O controle de recalque em obras de infraestruturas

Segundo a NBR 6122:2010, recalque é o movimento vertical descendente de um elemento estrutural. Quando 
o movimento for ascendente, denomina-se levantamento. Convenciona-se representar o recalque com o 
sinal positivo. Recalque diferencial específico é a razão entre as diferenças dos recalques de dois apoios e 
a distância entre eles. Nas obras em que as cargas mais importantes são verticais, a medição dos recalques 
constitui o recurso fundamental para a observação do comportamento da obra (ABNT, 2010).

A medida dos recalques deve obedecer a uma estratégia cuidadosamente elaborada, desde a implantação de 
RN (Referência de Nível) indeslocável – Benchmark – até a execução das campanhas de medição. O Benchmark 
deve ser materializado fora da área de influência de estudo, ou seja, externamente à área suscetível a 
recalque, e a sua implantação obedece a rígidos critérios, para garantir a sua indeslocabilidade é construído 
sobre elemento firmemente engastado no solo ou em rocha Os pontos de controle devem ser distribuídos 
de acordo com a característica geométrica da estrutura ou da edificação, sendo geralmente fixados pinos em 
pilares ou nas peças estruturais onde se quer efetuar a medição para controle dos deslocamentos verticais.

As campanhas de nivelamento geométrico devem ser planejadas de forma a atender aos seguintes requisitos 
(ABNT, 1994):

a) periodicidade das observações para tomada das medidas, decorrente da metodologia de trabalho 
traçada em conjunto com a equipe de observação e análise do comportamento da estrutura;

b)  deve-se sempre que possível efetuar as medições em horários fixos, em condições similares, buscando-
se diminuir a variabilidade de influência nos resultados;

c)  as leituras deverão ser efetuadas em um número de séries (de nivelamento e contranivelamento) tal 
que propicie alcançar a precisão almejada.

Os dados provenientes das campanhas de campo deverão ser cuidadosamente analisados e processados, 
buscando-se determinar as cotas altimétricas dos pontos de controle.

Para o controle de recalque, faz-se de suma relevância a utilização de técnicas de verificação, assim, para a 
verificação da existência de recalques e seu acompanhamento é importante o levantamento topográfico de 
nivelamento geométrico que, segundo a NBR 13133:1994, trata-se de um método direto de determinação 
de desnível onde é realizada a medida da diferença de nível entre pontos do terreno por intermédio de 
leituras correspondentes a visadas horizontais, obtidas com um nível, em miras colocadas verticalmente nos 
referidos pontos (ABNT, 1994).

Vale aqui salientar sobre a importância dessa verificação, posto que, pode-se aqui utilizar como exemplo 
claro a queda do viaduto de concreto na Avenida Pedro I (Viaduto Batalha dos Guararapes), em Julho de 
2014, posto que tal verificação poderia ter solucionado supostos problemas ocasionados com a retiradas das 
vigas de sustentação do viaduto supra citado.
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Figura 2: Viaduto dos Guararapes

Fonte: Google, 2015

Figura 3: Viaduto após o colapso

Fonte: Google, 2015
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Figura 4: O viaduto em fase de construção

Fonte: Google, 2015

Figura 5: O viaduto após o colapso

Fonte: Google, 2015
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Figura 6: Erro que poderia ter sido evitado

Fonte: Google (2015).

Assim, acredita-se que é de total relevância a realização do monitoramento visando a medição de recalques 
na estrutura, posto que o levantamento topográfico assume a importância e relevância para um trabalho de 
qualidade, na busca da segurança de todos os envolvidos.

Visando a redução de erros, tal levantamento define uma metodologia em que não existe a necessidade de 
leituras em miras convencionais de topografia, que dependem da destreza do auxiliar que a deve segurar no 
prumo e do operador do Nível Óptico que estima, ao invés de ler diretamente os milímetros, já que a mesma 
é graduada em centímetros, fazendo com que se torne tão relevante para qualidade da obra.

3. Conclusão

Por meio deste estudo pode-se destacar a importância da topografia aplicada para o controle de recalque 
em obras de infraestruturas. Essa metodologia se faz relevante pela importância da análise da medição do 
recalque, a partir da qual obtém-se o comportamento da estrutura. 

O monitoramento de estruturas deve ser de uso habitual, e a topografia é fator de suma relevância para 
uma observação mais consistente do recalque, considerando-se a utilização de técnicas e equipamentos de 
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precisão de fácil utilização, tornando uma ferramenta para garantir a qualidade, segurança e confiança das 
estruturas, da forma que seja economicamente viável.

Os dados levantados nesse trabalho foram obtidos para fins de análise de confirmação de funcionamento da 
metodologia desenvolvida, sendo feitos periodicamente.

Da forma em que as medições são realizadas, os resultados são obtidos de forma direta e com consistência. 
A análise da topografia aplicada para o controle de recalque em obras de infraestruturas, planejada de forma 
eficiente, diminui os erros decorrentes, especificamente os erros de operação e sistemáticos.

Com a definição de um plano topográfico inicial para as leituras, as mesmas são realizadas de forma direta, 
objetivando a segurança e a qualidade nas obras. Por meio deste estudo, percebe-se que a topografia 
aplicada para o controle de recalque em obras de infraestruturas demonstra-se adequada, e recomenda-
se que o monitoramento seja feito periodicamente, sendo especificado pelo profissional responsável pelo 
monitoramento da estrutura.

Na maioria das vezes, o monitoramento de estruturas é iniciado quando os acidentes estruturais são 
percebidos de forma avançada, podendo ser diagnosticados precocemente se todas as estruturas fossem 
monitoradas desde o início da construção até o decorrer de sua utilização plena.

Conclui-se que, a topografia aplicada para o controle de recalque em obras de infraestruturas, sendo de 
concreto moldado no local, pré-fabricado, alvenarias ou metálica, em reservatórios, edifícios, pavilhões, 
viadutos, etc. faz com quem desde o início da montagem das estruturas até após o término da construção da 
obra seja vista com bons olhos, prevenindo dessa forma, problemas futuros.
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VIII – CONSEQUÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO, NA VISÃO DE KARL-
OTTO APEL (RESENHA)

Paulo Marcelo Villani13

Apel lança a seguinte questão: o problema da situação humana já não foi sempre um problema ético?14 Para 
explicar e fundamentar a situação como um problema moral, o autor faz uma ilustração teórico-evolutiva 
do ser humano, cujo início mítico encontra-se na queda pecaminosa do primeiro homem15, conforme citado 
na Bíblia. A partir desse exemplo bíblico da “queda”, os homens passaram a ter condições de discernimento 
sobre o bem e o mal. 

Essa ilustração mítica16 possibilitou ao autor realizar uma analogia histórico-genealógica sobre a passagem do 
homem preso aos instintos - que, devido à sua condição primitiva, recorria ao uso e à proteção da natureza 
para garantir sua sobrevivência, seja para obter seu alimento, seja para proteger-se contra as intempéries 
do tempo ou dos seus predadores - para o homem que converge sua ação para o domínio da técnica sobre 
a natureza. 

Vale ressaltar que na fase paleolítica da evolução humana, o homem passa a criar tecnologia para garantir 
a sua sobrevivência e, a partir dela, ou seja, da criação do machado de punho como marco histórico, passa 
a alterar sua compreensão sobre o seu mundo vivido. É através desse novo contexto histórico que o homo 
faber dá início ao processo de transformação – mesmo que incipiente – da natureza, rompendo de vez com 
os limites da ação humana impostas pela própria natureza. Segundo o autor: 

[...] é possível, segundo me parece, obter uma primeira representação do fato de que a 
tese-título de minha palestra (O ser humano como problema ético17) diz respeito não só à 
situação hodierna da humanidade, mas simultaneamente à situação do ser humano como 
tal, condicionada histórico-genealogicamente: a situação do ser liberado da natureza que, 
externamente como homo faber e internamente como homo sapiens em potencial, se 
destacou do domínio determinista das leis da natureza e, precisamente por isso, é direcionado 
para princípios normativos de uma ética – para princípios da razão que, em todo o caso, 
através dele, isto é, através de um cumprimento habitual desses princípios normativos, 
poderia comprovar sua analogia com as inquebrantáveis leis da natureza18.

Para compreender de forma mais precisa a passagem do ser instintivo para o ser de razão, Apel remete aos 
estudos da etologia de Uexküll19 e Lorenz20como base para uma explicação sobre as consequências geradas 

13  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura, Civil e Produção, nas disciplinas da área de humanidades, da 
Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
14 Cf. APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. A situação do ser humano como problema ético. 1994, 188. 
15 Cf. Gênesis 3:1-24. (Bíblia Sagrada. 1982) citado por APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. A situação do ser 
humano como problema ético. 1994,  p. 188.
16 Segundo Apel essa ilustração já tinha sido interpretado por Kant de forma teórico-evolutiva em seu tratado sobre o 
“presumido início da história humana” (APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. A situação do ser humano como problema 
ético. 1994, 188.) 
17 Extraído de Diskurs und Verantwortung: Das problem de Übergangszurpostkonventionallen Moral, p. 42-68. Frankfurt 
am Main: Shurkamp, 1990.
18 APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. A situação do ser humano como problema ético. 1994, 190.
19 Jacob von Uexkül, num estudo sobre os animais, apresenta a diferenciação entre o mundo-perceptivo e o mundo-causal. 
O primeiro tange a todos os sons de significado como relevantes propulsores do instinto animal, enquanto o mundo-causal refere 
à condição que força a mudança de comportamento do animal diante ao mundo (in APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. 
A situação do ser humano como problema ético. 1994,188).
20 Konrad Lorenz, utilizou do mesmo princípio de Uexküll, relacionando sua teoria ao comportamento moral existente no 
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pelas ações humanas na era paleolítica e que, por sua vez, culminou na sociedade atual num momento 
imperativo de reflexão sobre os efeitos de suas conquistas até o momento, em âmbito global.

De acordo com os estudos de Uexküll21, o homem paleolítico ao descobrir a potencialidade técnica através da 
criação do machado de punho, ampliou sua percepção frente às possibilidades de dominação e subjugação 
da natureza. Essa potencialidade técnica permitiu ao homo faber desenvolver melhores condições de 
sobrevivência, sobretudo para lutar pela vida na medida em que criou também condições para enfrentar os 
predadores naturais – animais, clima, topografia e o próprio homem. Para Apel:

O machado de punho deve ter significado, sob este aspecto, uma revolução técnica e moral; 
porque ele certamente possibilitou, primeiro, o homicídio fratricida de Caim e com isso, ao 
mesmo tempo, o assustar-se do agente ante as consequências de sua ação, que motivou algo 
como uma consciência de pecado ético-religiosa22.

As consequências da “revolução técnica e moral” podem significar os primeiros passos do homem no sentido 
de tornar cada vez mais eficaz seu domínio sobre a natureza e sobre o seu semelhante. Segundo Apel, é o 
que se percebe no exemplo dado sobre Caim e Abel onde se pode inferir que no ato fratricídio já há certa 
consciência da dimensão das consequências do ato homicida, como por exemplo, o sentimento de culpa. 
Conforme expresso na alusão mítica da queda do primeiro homem na bíblia, o ser humano, mesmo que 
guiado pelo instinto, já trazia em sua essência, de forma latente, um “discernimento” do bem e do mal e um 
sentimento de ligação com a natureza, ou seja, o homem como parte intrínseca da própria natureza. Assim:

Uma tal consciência de pecado também pode ser constatada no totemismo, no caso da 
relação do caçador ante a caça abatida e, mais tarde, até no caso da relação  do agricultor 
ante a fertilidade da terra explorada. Porque, em vista da renovação de sua fertilidade, a terra 
também devia ser reconciliada com ritos correspondentes23.

Logo, a superação das barreiras instintivas organicamente condicionadas pelo homo faber  possibilitou a sua 
intervenção no ambiente natural por meio de ferramentas e, principalmente, por sua capacidade mortífera 
de ação armada contra animais e contra o seu semelhante. Isso, conforme Apel levou, já na idade mítica, 
ao surgimento de uma possível consciência moral, no sentido da exigência de reparação, retribuição e 
reconciliação24.

Tanto na alusão mítica bíblica quanto nos estudos da moderna etologia, percebe-se que os efeitos da ação 
humana promovida desde a sua origem pelo homofaber interferiram de forma gradual e permanente no 
comportamento dos indivíduos diante dos obstáculos naturais da vida. O que significa que à medida que o 
homo faber passou a transformar de forma significativa a natureza, criou junto à sua ação um abismo, ou 
melhor, um descompasso, entre os efeitos dos resultados obtidos pelos avanços e conquistas do homem 
sobre a natureza e sua reflexão sobre as consequências de seus atos ante ao próximo e à própria natureza. 
Parece, portanto, ser de responsabilidade do homo sapiens, preencher esse “abismo” entre a capacidade de 
realização técnica e a capacidade de reflexão sobre as ações realizadas que se apresentam na atualidade. 

Pode-se entender então que a superação das barreiras instintivas que só foi possível pela técnica desenvolvida 
pelo homo faber, o levou por sua vez ao despertar da consciência moral, por outro lado, provocou um 
reino animal comparando-o ao comportamento humano. (APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. O a priori da comunidade 
de comunicação e os fundamentos da ética. 1994,161).
21  APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética. 
1994, 70 e 188.
22 APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. A situação do ser humano como problema ético. 1994, 188. 
23 APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. A situação do ser humano como problema ético. 1994, 189.
24 APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. A situação do ser humano como problema ético. 1994, 189.
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desequilíbrio sobre a natureza devido aos resultados do desenvolvimento técnico de suas ações sobre 
ela. Logo, os efeitos que surgiram no mundo em função das ações humanas pautadas na ratio técnica, 
ultrapassaram, conforme Apel, a capacidade de serem controlados apenas pelos instintos humanos. Essa 
situação, para o autor, significa que: 

O homo sapiens deve reconhecer, agora que o homo faber o antecede, de longe, naquilo que 
ele já “perpetrou” e ainda pode perpetrar e que agora – talvez na última hora – lhe cabe a 
tarefa de preencher o abismo que se escancarou, e isso quer dizer: com a ajuda da “razão 
prática”, dar uma resposta para uma situação que ele mesmo criou, em sua essência, com 
base na ratio técnica25.

Em outras palavras, a formação da sociedade contemporânea que considera a razão técnica como único 
método científico válido segundo seus próprios critérios até o momento, se vê diante o desafio de encontrar 
soluções para os efeitos negativos causados por algumas de suas ações e que tem colocado em risco a 
sobrevivência de toda a vida no planeta. Cabendo agora a própria razão técnica contribuir junto à humanidade 
encontrar respostas para os problemas que a própria razão técnica criou. 

Outra consequência que Apel destaca tange as ações da ciência técnica sobre as ações humanas. Essas ações 
da ciência técnica, segundo o autor, parecem assumir uma posição da qual coloca em questão a capacidade 
das normas morais tradicionais – como, por exemplo, as ações pautadas no direito ou na religião -, em regular 
as ações da sociedade e, até mesmo, a relação entre os diferentes grupos sociais existentes no mundo26. 
Diante a essas consequências, surge a necessidade de se pensar numa ética que possa ser reconhecida 
como universalmente válida e que seja capaz de resolver tanto os problemas ocasionados pela razão técnica, 
quanto superar as limitações das normas morais tradicionais em resolver os problemas que abarca toda a 
humanidade. 

A carência da efetivação de uma ética universal se caracteriza, portanto, por essa dificuldade aparente de se 
fundamentar uma norma ética que seja capaz de corresponsabilizar toda a humanidade pelas conquistas e 
efeitos de suas ações na era da ciência e da indústria e, ao mesmo tempo, ao envolver todos os indivíduos 
do planeta, tentar superar as normas particulares que regem as relações entre os grupos sociais, tanto no 
âmbito nacional quanto internacional. 

A importância de se discutir urgentemente sobre a ética no atual cenário global requer também pensar numa 
ética que possa se pautar na solidariedade universal entre os homens, uma vez que, diante ao processo de 
interação global, os cidadãos de uma nação se tornaram também cidadãos do mundo. Para J. Habermas, as:

Consequências que hoje resultam do conteúdo universalista dos princípios republicanos – a 
saber –, para as sociedades pluralistas, nas quais os contrastes multiculturais se agudizam, 
para os estados nacionais, que se reúnem em unidades supranacionais, e os cidadãos de uma 
sociedade mundial que foram reunidos numa involuntária comunidade de risco, sem ter sido 
consultados27.

A partir da afirmativa de Habermas sobre o cenário atual que se apresenta à humanidade, percebe-se que 
esse processo globalizador não ocorreu de forma planejada e consensual, mas como uma consequência de 
todo o progresso da ciência e da técnica em nossa era. Logo, as consequências desse processo global, que 
envolve, dentre outras coisas, os efeitos causados pelos avanços da técnica e da ciência; a limitação das 

25 APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. A situação  do ser humano como problema ético. 1994, 189.
26 APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. A situação do ser humano como problema ético. 1994, 170.
27 Sobre os princípios republicanos, Habermas explica que este se refere aos interesses de todos os cidadãos e não apenas 
de determinados grupos. (In HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: Estudos de teoria política. 2002, p. 7).



normas morais de grupos particulares em assimilar os problemas coletivos da sociedade planetária, como 
já exposto até aqui, resultou numa crise também no âmbito global e que deve ser superado e discutido por 
todos os indivíduos, grupos e nações do mundo. Pois, conforme Apel, nesse contexto de uma sociedade 
globalizada fica evidente a carência de uma ética universal, ou seja, de uma macroética da humanidade que, 
nas palavras do autor: “está sobre o planeta terra e dentro de seus limites”28. Fica evidente também que 
diante a situação planetária, a moral que regula os grupos particulares não tem conseguido responder aos 
problemas conflituosos que surgiram na atualidade em toda sua extensão (ambiental, política, econômica, 
cultural). 

Entende-se assim que diante dessa complexidade a ser resolvida entre o confronto da moral dos grupos 
particulares e a necessidade de efetivação de uma ética global ainda não foi superada na sociedade 
contemporânea. O que demonstra que há uma aparente insuficiência das morais particulares em regular a 
vida no âmbito global.

28  APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. O a priori da comunidade de comunicação. 1994, 69. 
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