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RESUMO 

O projeto apresentado teve como objetivo desenvolver um modelo computacional para 

analisar o processo produtivo de uma fábrica de carvão vegetal, visando a maximização da 

capacidade produtiva. A empresa está passando por um momento de ampliação na 

infraestrutura de sua fábrica a fim de atender a atual demanda dos clientes e com isso surgiu a 

necessidade de mensurar e otimizar os recursos alocados.  Para criação do modelo 

computacional foi necessário mapear os processos da fábrica para levantar os recursos 

necessários e seus respectivos dados e capacidades. Após esta etapa foi desenvolvido o 

modelo conceitual, através da metodologia IDEF-SIM, que serviu de base para a elaboração 

do modelo computacional. O software utilizado na simulação foi o FlexSim 16.Com a 

simulação aplicada neste trabalho foi possível apresentar resultados quantitativos da atual 

capacidade produtiva e propor melhorias através da geração de cenários. 

Palavras-chave: simulação; capacidade produtiva; modelo computacional; carvão. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The presented project aimed to develop a computer model to analyze the production process 

of a charcoal factory, aiming to maximize the production capacity. The company is going 

through a time of expansion in the infrastructure of its plant in order to meet current customer 

demand and with it came the need to measure and optimize the resources allocated. To create 

the computer model was necessary to map the plant processes to raise the necessary resources 

and their related data and capabilities. After this stage it was developed the conceptual model 

by IDEF-SIM methodology, which served as the basis for the development of the computer 

model. The simulation software was used in Flexsim 16. With the simulation applied in this 

work it was possible to present quantitative results of the current productive capacity and 

propose improvements by generating scenarios. 

Keywords: simulation; productive capacity; computer model; charcoal. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Desde o período colonial, a madeira vem tendo um papel importantíssimo como 

fonte de energia no Brasil. As florestas nativas do país cobrem 415,9 milhões de hectares, o 

que representa 31,1% do total de florestas do mundo. A área reflorestada cresce 21 mil 

hectares por ano e é a oitava maior do mundo, cobrindo uma área de 5,4 milhões de hectares 

(FAO, 2006). 

A maior parte do carvão vegetal produzido no Brasil é utilizada na siderurgia e sua 

produção equivale a 1/3 da produção mundial. Apesar da grande escala, o carvão ainda é 

produzido da mesma forma como era há um século, sem preocupações básicas com a 

preservação do meio ambiente e às vezes até com condições de trabalho inadequadas 

(PINHEIRO, 2006). 

Um dos maiores problemas presentes na produção do carvão vegetal no Brasil é em 

relação à matéria-prima, que na maioria das vezes é oriunda de florestas nativas. Nos últimos 

10 anos, o consumo de florestas plantadas em comparação ao consumo de florestas nativas 

não evoluiu positivamente do ponto de vista ambiental. Apesar da área de florestas plantadas 

ter aumentando, ela não acompanhou proporcionalmente o crescimento da produção 

siderúrgica (DUBOC, 2007).   

Com a crescente busca por seus produtos e serviços, a atividade florestal vem 

ganhando força nos últimos anos. Os preços da madeira e de seus derivados tiveram um 

aumento significante devido ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda, tornando bastante 

atraente os empreendimentos relacionados às florestas plantadas, como no caso do eucalipto 

(FISHER, 2009). 

O plantio do eucalipto no estado do Rio de Janeiro é limitado por hectares e a 

produção de carvão é proibida por lei. Por conta dessas restrições, a demanda deste tipo de 

produto no estado é enorme e as oportunidades de negócios com os estados vizinhos seguem a 

mesma proporção. 

Inserida neste contexto está a empresa Carvão Fazenda Reunida, uma fábrica de 

carvão vegetal para churrasco localizada na cidade de Lima Duarte, Minas Gerais, que fica a 

96 quilometros do estado do Rio de Janeiro e a 230 quilometros da capital. A empresa 

funciona há 2 anos e tem como público alvo as redes de supermercados da baixada 

fluminense. 
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Para conseguir suprir a demanda, a empresa estudada vem passando por um 

momento de ampliação na infraestrutura. Novos fornos, novas máquinas e uma nova estrutura 

fisica estão sendo implementadas. Por isso, a empresa precisa mensurar e otimizar sua nova 

produção, a fim de eliminar gargalos e alocar corretamente os recursos necessários em cada 

operação.  

Identificar os gargalos e propor melhorias para aumentar a eficiência operacional é 

essencial para formular a política que será usada na produção a fim de conseguir um aumento 

significante na capacidade produtiva. 

Diante disso, o presente estudo será realizado na forma de uma simulação 

computacional discreta, baseada no tempo das atividades e na capacidade produtiva de cada 

processo. A finalidade do trabalho é identificar os problemas na produção através desta 

ferramenta e propor alternativas que ajudem a melhorar os metodos de trabalho, identifiquem 

a necessidade do uso de máquinas e com isso consigam aumentar a produtividade da fábrica. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um modelo de simulação discreta 

para analisar o processo de produção de uma pequena fábrica de carvão vegetal, visando 

maximizar sua capacidade produtiva.  

 

1.2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIO 

Para atingir o objetivo principal foi necessário realizar as seguintes atividades: 

 Aprofundar o conhecimento sobre os métodos de solução para o aumento da 

capacidade produtiva utilizando a Simulação Discreta; 

 Descrever e caracterizar o processo de produção do carvão vegetal, levando em 

consideração os conceitos e eventos discretos, de forma a definir o sistema a ser 

modelado; 

 Desenvolver o modelo conceitual do sistema produtivo capaz de auxiliar o 

processo de modelagem computacional; 

 Coletar e analisar os dados de cada atividade identificada no modelo conceitual; 

 Construir o modelo computacioal no software FlexSim; 

 Implementar e analisar cenários do sistema em estudo, visando maximizar a 

capacidade produtiva. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A atual demanda da fábrica de carvão a ser estudada chega a ser três vezes maior que 

sua capacidade produtiva. Para conseguir atendê-la, a empresa vem passando por ampliações 

no espaço fisico e por automações em alguns processos. Uma nova linha de produção está 

sendo criada e com isso novos problemas no desempenho da produção, como os gargalos, 

podem aparecer. 

Não conseguir atender à demanda representa um enorme prejuízo para a empresa, 

além de abrir espaço para possíveis concorrentes. O estudo a ser realizado neste projeto 

possibilitará um maior entendimento de novas possíveis dinâmicas de produçao da empresa, 

ajudando a identificar hipotéticos gargalos e a alocar corretamente os recursos, para assim 

corresponder às necessidades do mercado. Esse é o principal fator que justifica a realização 

deste projeto. 

 

1.4 DELIMITAÇÕES  

             O estudo realizado neste projeto será aplicado na fábrica de carvão vegetal Carvão 

Fazenda Reunida, localizada na cidade de Lima Duarte, em Minas Gerais. O projeto segue as 

características da linha de produção da empresa e talvez não seja aplicado em outras fábricas 

do mesmo setor. 

A análise foi feita somente no sistema interno da fábrica. Desta forma, a chegada de 

insumo e a saída do produto final não serão relevantes no projeto. A nova capacidade 

produtiva foi fundamentada na sazonalidade, tomando como base o mês onde a demanda é 

maior. 

           

1.5 METODOLOGIA 

A metodologia consiste, primeiramente, em um mapeamento de todos os processos 

realizados na empresa em questão. Após essa fase, deve ser feita a coleta dos dados, que só 

será relevante se os processos estiverem bem entendidos. Em seguida, os dados são analisados 

para conferir se realmente se adequam às necessidades do estudo. 

Com os processos bem entendidos e seus respectivos dados bem analisados, dá-se 

início à construção do modelo de simulação. Esta é a etapa mais importante para que uma 

simulação computacional obtenha sucesso. Após construído o modelo, é realizada uma 

validação, quando será analisada a aderência ou não ao modelo real que está sendo estudado. 

Para finalizar o trabalho, os resultados são testados e os problemas identificados. 



13 
 

  



14 
 

1.6 ESTRUTURA DO PROJETO 

O projeto foi dividido em 6 capítulos. O capítulo 1 aborda os temas relacionados às 

considerações iniciais. 

O capítulo 2 é composto pelo referencial teórico. Nele foram abordados os conceitos 

e teorias que fundamentaram a elaboração deste projeto. 

No capítulo 3 é apresentado o estudo de caso, enfatizando o atual momento da 

empresa, sua demanda e os processos necessários para a produção do carvão vegetal. 

O projeto de simulação é apresentado no capítulo 4. Nele estão presentes as etapas 

necessárias para a elaboração, implementação e análise de um modelo computacional. 

O capítulo 5 trata das propostas de melhorias geradas a partir da simulação 

computacional. Nele são descritos e analisados os cenários propostos. 

As conclusões e os projetos futuros são descritos no capítulo 6. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos que fundamentam este trabalho. 

Primeiramente, serão abordados os processos produtivos, suas definições e seus elementos. 

Posteriormente, serão apresentados os conceitos sobre simulação de processos, suas 

classificações, etapas e aplicações. 

 

2.1 PROCESSOS PRODUTIVOS 

Produzir é a função principal de uma organização, tendo em vista que a razão de sua 

existência é produzir bens ou serviços. Os produtos ou serviços são obtidos através de 

operações que podem ser chamadas de processos de transformações, responsáveis por 

transformar o insumo em produto final (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

De acordo com Gaither e Frazier (2002), a peça mais importante para o 

funcionamento de um sistema de produção é o seu subsistema de transformação, que é 

composto pelos trabalhadores, pela matéria-prima e pelos equipamentos onde os insumos são 

transformados. Segundo o autor, o processo de transformação está presente de alguma forma 

em todas as organizações. 

 

2.1.1 TIPOS DE PROCESSOS PRODUTIVOS 

O processo produtivo é definido e influenciado pela natureza do processo. As 

características do produto e suas necessidades de transformação ditam as variações das 

unidades produtivas (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

Em sua obra, Corrêa (2005 apud NOGUEIRA), distingue alguns pontos que são 

utilizados na diferenciação das unidades produtivas, possibilitando assim visualizar o melhor 

tipo de processo produtivo para cada situação específica. Para atingir resultados melhores na 

produção é importante identificar o volume do fluxo processado, a variedade do fluxo 

processado, o recurso dominante, os incrementos de capacidade e o critério competitivo de 

vocação: tendência à eficiência ou a flexibilidade. 

Para Slack, Chambers e Johnston (2007), essas diferenciações são fatores que 

exercem influência direta na administração da produção, pois cada tipo de indústria implica 

em uma forma diferente de organizar as atividades das operações. A partir deste conceito, 

surgiram os diferentes tipos de processos produtivos, conforme descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1: Tabela dos tipos de processos produtivos.  

Tipos de processo 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Processos de 

Projeto 
Processos de Jobbing 

Processo em 

lotes 

Processos de 

produção em 

massa 

Processos 

contínuos 

- Produtos 

customizados 

- Baixo volume e 

alta variedade 

- Alto volume 

e alta 

variedade 

- Alto volume e 

variedade 

estreita 

- Baixo volume 

e baixa 

variedade 

- Baixo 

volume e alta 

variedade 

- Compartilhamento 

entre recursos 

- Processos 

repetitivos 

- Atividades 

repetitivas e 

previsíveis 

 

- Fluxo sem 

interrupções 

entre processos 

- Início e fim 

bem definidos 

 

- Mapa de processos 

parcialmente 

complexo 

- Mapa de 

processos 

parcialmente 

complexo 

- Mapa de 

processos 

simples 

 

- Mapa de 

processos 

simples 

- Mapa de 

processo 

complexo 

  
- Atividades 

padronizadas  

 

E
x
em

p
lo

s 

- Construção 

de navios 

- Restauradores de 

móveis 

- Fabricação 

de roupas 

- Fábrica de 

automóveis 

- Refinarias 

petroquímicas 

- Produção de 

filmes 

 

- Alfaiates que 

trabalham por 

encomenda 
- Fábrica de   

peças para 

montadoras 

de 

automóveis 

- Fábrica de 

televisões - Siderúrgicas 

 

- Instalação de 

software - Gráficas     

Fonte: adaptado de (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

2.1.2 GARGALOS  

Os gargalos são pontos dentro de um sistema de produção que limitam o desempenho 

e a capacidade de uma fábrica (MAROUELI, 2008). Podem ser em um setor do sistema 

produtivo ou uma operação. 

Nas fábricas que produzem um bem material, os gargalos ocorrem quando um setor 

não consegue atender à demanda necessária para realizar as operações dos setores seguintes. 

Em uma prestadora de serviço como um banco, o gargalo pode ocorrer na forma de uma 

grande fila, o que gera o descontentamento dos clientes.  

Nem sempre o gargalo será o único responsável pelos problemas no desempenho 

produtivo da empresa e cabe ao administrador analisar corretamente cada fluxo de trabalho 

para identificar as verdadeiras causas. 
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Existem três principais tipos de gargalos: gargalos simples (GROSFELD-NIR, 

1990), gargalos múltiplos (ANEJA e PUNNEN, 1999) e os gargalos flutuantes (ROSER, 

NAKANO e TANAKA, 2002). 

Os gargalos simples acontecem quando somente uma estação de produção na linha 

apresenta problemas, como podemos ver na Figura 1. A fábrica produz engrenagens e tem 

como gargalo a máquina 3. Neste caso, o gargalo está presente, em 100% do tempo, somente 

na máquina 3. 

 

 

Figura 1: Exemplo de gargalos simples.  

Fonte:(LIMA, 2007). 

 

Quando as empresas possuem um setor para a produção de dois ou mais produtos e o 

fluxo de processos apresentam gargalos, estes são chamados de gargalos múltiplos. No 

exemplo da Figura 2 a fábrica produz dois produtos e apresenta gargalo nas máquinas 3 e 6. 

 

 

Figura 2: Exemplo de gargalos múltiplos. 

Fonte: (LIMA, 2007) 
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Os gargalos flutuantes ocorrem quando a fábrica possui um mix de produtos que são 

feitos dentro um setor produtivo de acordo com uma programação determinada. Os gargalos 

sofrem variações ao longo do tempo, em função do fluxo e dos tipos de produtos fabricados. 

Com essas características dinâmicas, atuar em uma máquina ou em somente um processo não 

resolveria o problema (LIMA, 2007). Na Figura 3 temos um exemplo de uma empresa que 

fabrica quatro produtos. 

 

 

Figura 3: Exemplo de gargalos flutuantes. 

Fonte: (LIMA, 2007) 

 

Para Araújo (2008), as principais causas para a ocorrência dos gargalos são: 

problemas com a matéria-prima, equipamentos fora dos padrões ideais, falta de capacitação 

da mão-de-obra, metas planejadas impossíveis de serem atendidas e um ambiente de trabalho 

sem motivação. 

No caso das empresas que possuem uma capacidade produtiva maior que a demanda 

de seus produtos, não existe gargalo. Para conseguir uma otimização deve-se reduzir os 

investimentos ociosos em cada processo (PAULA PESSOA, 2003). 

 

2.1.3 CAPACIDADE PRODUTIVA 

O termo capacidade pode ser definido como o volume fixo de um recipiente ou o 

espaço de um edifício, este é o significado mais comum para Slack, Chambers e Johnston 

Chambers e Johnston (2007), e pode ser ilustrado por um reator com capacidade de 1000 

litros ou um estacionamento com capacidade de 500 carros. Para o autor, entretanto, embora 

essas capacidades explicitem a escala das operações, elas não descrevem as capacidades de 
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processamento. Para que isso ocorra, deve-se incorporar a dimensão tempo adequada para 

cada atividade. 

Assim, Slack, Chambers e Johnston Chambers e Johnston (2007) definem 

capacidade de operação como o nível máximo de atividade de valor agregado em um 

determinado período de tempo sob as condições normais de operação. 

É comum encontrarmos empresas que operam com alguns equipamentos abaixo da 

sua capacidade, enquanto outros trabalham em sua capacidade máxima. As partes que atuam 

em sua capacidade máxima são as restrições de capacidade de todo o processo (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

 

2.1.3.1 MEDIÇÃO DA CAPACIDADE 

A medição da capacidade para empresas que produzem somente um produto ou 

alguns produtos homogêneos é simples e direta: quilos de carvão por dia ou automóveis por 

mês. Para uma fábrica que produz uma combinação de produtos como cortadores de grama, 

semente de grama e móveis para jardins, a medição é mais complexa devido à diversidade dos 

produtos. Nesse caso, deve-se estabelecer uma unidade agregada de capacidade. Como 

exemplo de medidas agregadas podemos citar toneladas por hora e dólares de vendas por mês 

(GAITHER; FRAZIER, 2002). 

Segundo Gaither e Frazier (2002), a medição da capacidade para serviços é mais 

complexa. Nesses casos são utilizadas as chamadas medidas de capacidade de entrada. Para 

exemplificar, temos as empresas de serviços de engenharia que usam horas de mão-de-obra 

por mês, as companhias áreas que usas milhagens por assentos e os hospitais que usam leitos 

disponíveis por mês.  

 

2.1.4 ANÁLISE DA DEMANDA 

De acordo com Slack, Chambers e Johnston (2007), a tomada de decisão para 

planejar e controlar uma operação depende tanto da natureza da demanda quanto da natureza 

do suprimento. Para o autor, algumas operações são capazes de prever a demanda com mais 

precisão que outras. A partir deste pensamento, Slack, Chambers e Johnston (2007) definem a 

demanda em dois tipos: demanda dependente e demanda independente. 

Os conceitos de demanda dependente e independente são definidos a partir da forma 

como a operação reponde à demanda. No caso de demanda dependente, a operação só vai 

começar a produção quando for necessário.  Para a demanda independente, a operação terá 
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que ser realizada sem a antecipação dos pedidos dos clientes (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2007). 

 

 

2.1.4.1 SAZONALIDADE DA DEMANDA 

Na maioria das empresas, o maior desafio de criar um planejamento e controle da 

capacidade é lidar com a flutuação sazonal da demanda. Uma grande parte de produtos e 

serviços sofrem uma sazonalidade de demanda, sendo que alguns ainda sofrem uma 

sazonalidade de suprimentos, caso de produtos que tem como insumo alimentos agrícolas que 

são colhidos em safras. A sazonalidade da demanda também pode ser prevista, mas é 

facilmente alterada por algum fenômeno climático ou econômico inesperado (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

 

2.1.5 ESTOQUE 

A gestão de estoque se realiza a partir de dois processos que influenciam na tomada 

de decisão do gerente de produção: por um lado, manter estoques significa empatar o capital, 

devido aos custos, além de correr o risco de perder o material ou torná-lo obsoleto; por outro 

lado, os estoques dão uma segurança para empresas que possuem um sistema complexo e com 

incertezas. Este é o grande dilema que os gestores de estoque vivem: manter o estoque 

significa um custo, mas pode facilitar o relacionamento entre o fornecimento e a demanda 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

A definição do termo estoque pode ser bem ampla. Em Viana (2002), são 

explicitados dois pontos de vista para definir o conceito: do ponto de vista mais tradicional, o 

estoque pode ser definido como matérias-primas, produtos semiacabados e acabados, 

materiais sobressalentes, componentes de montagem e até materiais administrativos. Já do 

ponto de vista da produção ou comercialização, o estoque pode ser composto por livros, 

dinheiro e até mesmo recursos humanos como professores ou consultores. 

Para Slack, Chambers e Johnston Chambers e Johnston (2007), os estoques são 

definidos como o armazenamento de recursos materiais que sofreram ou sofrerão 

transformações. Em algumas situações, o termo estoque também pode ser usado para 

descrever qualquer recurso armazenado. 

Os estoques existem por causa da diferença da taxa entre o fornecimento e a 

demanda, independente do recurso que está sendo armazenado e do local dentro da operação 

onde ele se encontra. Quando a taxa de fornecimento é superior à taxa de demanda, os 
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estoques aumentam e quando a taxa de demanda é superior à taxa de fornecimento, os 

estoques diminuem (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

 

2.1.5.1 TIPOS DE ESTOQUE 

Para Slack, Chambers e Johnston Chambers e Johnston (2007), existem 4 tipos de 

estoque: estoque de proteção, estoque de ciclo, estoque de antecipação e estoque de rede. O 

autor afirma que os tipos de estoque são determinados por conta dos diferentes motivos que 

geram o desequilíbrio entre as taxas de fornecimento e demanda. A Tabela 2 explicita os 

diferentes tipos de estoque. 

 

Tabela 2: Tipos de estoque.  

Tipos de Estoque 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Estoque de segurança Estoque de ciclo Estoque de antecipação Estoque no canal 

Tem o propósito de 

compensar as 

incertezas entre o 

fornecimento e a 

demanda. 

Ocorre quando 

um ou mais 

estágios na 

operação não 

conseguem 

fornecer todos os 

itens que 

produzem, 

simultaneamente. 

Utilizado em situações 

onde a demanda é 

relativamente 

previsível mas, possui 

significantes flutuações 

São formados 

porque o material 

não pode ser 

transportado 

instantaneamente 

entre o 

fornecedor e o 

receptor. 

Fonte: adaptado de (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007) 

 

2.1.6 MEDIDAS DE DESEMPENHO PRODUTIVO 

Para que os gerentes de produção possam idealizar a melhoria de suas operações, 

Slack, Chambers e Johnston Chambers e Johnston (2007) citam que eles precisam saber o 

quanto elas já são boas. As prioridades de melhoramento serão determinadas a partir do 

desempenho de uma operação que será julgado como bom, ruim ou indiferente. Com isso, as 

melhorias em uma operação têm como pré-requisito a adoção de alguma medida de 

desempenho. 

O desempenho possui cinco objetivos, sendo eles: qualidade, velocidade, 

confiabilidade, flexibilidade e custo. A medida de desempenho é um processo de quantificar a 

ação, onde o termo medida é o processo de quantificação e o desempenho é uma derivação de 

ações tomadas pela administração. Portanto, o desempenho é definido como o grau que a 

produção preenche os cinco objetivos, tendo como finalidade satisfazer seus consumidores 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007) 
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2.1.6.1 PADRÕES DE DESEMPENHO 

Os padrões de desempenho são utilizados para julgar se o desempenho de uma 

operação é ruim, bom ou indiferente. Existem diversas formas de se fazer esse julgamento e 

cada uma delas exige uma comparação do desempenho atingido com algum tipo de padrão. 

Os padrões mais utilizados são quatro: padrões históricos, padrões de desempenho, meta, 

padrões de desempenho da concorrência e padrões de desempenho absolutos (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

A comparação por padrões históricos consiste em analisar o desempenho atual em 

relação ao desempenho de períodos anteriores. Os padrões históricos não indicam se o 

desempenho foi satisfatório, ele apenas analisa se o desempenho melhorou ou não com o 

passar do tempo. Uma empresa que demora 10 dias para entregar um produto ao cliente teria 

um desempenho melhor caso no ano passado demorasse 20 dias para fazer a mesma operação 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

De acordo com Slack, Chambers e Johnston Chambers e Johnston (2007), os padrões 

de desempenho meta são estabelecidos parcialmente para demonstrar algum desempenho 

adequado ou razoável. Se o tempo de entrega do produto é de 10 dias e esta operação é 

considerada razoável, então o desempenho de uma operação que realmente entrega em 10 dias 

é aceitável. 

Como o próprio nome diz, os padrões de desempenho da concorrência comparam o 

desempenho da produção de um ou mais concorrentes com o desempenho atingido pela 

empresa. A vantagem deste padrão é que o desempenho de uma operação é comparado com a 

habilidade dos concorrentes no mercado (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

Os padrões de desempenho, segundo Slack, Chambers e Johnston Chambers e 

Johnston (2007), são aqueles comparados com os limites teóricos de operação, como por 

exemplo o padrão de qualidade “zero defeito”. Na maioria das vezes, esses padrões não são 

atingidos na prática, mas permitem uma aproximação da operação em relação ao limite 

teórico. 

 

2.2 SIMULAÇÃO DE PROCESSOS 

A simulação pode ser definida como uma ferramenta para solucionar problemas 

através da criação e análise de um modelo que terá as especificações do sistema produtivo de 

forma simplificada (PRADO, 2006). Portanto, podemos dizer que uma simulação é a 

aplicação de um modelo baseado na realidade. 
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Pelo fato de se basear na realidade a simulação computacional permite um 

entendimento amplo de todo o processo, o que permite obter conclusões sem alterar o atual 

sistema, implicando em uma redução de custos (MUNIZ, 2009). 

Em uma simulação, podemos trabalhar com sistemas discretos, sistemas contínuos 

ou ambos. Nos sistemas discretos são usados valores finitos ou infinitos numeráveis. Já nos 

sistemas contínuos as variáveis se alteram ao longo do tempo (PEREIRA, 2000). 

É importante ressaltar que neste projeto optou-se pela simulação discreta. Este tipo 

de simulação permite inferências sobre os sistemas modelados sem desenvolver sua 

construção, pois apresenta um processo de validação que possibilita definir e redefinir o limite 

do sistema usando determinadas técnicas matemáticas. Assim, torna-se possível imitar o 

funcionamento de, praticamente, qualquer tipo de operação, processo ou decisão do mundo 

real. 

Segundo Chwif e Medina (2006), para uma simulação ser concretizada com sucesso 

ela deve seguir três passos: 

1. Concepção ou formulação do modelo: nesta etapa deve-se discutir o 

problema com representantes do setor para entender o sistema a ser estudado e 

definir o escopo do modelo. São ainda coletados dados para que se tenha um modelo 

conceitual; 

2. Implementação do modelo: a partir deste modelo conceitual, um modelo 

computacional é desenvolvido por meio de algum software. Nesta fase também são 

feitas as validações (relativas ao modelo) e as verificações (relativas ao 

comportamento); 

3. Análise dos resultados: o modelo computacional é executado no computador 

e os resultados são analisados. 

 

2.2.1 CONCEPÇÃO OU FORMULAÇÃO DO MODELO 

Para se obter sucesso na simulação, deve-se entender claramente o sistema que será 

estudado e definir seu escopo. A coleta de dados só será relevante se o escopo estiver bem 

definido. Segundo Law (2006), a criação do modelo conceitual é a etapa mais importante em 

uma simulação. 

Para criar o modelo conceitual é preciso fazer o mapeamento dos processos que serão 

estudados na simulação. O mapeamento de  processos é uma técnica utilizada para dar suporte 

aos gestores no desenvolvimento, no projeto ou na avaliação dos processos da empresa 

(CHEUNG e BAL, 1998). 
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Segundo Ryan e Heavey (2006), poucas técnicas de modelagem realmente dão apoio 

a um trabalho de simulação. Para esses autores, isso ocorre porque embora existam muitas 

técnicas, a maioria não tem o foco em projetos de simulação. Assim, algumas técnicas de 

modelagem foram criadas para auxiliar os estudos com simulação. As principais técnicas 

utilizadas, segundo os autores, são o Diagrama de Ciclo de Atividade -  Activity Cicle 

Diagram (ACD), o Diagrama de Atividade de Simulação - Simulation Activity Diagram 

(SAD) e os Métodos de Definição Integrados para Simulação -  Integrated Definition 

Methods – Simulation (IDEF-SIM). Neste trabalho iremos utilizar o IDEF-SIM. 

O IDEF-SIM é uma nova técnica proposta pelos autores Leal, Almeida e Montevechi 

(2008). Utiliza os símbolos de outros métodos de modelagem, como o IDEF-0, o IDEF-3 e os 

fluxogramas, dentro de uma lógica voltada para a simulação. A seguir definiremos cada 

elemento do IDEF-SIM de acordo com Leal (2009): 

a) Entidade: são os itens que serão processados no sistema, podem ser: matéria-

prima, pessoas, produtos etc. São movimentadas por recursos ou meios próprios e 

podem ser agrupadas ou divididas ao longo dos processos; 

b) Funções:  são os locais onde as entidades sofrerão algum tipo de ação. Podem 

ser postos de atendimento, esteiras de movimentação, postos de trabalho, filas e 

estoques. As funções podem modificar uma entidade ou alterar o ritmo da entidade 

no fluxo de trabalho; 

c) Fluxo da entidade: são as direções da entidade dentro do modelo, os 

momentos de saída e entrada nas funções devem ser caracterizados; 

d) Recursos: são os elementos utilizados para mover as entidades e executar as 

funções. Podem ser equipamentos ou pessoas. São divididos em recursos estáticos e 

recursos dinâmicos; 

e) Controles: são as regras utilizadas nas funções; 

f) Regras para fluxos paralelos e/ou alternativos: na técnica IDEF-3 são 

chamadas de junções. Após uma função, dois ou mais caminhos podem ser 

executados juntos (junção E), de formas alternativas (junção OU) ou de ambas as 

formas (junção E/OU); 

g) Movimentação: é o deslocamento de uma entidade que o modelador acredita 

possuir efeito importante sobre o modelo. Espera-se encontrar no modelo 

computacional uma programação especifica para o movimento, com o tempo gasto e 

o recurso utilizado; 
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h) Informação explicativa: é uma explicação que tem como objetivo facilitar o 

entendimento do modelo; 

i) Fluxo de entrada no sistema modelado: define a entrada ou criação das 

entidades dentro do modelo; 

j) Ponto final do sistema: define o final do caminho dentro do fluxo; 

k) Conexão com outra figura: utilizado para dividir o modelo em figuras 

diferentes. 

 

Na Tabela 3 explicitamos os elementos com seus respectivos símbolos. 

 

Tabela 3: Simbologia utilizada na técnica IDEF-SIM. 

 

Fonte: (LEAL, 2009) 

 

Para uma melhor compreensão da técnica do IDEF-SIM, iremos apresentar um 

exemplo que foi aplicado no trabalho de Leal, Almeida e Montevechi (2008). Nele está 

representado um atendimento bancário. Na parte esquerda da Figura 4 está um modelo 
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computacional pronto e na parte direita a representação deste modelo através da ferramenta 

IDEF-SIM. 

 

Figura 4: Exemplo de aplicação da técnica IDEF-SIM.  

Fonte: (LEAL, ALMEIDA E MONTEVECHI, 2008). 

 

No modelo acima temos uma entidade, que são os clientes, quatro locais de funções 

(fila, caixa 1, caixa 2 e caixa 3) e três recursos programados (atendente 1, 2 e 3). A 

informação de que o cliente poder ser atendido por qualquer um dos atendentes é representada 

pela junção “OU” (X). A seta com os traços paralelos e a circunferência preenchida 

representam o início e o fim do sistema, respectivamente. 

A coleta de dados é uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento de um 

modelo de simulação. Ela pode ser resumida em três etapas, de acordo com Chwif e Medina 

(2010):  

 

1. Coleta de dados: onde uma amostra da população deve ser coletada. Geralmente 

entre 100 e 200 observações; 

 

2. Tratamento dos dados: deve-se verificar a qualidade dos dados para identificar 

possíveis falhas nas informações coletadas; 

 

3. Inferência estatística: são realizados cálculos probabilísticos para inferir qual o 

comportamento da população a partir da amostra selecionada. O resultado desta 

etapa é um modelo probabilístico capaz de representar o fenômeno aleatório que 

deverá ser incorporado ao modelo de simulação. 

 

2.2.2 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 

Após definir o modelo conceitual e inferir seus dados corretamente, podemos aplicar 

em qualquer software de simulação e programar o modelo desejado. Neste projeto, a 
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simulação será implementada nos processos de uma fábrica de carvão vegetal. Estão sendo 

realizados investimentos na infraestrutura da empresa e, com o modelo aplicado, iremos 

analisar e prever a nova produção. O software utilizado para a implementação do modelo foi o 

FlexSim 16. 

 O FlexSim é um software de simulação utilizado para modelar processos. O 

programa é equipado com um grande número de ferramentas, que rodam em visualização 3D, 

capazes de gerar relatórios estatísticos que podem imediatamente mostrar o desempenho do 

processo. 

O programa tem a capacidade de fornecer um suporte baseado em evidências que 

ajuda na tomada de decisão dentro de uma fábrica. Ele possui um dashboard que indica o 

desempenho de todos os recursos do sistema durante o andamento da simulação. Uma outra 

ferramenta presente no programa, e que muito auxilia na tomada de decisão, é a experimenter, 

através da qual diversos cenários podem ser gerados e comparados ao atual modelo. Assim, é 

possível os recursos para obter um desempenho melhor. 

 

2.2.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Após a aplicação do modelo computacional, obtém-se um modelo experimental. A 

partir dele, os resultados são analisados e documentados para apoiar as tomadas de decisões. 

Caso se perceba que os resultados obtidos não se adequam à realidade do problema, é feita 

uma redefinição para que novos resultados sejam analisados.       

A simulação é uma ferramenta utilizada antes de um sistema novo ser aplicado ou de 

um sistema já existente ser alterado. Seu objetivo é descobrir falhas nas especificações do 

sistema, para assim poder reduzir os gargalos e alocar melhor os recursos necessários 

(MARIA, 1997). 

Para Rohrer e Banks (1998), ela possibilita aos gestores identificar os aspectos de um 

chão de fábrica como: gargalos, estoques excessivos, lead-time, volume de produção e espaço 

físico necessário. 

O fato de conseguir levantar um grande número de informações e resultados com um 

custo baixo é o principal motivo que justifica o uso desta ferramenta (KELNNER, 

MADACHI E RAYFO, 1998). O principal ganho que ela gera para uma empresa é a 

identificação de problemas relacionados a ineficiências produtivas. 
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3 ESTUDO DE CASO 

3.1 A EMPRESA 

A Carvão Fazenda Reunida é uma fábrica de carvão vegetal que fica localizada no município 

de Lima Duarte, Minas Gerais. Há dois anos no mercado, a empresa vem passando por um 

momento de ampliação em sua infraestrutura. Novos fornos estão sendo implementados, 

máquinas estão sendo compradas para automatizar o transporte interno das toras de eucalipto 

e um galpão para empacotamento e armazenagem está sendo construído. 

Fundada em 2012 com poucos recursos financeiros e processos realizados de forma primitiva, 

a empresa conquistou seu espaço no mercado e atualmente sua demanda é três vezes maior do 

que sua capacidade de produção, justificando assim os investimentos que estão sendo 

realizados. 

 

3.2 ANÁLISE DA DEMANDA 

Como foi dito anteriormente, a fábrica de carvão estudada ainda opera com processos 

primitivos, o que limita bastante sua capacidade produtiva. Tendo em vista que a demanda 

atual é o dobro da capacidade limite, chegando a ser até o triplo em determinadas épocas do 

ano, adotamos o cenário da fábrica como caso de estudo. 

O pico de demanda ocorre no mês de Dezembro, devido às festas de fim de ano, 

quando chega a ser três vezes maior que a capacidade de produção atual de 6.000 sacos por 

mês, em média. Nos outros meses do ano, a demanda se estabiliza mas, ainda assim, é 

superior à capacidade atual da fábrica. 

Este trabalho tem como foco simular a linha de produção que melhor atende à 

demanda máxima do produto, vamos definir o melhor cenário para poder produzir 18.000 

sacos de carvão por mês. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS NA PRODUÇÃO DO CARVÃO VEGETAL 

Para definir o sistema a ser modelado, é necessário descrever e caracterizar os 

processos da produção do carvão vegetal. As atividades devem estar bem definidas para que 

se possa identificar os recursos necessários e mediar suas capacidades. A Figura 5 ilustra o 

fluxograma do processo da fabricação de carvão vegetal. 
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Figura 5: Fluxograma do processo de fabricação de carvão vegetal. 

Fonte: Autor. 

 

A produção do carvão é realizada em cinco processos: 

1. Derrubada dos eucaliptos; 

2. Transporte interno; 

3. Carregamento e descarregamento dos fornos; 

4. Carbonização; 

5. Empacotamento.  

Nos próximos tópicos abordaremos cada processo detalhadamente. 

 

3.3.1 DERRUBADA DOS EUCALIPTOS 

A derrubada dos eucaliptos é realizada com uma motosserra. São cortados 60 metros estéreos 

de madeira por semana, demandando apenas um trabalhador como mão de obra. 

Após a ampliação, serão cortados 85 metros estéreos semanais. Dois funcionários ficarão 

responsáveis pelo corte e outro pela organização das toras que serão colocadas no trator 

agrícola. 

 

3.3.2 TRANSPORTE INTERNO 

Este processo é responsável por transportar a lenha do local onde é cortada até os fornos onde 

será feita a carbonização. Atualmente é realizado por tração animal e demanda muito tempo. 

Apenas um carro de boi é responsável por transportar os 60 metros estéreos de eucalipto que 

são cortados semanalmente no processo de derrubada. 
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Figura 6: Imagem do transporte utilizado na fábrica. 

 

3.3.3 CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DOS FORNOS 

Atualmente os fornos utilizados são do tipo redondo de encosta.  A linha possui sete 

fornos, cada um com uma capacidade de 12 metros estéreos. A mão de obra demandada nesse 

processo é de um trabalhador e ele precisa entrar no forno para poder carrega-lo. Para 

descarregar e carregar um forno deste ele precisa de um dia. 

 

3.3.4 CARBONIZAÇÃO 

A carbonização é um processo no qual a madeira é submetida a temperaturas entre 450 

e 550 º C, em ambiente fechado, com pequena quantidade ou exclusão total de ar. Durante o 

processo são liberados gases, vapores de água e líquidos orgânicos, gerando resíduos como o 

alcatrão e o carvão vegetal (PINHEIRO, 2006). 

O processo de carbonização do eucalipto é dividido em quatro fases, segundo Rezende 

(2006, ): 

1. Fase 1 - Secagem: ocorre até 110º C, quando apenas a umidade é liberada; 

2. Fase 2 - Torrefação: ocorre entre 110 e 250º C, sendo que, na temperatura de 

180º, tem início a liberação da agua de constituição pela decomposição da 

celulose e hemicelulose. Pouco peso é perdido até 250ºC. Forma-se o tico ou 

madeira torrada; 

3. Fase 3 - Carbonização: ocorre entre 250 e 350º C e, com a intensificação da 

decomposição da celulose e hemicelulose, ocorre expressiva perda de peso, 

formando-se gás, óleo e agua. Ao atingir a temperatura de 350º C, o carvão 
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possui 75% de carbono fixo e se considera que a carbonização está praticamente 

pronta; 

4. Fase 4 - Fixação: dos 350ºC em diante, ocorre redução gradual na liberação de 

elementos voláteis, principalmente gases combustíveis, continuando a fixação do 

carbono; 

A carbonização na empresa estudada tem uma duração de sete dias. A cada dia, um 

forno é descarregado e em seguida carregado para um novo processo. 

 

Figura 7: Forno do tipo encosta, utilizado na carbonização. 

 

3.3.5 EMPACOTAMENTO 

No empacotamento, são usadas duas máquinas de costura e uma peneira manual, que 

não fica o tempo inteira ligada devido à falta de uma linha de produção organizada. O carvão 

é transportado dos fornos até o empacotamento por tração animal. O processo atual demanda 

apenas um trabalhador. 
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Figura 8: Galpão que está sendo construído na fábrica. 
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4 PROJETO DE SIMULAÇÃO PARA O PROBLEMA PROPOSTO 

4.1 CONCEPÇÃO DO MODELO 

4.1.1 ESCOPO 

O projeto tem como escopo o mapeamento da fabricação de carvão vegetal buscando 

a maximização mensal da produção. Este desempenho será medido no mês onde a demanda é 

maior, tendo como meta a produção de 18.000 sacos de carvão por mês. Este estudo será 

desenvolvido na forma de uma simulação computacional realizada através do software 

FlexSim. 

Para a execução do projeto, detalharemos os recursos necessários para a produção do 

carvão e avaliaremos a capacidade máxima da fábrica no momento atual. Para esta avaliação 

será necessário coletar os tempos processuais de cada atividade da fabricação. 

 

4.1.2 RECURSOS NECESSÁRIOS 

Atualmente, a empresa conta com quatro operários em sua linha de produção. Um 

fica responsável pelo corte das toras de eucalipto, que é feito através de um motosserra. Para o 

transporte das toras aos fornos são necessários 2 operadores. Os outros dois restantes são 

alocados nos fornos, para encher e esvaziar, e no empacotamento. No momento de carregar o 

caminhão com os sacos de carvão já finalizados, todos operários param suas atividades para a 

realização da tarefa. 

É necessário um meio de transporte para movimentar as toras do local onde foram 

cortadas até os fornos onde será feita a carbonização. Esta tarefa é realizada por tração animal, 

no momento. 

A carbonização do eucalipto é realizada em fornos de alvenaria, que podem ser do 

tipo: “rabo quente”, de encosta, superfície e os fornos retangulares. Cada forno tem suas 

especificações próprias e são utilizados em situações diversas. A linha de produção da fábrica 

conta com 7 fornos de encosta com capacidade de 12 metros estéreos cada um. 

O empacotamento necessita de uma peneira para separar os resíduos do carvão 

adquiridos nos processos de carbonização e transporte. Para finalizar o processo, é necessária 

uma máquina de costura que lacra e dá acabamento aos sacos. Atualmente a fábrica conta 

com uma peneira manual e duas máquinas de costura para a realização do processo. 
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4.1.3 MODELO CONCEITUAL 

O mapeamento dos processos da produção do carvão vegetal foi realizado seguindo a 

metodologia IDEF-SIM, descrita no item 2.7 deste projeto. O modelo conceitual foi elaborado 

com base nos processos listados no capítulo anterior, conforme apresentado na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Mapeamento de processo da fábrica utilizando a ferramenta IDEF-SIM. 

Fonte: Autor. 

 

O processo de fabricação do carvão começa com o corte das toras de eucalipto e seu 

transporte até o forno onde será realizada a carbonização. Para iniciar o processo de 

carbonização, o operador precisa preparar o forno antes de colocar as toras. Dado início à 

carbonização, resta somente aguardar o tempo de processamento para começar a esvaziar o 

forno. 

Após esvaziar o forno o operador separa o carvão pronto, para transportá-lo até a 

peneira, onde os resíduos gerados na produção serão separados do material produzido que 

será ensacado. 

Os sacos de carvão aguardam, no depósito, a liberação para o transporte, para então 

serem transportados até o caminhão.  

É importante ressaltar que, a partir do fluxograma da Figura 9 será criado o modelo 

computacional que será utilizado como base para este projeto. É através dele que iremos 

simular os diversos cenários e posteriormente analisar qual se encaixa melhor na proposta 

desejada. 

O modelo conceitual foi apresentado para os especialistas da empresa e validado pelos 

mesmos, pois ele descreve com precisão os processos de produção do carvão vegetal na 

fábrica. 
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4.1.4 COLETA DE DADOS 

4.1.4.1 DADOS DE CHEGADA DE LENHA PARA FABRICAÇÃO DO CARVÃO 

Como as toras de eucalipto utilizadas no processo da produção do carvão são 

provenientes da fazenda, os dados de chegada de lenha seguem a demanda mensal de sacos de 

carvão atendidas pela empresa. O tempo de chegada em horas das lenhas para carbonização 

são mostrados na tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Tempo de chegada de lenha em horas.  

Tempo de chegada de lenha em horas 

7 3 4 1 2 

5 2 6 5 2 

1 7 6 6 2 

6 4 5 3 4 

3 3 3 7 1 

5 3 2 3 4 

2 6 5 3 6 

2 1 2 5 2 

2 7 4 6 5 

7 7 4 2 7 

Fonte: Autor. 

4.1.4.2 DADOS DOS TEMPOS DE PROCESSAMENTO 

Analisando o modelo conceitual descrito no item anterior, podemos identificar todos 

os dados que deverão ser coletados a fim de servirem como base para a implementação do 

modelo computacional. Todos os dados utilizados foram coletados do sistema interno da 

fábrica. É importante ressaltar que os tempos são medidos pelos operadores e lançados no 

controle da produção. 

Assim, foram coletados os tempos para os seguintes processos: corte de eucalipto, 

carbonização, peneirar e costurar.  

Para exemplificar, a seguir será detalhada a análise dos tempos do processo de 

carbonização. As análises dos outros tempos de processamento foram feitas de forma análoga.  

A Tabela 5 descreve os tempos do processo de carbonização. Foram coletadas 50 

amostras para esta análise. 
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Tabela 5: Tempo de carbonização em horas.  

Tempo de carbonização em horas 

155 151 135 136 120 

123 152 134 131 149 

201 133 149 161 161 

122 142 163 129 164 

161 127 132 130 161 

148 122 129 168 155 

158 147 134 198 138 

155 135 139 124 165 

152 123 130 139 130 

149 151 147 158 139 

Fonte: Autor. 

Através do software MiniTab 17, foram geradas as estatísticas descritivas sobre os 

dados apresentadas na Tabela 6. 

 

 Tabela 6: Estatísticas descritivas dos tempos de carbonização.  

Estatísticas Descritivas 

Média Mediana Desv. Padrão Variância Mínimo Máximo 

145,16 144,5 17,63 310,8169 120 201 

Fonte: Autor. 

Antes de continuar com a análise dos dados é necessário verificar primeiramente se 

existe a presença de outliers na amostra coletada de forma a não influenciar no teste de 

aderência dos dados. 

 

Figura 10: Box Plot dos dados de carbonização. 

Fonte: Autor. 
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Assim, a partir do Box Plot acima (Figura 10), identificamos dois possíveis outliers, 

que são os tempos de processamento 198 e 202. Como eles estão fora das medidas de 

dispersão dos dados podemos retirar esses pontos da amostra. 

Após a retirada dos dados temos as seguintes estatísticas descritivas mostradas na 

Tabela 7: 

 

Tabela 7: Estatísticas descritivas dos tempos de carbonização sem os outliers.  

Estatísticas Descritivas 

Média Mediana Desv. Padrão Variância Mínimo Máximo 

142,9 142 13,89 192,9321 120 168 

Fonte: Autor. 

Como já identificamos os outliers e os mesmos já foram retirados, podemos dar 

seguimento ao tratamento dos dados. 

O próximo passo é submeter os dados ao teste de aderência utilizando a ferramenta 

do software FlexSim chamada de ExpertFit, a qual deverá fornecer a distribuição estatística 

que se ajusta melhor ao comportamento dos dados.  

Assim, a ferramenta ExpertFit gera uma análise automática onde os dados são 

ajustados para encontrar as melhores distribuições que representam a amostra. Como saída 

desta análise, o programa cria um ranking, de 0 a 100, para classificar as melhores 

distribuições de probabilidade para os dados, como podemos observar na Figura 11.  
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Figura 11: Avaliação das possíveis distribuições.  

Fonte: ExpertFit. 

 

Como podemos observar, a avaliação da distribuição Beta foi boa, com um erro 

relativo para o modelo de 0,03%. A fim de comprovar esta avaliação, o software sugere uma 

segunda análise usando comparações gráficas que podemos ver na Figura 12. 

 

Figura 12: Histograma de densidade comparativo das distribuições.  

Fonte: ExpertFit. 
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O gráfico apresenta a relação da densidade de ocorrência da amostra pelo tempo de 

processo juntamente com as curvas das distribuições que melhor se adequam ao modelo. 

Para finalizar, o software gera a saída com os parâmetros da distribuição escolhida 

para representar os dados coletados, como podemos observar na Figura 13. 

 

 

Figura 13: Parâmetros da distribuição beta.  

Fonte: ExpertFit. 

 

Esta análise foi realizada de forma análoga para todos os outros tempos de processo, 

tendo como saída a distribuição que melhor se adequa ao processo. As distribuições são 

descritas na Tabela 8. Foram utilizadas 50 amostras para cada processo. 

 

Tabela 8: Distribuições que representam os tempos de processamento dos equipamentos.  

Processo Distribuição 

Cortar lenha Weibull (0, 4.44, 2,0) 

Carbonização Beta (119.79, 168.99, 1.01, 1.10, 0) 

Peneirar Beta (0.47, 10.82, 1.23, 2.02, 0) 

Costurar Johnsonbounded (1.70, 10.09, 0.49, 0.65, 0) 

Fonte: Autor. 

 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO COMPUTACIONAL 

4.2.1 DESENVOLVIMENTO DO CENÁRIO ATUAL 

O modelo conceitual desenvolvido no capítulo anterior foi implementado no 

software FlexSim. Neste tópico, iremos detalhar os processos utilizados na simulação do 

modelo. A Figura 14 mostra a interface do software com a aplicação do modelo. 
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Figura 14:Interface da linha de produção no software FlexSim.  

Fonte: FlexSim. 

 

4.2.1.1 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DO MODELO 

Para começar o modelo de simulação precisamos estabelecer quais serão as unidades 

utilizadas na definição dos parâmetros. Assim, no modelo estudado o tempo será medido em 

horas e a distância em metros. 

 

4.2.1.2 DEFINIÇÃO DOS RECURSOS FIXOS 

Foram definidos como recursos fixos as filas de espera, os equipamentos que 

agregam valor ao produto e suas quantidades disponíveis na fábrica. 

A linha possui três filas, a de chegada de lenha, a fila de espera para a peneira e a fila 

de espera da coleta para carregar o caminhão. 

O processamento do material é composto por 7 fornos onde é feita a carbonização. 

Além dos fornos o processo conta com 1 peneira e 1 máquina de costura. A Figura 15 

descreve a interface do forno no software. 

 

Figura 15:Interface do forno no software FlexSim.  

Fonte: FlexSim. 
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4.2.1.3 DEFINIÇÃO DAS ENTIDADES 

As toras de lenha de eucalipto foram definidas como as entidades do modelo, sua 

chegada foi definida pelo tempo de processo do corte de eucalipto. 

 

4.2.1.4 DEFINIÇÃO DOS EXECUTORES DE TAREFA 

Os responsáveis pela execução das tarefas serão os operadores e os transportes. No 

software é possível definir sua capacidade e velocidade de transporte. 

A linha possui um total de 2 operadores, sendo 1 responsável por encher e esvaziar os 

fornos e o outro por peneirar e costurar os sacos. Além dos operadores, a linha também conta 

com 1 transporte. 

 

4.2.1.5 DEFINIÇÃO DOS TEMPOS DE PROCESSAMENTO 

Para a definição dos tempos de processamento foram utilizadas as distribuições 

obtidas na a análise dos dados na seção  anterior. A Figura 16 ilustra a definição dos tempos 

no software utilizado. 

 

 

4.2.2 TEMPO DE WARM UP 

O período de aquecimento é determinado pelo intervalo entre o início da simulação e 

o estado estável da mesma. No início da simulação, nem todos postos de trabalho estão em 

operação. Este cenário só se estabilizará depois de um certo tempo de processamento. 

Figura 16:Parâmetros dos fornos. Figura 16: Definição dos tempos no software FlexSim.  

Fonte: FlexSim. 



42 
 

Uma forma de definir o tempo de aquecimento é analisar a quantidade de produtos 

em processos na linha de produção. A simulação só estará estável no momento em que todos 

equipamentos estiverem operando. 

 

 

Figura 17: Gráfico de estados dos equipamentos. 

Fonte: Autor. 

 

Analisando o gráfico de estado dos equipamentos, podemos definir o período de 

aquecimento do modelo. O início da simulação é registrado como 8:00:00 do dia 14 de 

outubro de 2014 e o modelo se torna estável as 2:44:52 do dia 19 de outubro. Portanto o 

tempo de aquecimento é definido como 162 horas. 

 

4.2.3 NÚMERO DE REPLICAÇÕES 

A replicação de um modelo computacional é definida a partir da geração de rodadas, 

quanto maior a quantidade de réplicas, maior a precisão dos resultados obtidos no modelo. 

Para definir o número de replicações utilizamos a ferramenta Experimenter, do próprio 

FlexSim. 

Foram criados 4 cenários variando a quantidade de fornos na linha de produção. A 

princípio o modelo foi simulado com 5 replicações, nosso resultado deve se encontrar numa 

faixa de ±5% da média com uma precisão de 95% de significância. A fórmula para calcular o 

novo número de replicações é: 
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Onde t é o valor da tabela t de student para uma significância de 95%, S é o desvio 

padrão da amostra e e é a margem para cima e para baixo, no caso e= media*0,05. 

Após a simulação dos cenários, obtivemos como resultados os dados da Figura 18, 

onde constam a média e o desvio padrão das amostras. 

  

 
Figura 18: Dados estatísticos de um equipamento após a simulação dos cenários. 

Fonte: Autor. 

 

Portanto, para os cenários analisados temos: 

 

Tabela 9: Parâmetros para N=5 e significância de 95%.  

 

N= 5 e 95% 

 

Media  Desvio Margem T de student 

Cenário 1 79,8 4,1 3,99 2,57 

Cenário 2 78 3,6 3,9 2,57 

Cenário 3 86,5 3,2 4,325 2,57 

Cenário 4 90,3 4,9 4,515 2,57 

Fonte: Autor. 

  

O novo valor para o número de replicações segue na Tabela 10: 

 

Tabela 10: Valor para o novo número de replicações.  

 

n 

Cenário 1 6,97 

Cenário 2 5,63 

Cenário 3 3,62 

Cenário 4 7,78 

Fonte: Autor. 
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Como o cenário 4 é o que sofre mais impacto, fizemos os cálculos somente para ele. A 

nova rodada de simulações foi realizada com 8 replicações, e obtivemos os seguintes 

resultados: 

 

 

Tabela 11: Parâmetros para N=8 e significância de 95%.  

 

N=8 e 95% 

 

Media  Desvio Margem T de student 

Cenário 1 77,88 4,67 3,894 2,300 

Cenário 2 78,22 2,42 3,911 2,300 

Cenário 3 83,97 3,6 4,1985 2,300 

Cenário 4 89,09 4,63 4,4545 2,300 

Fonte: Autor. 

Tabela 12: Valor para o novo número de replicações.  

 

n 

Cenário 1 7,61 

Cenário 2 2,03 

Cenário 3 3,89 

Cenário 4 5,72 

Fonte: Autor. 

Como os novos valores para o número de replicações deram abaixo do último valor 

analisado, concluímos que 8 repetições é o suficiente para termos uma significância de 95% 

para uma variação de 5% na média da amostra. 

 

4.3 ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL 

A análise do cenário atual foi fundamentado na taxa de operação dos equipamentos, 

no transporte interno da fábrica, na taxa de ocupação das filas da linha de produção e na 

produção da fábrica em 24 horas. 

A Figura 19 ilustra a taxa de operação dos equipamentos, definida pela proporção do 

tempo em que a máquina está agregando valor ao produto pelo total de tempo da produção. 
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Figura 19: Gráfico de estado dos equipamentos da fábrica. 

Fonte: Autor. 

Analisando o gráfico, podemos afirmar que os fornos da fábrica possuem uma 

elevada taxa de operação frente aos processos de peneira e costura. Como o tempo de chegada 

da lenha não interfere no sistema interno da fábrica, podemos concluir que o processo de 

carbonização é um gargalo da linha de produção.  

Para afirmar essa conclusão, analisamos o gráfico de estado do recurso de transporte. 

Como podemos ver na Figura 20, a taxa de ocupação do transporte é de 64,8%, tendo como 

tempo ocioso 35,2% do tempo total da produção. Isso nos mostra que o transporte não está 

operando em sua capacidade total, reafirmando a conclusão de que o gargalo é o processo de 

carbonização. 

 

 

Figura 20: Gráfico de estado do transporte. 

Fonte: Autor. 

 

Para finalizar a análise, verificamos a taxa de ocupação das filas. O gráfico da Figura 

21 nos demonstra que a fila de espera para carbonização está com quase 100% de ocupação. 

Esta análise nos remete mais uma vez à conclusão de que o gargalo do sistema são os fornos 

de carbonização. 
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Figura 21: Gráfico de estado das filas da fábrica. 

Fonte: Autor. 

 

O preço do saco de carvão adotado pela empresa é de R$4,00. A produção simulada 

no modelo computacional e o retorno financeiro mensal para a empresa seguem na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Produção e receita mensal da fábrica.  

 

Quantidade 

Produzida Receita mensal 

Sacos de carvão 6000 

 R$      

24.000,00  

Fonte: Autor. 
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5 ESTUDO DAS PROPOSTAS DE MELHORIAS 

Neste capítulo iremos analisar os diferentes cenários propostos para atingir a nova 

demanda desejada. Foram simulados cinco cenários diferentes que seguem nos tópicos 

abaixo. O aumento dos recursos foi feito gradativamente, pois dessa forma é mais fácil 

evidenciar as novas restrições do sistema. 

 

5.1 CENÁRIO 1 

Foram incluídos neste cenário mais três fornos. Assim, pudemos analisar o aumento 

da produtividade aumentando somente o recurso gargalo. Como podemos ver na Figura 22, 

não houve um aumento significativo na média de operação dos fornos, evidenciando que 

aumentar somente o recurso gargalo não aumentará substancialmente a produtividade da 

fábrica. 

 

 

Figura 22: Gráfico de estado dos equipamentos da fábrica no cenário 1. 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 14 mostra a variação da taxa de operação de cada equipamento da linha. 

 

Tabela 14: Variação da taxa de operação para o cenário 1.  

 

Taxa de operação 

Variação da taxa de 

ocupação 

Local 

Cenário 

Atual Cenário 1 

Comparação entre os 

cenários 

Forno 1 81,2 85,8 5% 

Peneira 15,9 20,8 4% 

Costura 15,7 22 6% 

Fonte: Autor. 

O aumento da produção e o retorno financeiro do cenário 1, comparado com o 

cenário atual, é mostrado na Tabela 15. 
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Tabela 15: Aumento da produção para o cenário 1.  

 

Quantidade média 

produzida Receita mensal 

 

Cenário atual Cenário 1 Cenário atual Cenário 1 

Sacos de carvão 6000 6500 

 R$   

24.000,00  

 R$     

26.000,00  

Fonte: Autor. 

Analisando a produção da fábrica no cenário 1 podemos notar um aumento de 8,3% 

na produtividade. 

 

5.2 CENÁRIO 2  

Para o cenário 2, aumentamos para 12 o número de fornos, alocando mais 2 

operadores responsáveis pelos fornos e mais 1 transporte. É possível notar na Figura 23 um 

aumento significativo na média de operação dos fornos e da costura.  

 

 

Figura 23: Gráfico de estado dos equipamentos da fábrica no cenário 2. 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 16 descreve a variação da taxa de operação dos equipamentos entre o 

cenário 2 e o cenário atual, é evidente o aumento da ocupação média dos fornos e máquina de 

costura. 

 

Tabela 16: Variação da taxa de operação para o cenário 2.  

 

Cenário 

Atual Cenário 2 

Comparação entre os 

cenários 

Local Taxa de operação Variação da taxa 

Forno 1 81,2 92,7 11,5% 

Peneira 15,9 19 3,1% 

Costura 15,7 33,8 18,1% 

Fonte: Autor. 
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Com o aumento dos recursos deste cenário podemos observar que a produção 

aumentou consideravelmente em relação ao cenário atual da fábrica, quase dobrando a 

capacidade atual, como podemos ver na Tabela 17. 

Tabela 17: Aumento da produção para o cenário 2.  

 

Quantidade média 

produzida Receita mensal 

 

Cenário atual Cenário 2 Cenário atual Cenário 2 

Sacos de carvão 6000 11156 

 R$   

24.000,00  

 R$   

44.624,00  

Fonte: Autor. 

Analisando o cenário 2 notamos um aumento de 85,9% na produtividade da fábrica.  

 

5.3 CENÁRIO 3 

O cenário 3 foi simulado com 15 fornos, 5 operadores responsáveis pelos fornos, 3 

transportes para a lenha, 2 peneiras, 2 máquinas de costura e 2 operadores responsáveis pelo 

empacotamento. A Figura 24 descreve a taxa média de operação dos equipamentos. 

 

 

Figura 24: Gráfico de estado dos equipamentos da fábrica no cenário 3. 

Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 18 é possível visualizar que a taxa média de operação dos fornos e da 

costura tiveram um aumento considerável, sendo respectivamente de 10,2% e 16,1%. 

 

Tabela 18: Variação da taxa de operação para o cenário 3.  

 

Cenário 

Atual Cenário 3 

Comparação entre os 

cenários 

Local Taxa de operação Variação da taxa 

Forno 1 81,2 91,4 10,2% 

Peneira 15,9 22,2 6,3% 

Costura 15,7 31,8 16,1% 

Fonte: Autor. 
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Com esta nova linha de produção, a fábrica conseguiu atender mais que o dobro de 

sua capacidade produtiva como é mostrado na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Aumento da produção para o cenário 3.  

 

Quantidade média produzida Receita mensal 

 

Cenário atual Cenário 3 Cenário atual Cenário 2 

Sacos de carvão 6000 14219 

 R$        

24.000,00  

 R$    

56.876,00  

Fonte: Autor. 

No cenário 3 a produtividade da fábrica teve um aumento de 136,9%. 

 

5.4 CENÁRIO 4 

O cenário 4 é constituído por 21 fornos, 8 operários responsáveis pelos fornos, 3 

transportes de lenha, 2 peneiras, 2 máquinas de costura e 2 operadores responsáveis pelo 

empacotamento. 

 

 

Figura 25: Gráfico de estado dos equipamentos da fábrica no cenário 4. 

Fonte: Autor. 

 

Analisando a Tabela 20, podemos concluir que a máquina de costura teve um 

aumento considerável em sua taxa de operação, entretanto o forno teve um aumento de apenas 

8,2% indicando um possível aumento no tempo ocioso da máquina.  

 

Tabela 20: Variação da taxa de operação para o cenário 4.  

 

Cenário 

Atual Cenário 4 

Comparação entre os 

cenários 

Local Taxa de operação Variação da taxa 

Forno 1 81,2 89,4 8,2% 

Peneira 15,9 22,6 6,7% 

Costura 15,7 37,1 21,4% 

Fonte: Autor. 
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No cenário 4 foi possível atingir a meta de triplicar a capacidade atual. Com os novos 

recursos alocados, a produção média da fábrica conseguiu atingir a meta de 18.000 sacos de 

carvão por mês. 

Tabela 21: Aumento da produção para o cenário 4.  

 

Quantidade média 

produzida Receita mensal 

 

Cenário atual Cenário 2 Cenário atual Cenário 2 

Sacos de carvão 6000 18469 

 R$   

24.000,00  

 R$   

73.876,00  

Fonte: Autor. 

O cenário 4 teve um aumento na produtividade de 207,8%.  

 

5.5 CENÁRIO 5 

Como foi possível atingir a meta da produção no cenário 4 e o forno operou com 

uma taxa média de ociosidade maior foi criado o cenário 5. Neste cenário, foi analisada uma 

produção com alguns recursos a menos para observar o comportamento da fábrica 

trabalhando com uma taxa de operação media maior.  

Para o Cenário 5, projetamos a linha com 20 fornos, 7 operadores responsáveis pelos 

fornos, 3 transportes de lenha, 2 peneiras, 2 máquinas de costura e 2 operários no 

empacotamento. Na Figura 26 é possível visualizar que os fornos obtiveram uma taxa maior 

juntamente com a máquina de costura. 

 

 

Figura 26: Gráfico de estado dos equipamentos da fábrica no cenário 5. 

Fonte: Autor. 

Analisando a Tabela 22, concluímos que a taxa de operação do forno aumentou em 

11,4% e a máquina de costura 30,5%. Dois aumentos significativos em relação ao cenário 

atual. 
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Tabela 22: Variação da taxa de operação para o cenário 5.  

 

Cenário 

Atual Cenário 5 

Comparação entre os 

cenários 

Local Taxa de operação Variação da taxa 

Forno 1 81,2 92,6 11,4% 

Peneira 15,9 25 9,1% 

Costura 15,7 46,2 30,5% 

Fonte: Autor. 

No cenário 5 obtivemos uma média de produção de 17.969 sacos de carvão, também 

atingindo a meta da nova capacidade de produção. 

 

Tabela 23: Aumento da produção para o cenário 5.  

 

Quantidade média 

produzida Receita mensal 

 

Cenário atual Cenário 5 Cenário atual Cenário 2 

Sacos de carvão 6000 17969 

 R$   

24.000,00  

 R$   

71.876,00  

Fonte: Autor. 

O aumento na produtividade do cenário 5 foi de 199,5%. 

 

5.6 ANÁLISE DOS CENÁRIOS 

Foi possível constatar no projeto que o gargalo da fábrica estudada são os fornos 

onde é realizada a carbonização. Para analisar os cenários, iremos comparar a produtividade 

da fábrica e os recursos necessários para a obtenção da mesma. Estas informações seguem na 

tabela 24. 
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Tabela 24: Comparação entre os cenários.  

Cenários 

Recursos Produção 

Fornos 
Operadores 

nos fornos 

Transporte 

para lenha 
Peneira 

Máquina 

de costura 

Operadores 

no 

empacotame

nto 

Produção 

média 

Taxa de 

aumento 

Cenário 

Atual 
7 1 1 1 1 1 6.000 - 

Cenário 

1 
10 1 1 1 1 1 6.500 8,3% 

Cenário 

2 
12 3 2 2 2 1 11.156 85,90% 

Cenário 

3 
15 5 3 2 2 2 14.219 136,90% 

Cenário 

4 
21 8 3 2 2 2 18.469 207,80% 

Cenário 

5 
20 7 3 2 2 2 17.969 199,50% 

Fonte: Autor. 

No cenário 1 foi alterada somente a quantidade de fornos, recurso gargalo da linha de 

produção. Com essa alteração, foi possível verificar que a produção da fábrica não ganha um 

aumento significativo, mudando somente a restrição do sistema. 

O cenário 2 teve um aumento substancial na produção e quase atingiu a demanda 

atual da fábrica, de 12.000 sacos por mês. Comparando-o com o cenário 3, onde esta marca 

foi ultrapassada, conclui-se que se o objetivo fosse atender o dobro da capacidade o melhor 

cenário estaria entre estes dois analisados. 

Como é possível ver, os cenários 4 e 5 atingiram o objetivo principal do trabalho de 

triplicar a produção da fábrica para a atender a demanda desejada. Em comparação com o 

cenário 5, o cenário 4 obteve uma média de produção maior criando um nível de estoque de 

segurança, desta forma ela fica protegida caso ocorra alguma incerteza na demanda.  
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6 CONCLUSÕES E PROJETOS FUTUROS 

O objetivo principal deste trabalho foi criar um modelo computacional para prever a 

nova capacidade produtiva da empresa Carvão Fazenda Reunida, atendendo a sazonal 

demanda do produto. 

Os processos da fábrica foram mapeados utilizando a metodologia IDEF-SIM. A 

partir deste mapeamento, foram levantados os recursos necessários para a produção, 

juntamente com seus respectivos tempos e capacidades. O software utilizado para a 

elaboração e simulação do modelo computacional foi o FlexSim 16.  

Com a simulação da linha de produção foi possível apresentar resultados 

quantitativos a respeito da capacidade atual da empresa, além de propor diferentes melhorias 

na alocação dos recursos. As alterações foram realizadas em diversos cenários, oferecendo ao 

gerente de produção da empresa alternativas capazes de atingir o objetivo do trabalho. 

A simulação realizada neste projeto tomou como base o aumento de recursos iguais 

aos que são utilizados no momento atual da fábrica. A simulação computacional pode ser 

utilizada para prever diferentes realidades produtivas, novas capacidades de produção, 

analisando diferentes tipos de recursos. 
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