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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a possibilidade de estimar a produtividade na 

soldagem para o processo eletrodo revestido no canteiro de obras, através de dados 

de produtividade obtidos em laboratório simulando as mesmas condições do campo. 

O estudo foi realizado a partir de dados históricos da produtividade no campo 

coletadas em obras realizadas na REDUC (Refinaria de Duque de Caxias) e da 

produtividade em laboratório realizado no Laboratório de Montagem Industrial e 

Soldagem (LAMIS) do departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal Fluminense. A avaliação da produtividade é realizada pela comparação entre 

as duas amostras simuladas através do método de Monte Carlo, utilizando a 

amostragem de Hipercubo Latino e ajustadas a quantidade de Homem-hora e também 

a improdutividade de maneira a deixar as duas amostras equivalentes. Para 

realização das simulações utilizou-se a programa “@Risk 7.5”. Os resultados do 

trabalho indicaram a possibilidade de estimar a produtividade do campo, 

apresentando variação de média, análise de correlação, função densidade de 

probabilidade e função densidade de probabilidade acumulada satisfatória.   

 

Palavras-Chave: Produtividade na soldagem; método de Monte Carlo; eletrodo 

revestido; indicadores de produtividade. 

  



 

ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate the possibility of estimating the welding productivity for the 

shielded metal arc welding at the construction site, through productivity data obtained 

in the laboratory simulating the same field conditions. The study conducted based on 

historical data on field productivity, collected from REDUC (Refinaria de Duque de 

Caxias) and laboratory productivity at the Laboratório de Montagem Industrial e 

Soldagem (LAMIS) of the Mechanical Engineering Department of the Universidade 

Federal Fluminense. The productivity evaluation realized by comparing the two 

simulated samples using the Monte Carlo method using the Latin Hypercube sampling 

and adjusting the amount of person-hour and the unproductivity to leave the two 

samples equivalent. For the simulations, the program "@Risk 7.5" used. The results of 

the study indicated the possibility of estimating field productivity, with satisfactory mean 

variation, correlation analysis, probability density function and cumulative probability 

density function. 

 

Keywords: Welding productivity; Monte Carlo method; shielded metal arc welding; 

productivity indicators. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A soldagem é um dos processos de fabricação mais importante e versátil na 

indústria, sendo fundamental sua utilização em praticamente todos os canteiros de 

obras. Por se tratar de um parâmetro com forte influência no setor econômico e 

financeiro de uma obra e levando em conta as constantes mudanças econômicas no 

cenário mundial, buscar maneiras e métodos capazes de estimar o comportamento 

das diversas variáveis inerentes no processo de soldagem é necessário, 

possibilitando a criação de ferramentas que monitoram e controlam a produtividade e 

o custo de forma adequada, além de identificar e quantificar os principais indicadores 

que causam impacto na produtividade.  

A alta competitividade em um mundo cada vez mais globalizado, exige das 

empresas realização de projetos em prazos cada vez mais estreitos, com exigência 

de qualidade e custos de fabricação limitado, ou seja, alta produtividade com 

qualidade, portanto, para se manter no mercado e não perder espaço para os 

concorrentes, medidas para melhorar o processo são essenciais, justificando a 

importância do estudo da produtividade na soldagem. 

Segundo Pedrosa, Lobato e Oliveira (2012), a globalização, força as indústrias 

brasileiras investirem em melhoria dos processos produtivos, pois, sua não realização, 

implicará na entrada de empresas internacionais, predominantemente, do continente 

asiático. 

Segundo Martins (2011), as empresas, de maneira geral, utilização de forma 

escassa métodos de monitoramento da produtividade. Os mais empregados, 

contabilizam a produção e mão de obra diária, durante toda a realização de um 

empreendimento, consumindo muito tempo e recursos desnecessários, gerando 

limitações e até desistência da utilização. 

Esta monografia tem como foco explorar o Método de Monte Carlo, 

demonstrando sua eficiência e possível utilização na indústria de construção e 

montagem, com ênfase na soldagem, podendo se tornar um grande aliado de 

empresas nacionais, na busca de crescimento e aumento da competitividade com o 

mercado mundial.  
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A ferramenta computacional utilizada na análise dos dados foi o “@Risk 7.5”, 

programa capaz de executar análise de risco por meio da simulação de Monte Carlo, 

mostrando vários resultados possíveis no modelo da planilha, informando a 

probabilidade de cada ocorrência.  

A estrutura deste trabalho é composta de 5 capítulos: No Capítulo 1 intitulado 

Introdução é realizado um panorama geral sobre soldagem e produtividade e a 

importância do seu estudo. No Capítulo 2 é realizado a metodologia da pesquisa, onde 

são apresentados o objeto e o objetivo do trabalho, sua justificativa e a construção do 

referencial teórico. No Capítulo 3, é apresentada a Revisão Bibliográfica, neste 

capítulo foi abordado a teoria sobre o tema do trabalho e foi dividida em três seções, 

Processo Eletrodo Revestido; Produtividade na Soldagem; Método de Monte Carlo. 

Capítulo 4 tem como título Análise dos resultados, sendo um capítulo dedicado aos 

resultados obtidos através do experimento. No Capítulo 5 são apresentadas as 

conclusões e sugestões para trabalhos futuros. Finalizando o trabalho são listados 

todas as bibliografias utilizadas. 

 



15 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Na literatura é notório a existência limitada de trabalhos que desenvolvem o 

tema produtividade na indústria de construção e montagem com ênfase na área de 

soldagem. Desta forma, a motivação para elaboração dessa monografia é justificada, 

e seu desenvolvimento busca contribuir para a aplicação de novos métodos capazes 

de medir e analisar de maneira eficiente a produtividade na indústria. 

Os dados obtidos para o estudo da produtividade na soldagem tiveram como 

base o processo por arco elétrico com eletrodo revestido. Apesar de ser um processo 

manual, que apresenta um valor relativamente baixo em comparação com outros tipos 

de soldagem, é mais simples e com fácil obtenção de mão de obra, sendo um dos 

processos mais importantes e utilizados na indústria. 

 OBJETO E OBJETIVO 

A pesquisa tem como objeto a produtividade em soldagem e como objetivo 

desenvolver um modelo de estimativa de produtividade para canteiro de obras com 

base em dados de laboratório através do Método de Monte Carlo utilizando a 

amostragem Hipercubo Latino. Como base de dados, serão utilizados os estudos 

previamente desenvolvidos no Laboratório de Montagem Industrial e Soldagem 

(LAMIS) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal 

Fluminense. O Método de Monte Carlo para análise da produtividade se mostrou 

adequado nos trabalhos desenvolvidos por Lobato (2015), Martins (2011) e Gioia 

(2015), gerando resultados satisfatórios.  

 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

As referências escolhidas para compor a bibliografia, foram obtidas de duas 

maneiras: Adquiridos trabalhos (dissertação, tese) desenvolvidos por alunos da UFF 

pelo Laboratório de Montagem Industrial e Soldagem (LAMIS) do Departamento de 

Engenharia Mecânica, da Escola de Engenharia da UFF; e extraídas através do portal 

Periódicos CAPPES e do Google Acadêmico.  

A busca da referência bibliográfica considerou trabalhos publicados nos últimos 

sete anos, ou seja, trabalhos publicados entre 2011 até 2017. A lista consultada foi 

constituída de livros, artigos, revistas e monografias.  
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O trabalho foi dividido da seguinte forma: Bibliografia principal – Foco principal 

do trabalho, nele encontram-se todos os textos referentes a produtividade na 

soldagem e método de Monte Carlo; Bibliografia secundária – textos que não tratam 

de produtividade, porém, importantes para o desenvolvimento do trabalho como um 

todo. 

No portal de pesquisas consultado, foram utilizadas palavras-chaves e 

combinações entre elas, na busca de trabalhos referentes ao estudo proposto nessa 

monografia. A busca foi realizada em três idiomas diferentes, Português, Inglês e 

Espanhol, de trabalhos publicados no intervalo de sete anos. Na listagem a seguir 

serão apresentadas as principais palavras pesquisadas: 

a) Em português: Produtividade na soldagem; Indicadores de produtividade, 

Eletrodo revestido; Taxa de deposição, Método de Monte Carlo. 

b) Em inglês: “Welding productivity”; “Deposition rate”; “Monte Carlo Method”; 

“Shielded Metal Arc Welding”; “Productivity Indicators”. 

c) Em espanhol: “Productividad em soldadura”; “Índice de productividad”; 

“Electrodo Revestido”; “Eficiencia de deposición”; “Factor de operación”. 

 AMOSTRA 

Na tentativa de estimar a produtividade global (que leva em conta o tempo 

produtivo e o tempo improdutivo), retirada de um canteiro de obras, através da 

produtividade intrínseca (que só considera o tempo produtivo), desenvolvida em 

laboratório, são necessárias duas amostras reais para cada uma dessas situações.  

A amostra referente a produtividade global foi adquirida através de dados 

históricos na soldagem em tubulações de aço carbono de 2 empresas prestadoras de 

serviço no ramo de petróleo e gás, verificadas pela fiscalização e validadas com a 

utilização do software ControlTub 5.3, relatados no trabalho desenvolvido por Gioia e 

Silva Junior (2007) e analisados posteriormente por Constâncio (2009). A amostra é 

apresentada na forma de valores médios diário para cada soldador, medida em 

cm3/Hh. O indicador é obtido através da relação entre os volumes depositados pelo 

intervalo de tempo correspondente a jornada de trabalho de 1 dia útil, que neste caso 

foram 8 horas. 
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Inicialmente a amostra relatada por Gioia e Silva Junior (2007) possuía 244 

valores reais da produtividade na soldagem por eletrodo revestido, após uma filtragem 

realizada por Constâncio (2009), utilizando como critério apenas dados com mais de 

10 dias efetivamente trabalhados, chegou-se a um total 160 dados. Na tentativa de 

chegar em dados o mais próximo da realidade, uma nova filtragem foi realizada, 

retirando os valores mais dispersos, restando 142 dados no total que podem ser 

visualizados no Quadro 1 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Amostra com 142 dados referente a produtividade global 
Fonte: Adaptado de Constâncio (2009). 

 
Na amostra referente a produtividade intrínseca, os dados foram retirados da 

tese desenvolvida por Martins (2011). O autor obteve a produtividade através da 

soldagem por eletrodo revestido em corpos de provas no laboratório, gerando com 

sucesso 62 amostras. O procedimento utilizado pelo autor buscou simular as mesmas 

condições de ocorrer no campo em tubulações de diâmetros variáveis possíveis, para 

isso, as posições de soldagem foram estabelecidas através de sorteio, com 5 posições 

de ângulos possíveis, 0º, 45º, 90º, 135º e 180º, e no procedimento de soldagem foram 

avaliados o processo de enchimento do cordão com o consumível mais o tempo 

consumido na sua limpeza. Novamente os dados foram filtrados, restando um total de 

54 dados para a produtividade intrínseca calculada em cm³/Hh, no Quadro 2 a 

distribuição da amostra poderá ser verificada: 

 

 

(cm³/Hh) 
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Distribuição - Produtividade intrínseca 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Amostra com 54 dados referente a produtividade intrínseca 
Fonte: Adaptado de Martins (2011). 

  

 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Com as amostras referentes a produtividade global e produtividade intrínseca 

inicia-se o procedimento experimental que tem como objetivo obter graficamente o 

comportamento dos dados através de simulação e deixar os dados de produtividade 

equivalentes possibilitando sua comparação, desta forma, verificando a capacidade 

de estimar a produtividade em um canteiro de obras através da produtividade avaliada 

no laboratório. A metodologia utilizada para alcançar este objetivo está desenvolvida 

nas seções seguintes. 

2.4.1 Produtividade Intrínseca 
 

Partindo da amostra de 54 dados destacados no Quadro 2, uma primeira 

avaliação gráfica é realizada, para isso, utiliza-se o software @Risk com a finalidade 

de definir qual a distribuição mais se adequa aos dados, neste caso, a distribuição 

triangular se mostrou mais compatível, podendo ser verificada na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Distribuição mais adequada para os dados de laboratório 

Fonte: do Autor (2017). 
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O software @Risk define qual a distribuição mais compatível, inicialmente, 

dividindo os dados da amostra em blocos de tamanhos iguais e depois gerando um 

histograma de frequências que pode ser entendido como a função densidade de 

probabilidade definida na Seção 3.3.1.7, por fim aplica as diversas distribuições 

disponíveis no software e verifica qual possui a melhor aderência. Após definir a 

distribuição mais adequada apresenta diversos parâmetros estatísticos como média, 

moda, mediana entre outros, além de apresentar o máximo, mínimo e ponto médio. 

A distribuição selecionada necessita de ajustes de maneira a ficar equivalente 

com os dados da produtividade obtida no canteiro de obras, para isso, é preciso 

ajustar a quantidade de Homem-hora utilizados na soldagem. No laboratório foi 

utilizado apenas um soldador para realização do trabalho, no canteiro de obras este 

número não é fixo, variando em média entre um soldador para um ajudante até quarto 

soldadores para um ajudante, segundo informações obtidas na REDUC (Refinaria 

Duque de Caxias), local onde os dados de produtividade da amostra de campo foram 

obtidos. Desta forma, o ajuste proposto neste trabalho foi: Uma relação de 

4soldadores/1ajudante e 1soldador/1ajudante, ou seja, um ajuste entre 1,25 e 2,00. 

Próximo passo necessário para realização do ajuste é definir qual a distribuição 

representa esta variação de Homem-hora, neste caso foi proposto a distribuição 

uniforme por se tratar de uma distribuição de probabilidade mais simples de ser 

abordada. 

Utilizando a distribuição definida com o ajuste de Homem-hora, foi gerado um 

novo gráfico: Distribuição uniforme ajustado para um intervalo de 1,25 – 2,00. 

A maneira matemática para gerar o gráfico foi a divisão entre a função da 

produtividade intrínseca inicialmente definida através da amostra, pela função do 

ajuste, seu equacionamento pode ser verificado na Equação 2.1: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =  
𝑓𝑢𝑛çã𝑜 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎)

𝑓𝑢𝑛çã𝑜 (𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑚−𝐻𝑜𝑟𝑎)
              (2.1) 

Ultimo procedimento para definir a produtividade intrínseca ajustada é simular 

o resultado obtido na Equação 2.1. A simulação foi feita através do Método de Monte 

Carlo, utilizando a amostragem de Hipercubo Latino, realizada no software @Risk. O 
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Distribuição - Produtividade Global 

número de iterações escolhidas foi de 5000 para cada simulação, desta forma, 

gerando os gráficos da função densidade de probabilidade e função densidade de 

probabilidade acumulada que posteriormente serão analisadas no Capítulo 4. 

2.4.2 Produtividade Global 
 

O procedimento utilizado para gerar as curvas da produtividade global é 

semelhante da produtividade intrínseca, inicialmente verifica-se qual a distribuição 

mais adequada para os 142 dados da amostra da produtividade obtida no campo. 

Para essa situação a distribuição Gama apresentou melhor resultado como pode ser 

analisado na Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição mais adequada para os dados de campo 
Fonte: do Autor (2017). 

 

Para a curva Gama o software @Risk apresenta o parâmetro de forma 

α=1,2267 e o parâmetro de taxa β=12,661, valores necessários para a determinação 

da curva como pode ser verificado na Seção 3.3.1.8.3. O valor de shift indica o desvio 

da curva em relação ao valor do domínio 0. 

A produtividade global também precisa ser ajustada. Os dados da amostra 

inicial da produtividade global levam em conta tanto a produtividade quanto a 

improdutividade inerente em todo canteiro de obra, o objetivo do ajuste é 

desconsiderar a improdutividade tornando equivalente a amostra da produtividade 

intrínseca.  

A produtividade máxima existente no canteiro de obra em análise é de 80%, ou 

seja, com 20% de improdutividade, atribuído por Adrian (2004) para contemplar o 
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tempo despendido pelos operários para necessidades humanas, já a produtividade 

mínima é vista como uma variável, neste trabalho sendo considerada entre 20% de 

produtividade até 50% de produtividade, seguindo recomendações da REDUC. Para 

esta situação foram considerados um total de 7 ajustes: O primeiro considera a 

produtividade entre 20% e 80% de produtividade, ou seja, 0,2 – 0,8; O segundo 

considera a produtividade entre 25% e 80% (0,25 – 0,8); O terceiro considera a 

produtividade entre 30% e 80% (0,3 – 0,8); e assim sucessivamente, variando a 

produtividade mínima numa razão de 0,05 até chegar na relação 0,5 – 0,8. 

Neste caso a função contínua escolhida para ajustar os dados foram duas: a 

primeira foi a distribuição uniforme e a segunda foi a distribuição triangular utilizando 

o valor médio exato entre os extremos.  

Utilizando as distribuições em cada uma das relações de improdutividade 

estabelecidas, chega-se a um total de 14 novos gráficos de produtividade global 

ajustado a improdutividade, podendo ser verificado no Quadro 3 todas as 

possibilidades:  

 

 

 

 

Quadro 3 – Listagem das distribuições analisadas na produtividade global  
Fonte: do Autor (2017). 

 

O equacionamento necessário para ajustar a curva da produtividade global e 

determinada pela divisão entre a função geratriz mais adequada pela função do ajuste. 

Sua expressão está destacada na Equação 2.2: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =  
𝑓𝑢𝑛çã𝑜 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)

𝑓𝑢𝑛çã𝑜 (𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)
                          (2.2) 

Ultimo procedimento para concluir esta etapa é a realização de simulação a 

partir da Equação 2.2, utilizando o Método de Monte Carlo e amostragem de 

Hipercubo Latino, com o objetivo de gerar as 14 curvas da função densidade de 
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probabilidade e posteriormente as respectivas curvas da função densidade de 

probabilidade acumulada. O número de iterações novamente foi 5000 para cada 

simulação.  

 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com as duas amostras ajustadas, procedeu-se ao agrupamento e comparação 

de cada curva obtida pela amostra do campo com as curvas obtida pela amostra do 

laboratório e a partir delas analisar os resultados.  

Foram geradas um total de 14 agrupamento de curvas, representando todas as 

possibilidades de comparação entre as duas amostras. O procedimento para sua 

aquisição pode ser verificado no Quadro 4 e no Quadro 5. 

No Quadro 4 é apresentado um esquema que demonstra todas as curvas 

produzidas através dos dados do campo, estando localizados à direita do quadro com 

o título Distribuições - Produtividade Global, e todas as curvas produzidas através dos 

dados de laboratório, estando à esquerda do quadro com o título Distribuição -

Produtividade Intrínseca. 

No Quadro 5 é apresentado uma listagem com todas as combinações possíveis 

entre as duas amostras, sendo dividido em 2 grupos: O primeiro representa todas as 

variações da produtividade global uniforme comparado com a produtividade intrínseca 

uniforme ajustado em 1,25 – 2,00. O segundo representa todas as variações da 

produtividade global triangular comparado com a produtividade intrínseca uniforme 

ajustado em 1,25 – 2,00.  
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Quadro 4 – Esquema representando as curvas ajustadas da produtividade global e 
produtividade intrínseca 
Fonte: do Autor (2017) 

 

Quadro 5 – Listagem com todas as combinações entre produtividade global e produtividade 
intrínseca 

Fonte: do Autor (2017). 
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O software @Risk apresenta diversos parâmetros estatísticos nas curvas 

simuladas, entre eles, a média é de grande interesse na análise dos resultados e foi 

o primeiro indicador utilizado para verificar a possibilidade de estimar a produtividade 

no canteiro de obra através de dados de laboratório. O segundo indicativo utilizado foi 

a análise de correlação (abordado na Seção 3.3.1.11) com o objetivo de verificar a 

identidade entre as duas curvas (laboratório e campo) entre cada um dos 14 

agrupamentos de curvas, as que apresentarem a correlação mais forte são as mais 

aproximadas. Para o seu desenvolvimento é necessário acessar todos os 5000 pontos 

simulados para cada curva, ordená-los e finalmente obter os resultados de correlação, 

que estão apresentados no Capítulo 4.  
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3 REFERÊNCIAL TEÓRICO 
 

 PROCESSO ELETRODO REVESTIDO 

A soldagem é um processo responsável pela união localizada de dois ou mais 

componentes permanentemente, podendo ser realizado de inúmeras formas. No 

ponto de vista industrial, é um dos processos mais importantes e utilizados nos 

canteiros de obras, fato que poderia ser justificado pela sua grande versatilidade e 

relativa simplicidade operacional.  

Segundo Modenesi, Marques e Santos (2012), os processos de soldagem, em 

geral, são divididos em dois grandes grupos, o primeiro grupo denominado processo 

de soldagem por pressão, caracterizado pela união obtida principalmente pela 

deformação do material confinado em uma região restrita às vizinhanças da junta, o 

segundo grupo é denominado processos de soldagem por fusão, geralmente 

separados em subgrupos, sendo mais utilizado o arco elétrico como fonte de energia. 

Neste subgrupo, os principais processos são: Arco Submerso, Eletrodo Revestido, 

Arame Tubular, MIG/MAG e TIG. 

Segundo Gioia (2015), o processo eletrodo revestido é um dos processos mais 

utilizados no Brasil, por ser mais simples, custo relativamente baixo, fácil obtenção de 

mão de obra e equipamentos, apesar de ser pouco eficiente em comparação com 

outros processos, por se tratar de um processo manual.  

 Na soldagem a arco elétrico com eletrodos revestido (SMAW – Shielded Metal 

Arc Welding) o calor do arco gerado na interface entre o eletrodo revestido e a peça a 

ser soldada é responsável pela união dos componentes. A vareta utilizada neste 

processo possui em seu interior o metal de adição chamado de alma, esta alma é 

coberta por uma camada conhecida como revestimento. No aquecimento, gotas desse 

material são despejadas para a poça de fusão, unindo as partes. Escória são formadas 

nessa poça pelo revestimento do eletrodo e também impurezas existentes, e são 

responsáveis por proteger a poça de fusão do ataque da atmosfera. Outras funções 

do revestimento são ionização do arco elétrico proporcionando estabilidade ao arco, 

adição de elementos de liga, isolamento elétrico da alma evitando abertura de arco 

lateral, entre outros. 

Os equipamentos necessários consistem basicamente de uma Fonte de 

Energia, responsável pela geração de calor, o Porta eletrodo, equipamento onde é 
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fixado o eletrodo revestido, o Grampo, peça fixada no metal de base para fechar o 

circuito elétrico e o Eletrodo, como pode ser visto na Figura 3. Além dos equipamentos 

de proteção individual (EPI), essenciais para a soldagem, de forma a evitar 

queimaduras, choque elétrico, radiação ultravioleta e fumos gerados pelo processo: 

 

Figura 3 – Diagrama esquemático de soldagem por eletrodo revestido 
Fonte: Gioia (2015, p. 31). 

 

O fornecimento de energia elétrica proveniente da fonte de energia pode ser 

com corrente alternada, corrente contínua com polaridade direta (eletrodo negativo e 

peça positivo) e também corrente contínua com polaridade inversa (eletrodo positivo 

e peça negativo) segundo notas de aulas do curso de Soldagem ministrada por 

Ferreira (2015). A escolha de qual corrente utilizar depende de qual material, qual 

espessura e qual consumível será utilizado na soldagem. 

O eletrodo é o principal equipamento, sendo o grande responsável pelas 

características da peça soldada. Segundo Martins (2011), os consumíveis apresentam 

diâmetro entre 1mm e 6mm, e os revestimentos espessuras entre 1mm e 5mm. São 

utilizados para soldar peças com espessuras na ordem de 2mm até 200mm, e 

capazes de soldar em todas as posições (plana, horizontal, vertical ascendente, 

vertical descendente e sobre cabeça). 

O revestimento possui um papel importante nas propriedades finais da peça, 

sendo fundamental a sua escolha adequada. Os principais tipos de revestimento 

segundo notas de aula do curso de Soldagem ministrado por Ferreira (2015) são: 

Celulósico, apresentando alta penetração, pouca escória e operando em corrente 

contínua com polaridade inversa; Rutílico, apresentando média ou baixa penetração 

e escória facilmente destacável; Básico, apresentando geralmente melhores 

propriedades mecânicas e metalúrgicas entre todos os eletrodos, cordão de média 
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penetração e necessitar de ressecagem por ser altamente higroscópico (propriedade 

do revestimento em absorver água); Ácido, apresentando limitação de posição de 

soldagem (apenas plana e horizontal), taxa de fusão elevada comparado com outros 

revestimentos, média penetração e escória de fácil remoção. 

As especificações dos eletrodos revestidos foram desenvolvidas ao longo dos 

anos pela American Welding Society (AWS), classificadas de acordo com 

propriedades especificas. A classificação de eletrodo revestido conforme AWS A5.1 

para utilização em aço carbono é representada pela Figura 4:  

 

E XXYZ 

Figura 4 – Especificação AWS para Eletrodos Revestidos para aço carbono 
Fonte: Adaptado pelo autor de AWS A5.1 (2004). 

 

Na figura acima a letra E representa a classificação para eletrodo revestido, o 

XX o valor da resistência mecânica em 1000psi, o Y indicando a posição de soldagem 

(1 – todos; 2 – Plana e Horizontal; 3 – Plana; 4 – Vertical descendente, horizontal e 

sobre cabeça), e a letra Z o tipo de revestimento utilizado (0,1 – Celulósico; 2,3,4 – 

Rutílico; 7 – Ácido; 5,6,8 – Básico). 

Para aplicações que utilizam aço baixa liga, a classificação é alterada, 

representada agora, pela Figura 5: 

 

E XXYZ – A 

Figura 5 – Especificação AWS para Eletrodos Revestidos para aço baixa liga 
Fonte: Adaptado pelo autor de AWS A5.1 (2004). 

 

Em comparação com a classificação para aço carbono a única alteração é a 

adição de mais um dígito, representado pela letra A na Figura 5, este dígito é 

designado a um elemento de liga notável. Alguns exemplos de códigos de composição 

química de elementos de baixa liga são apresentados a seguir: A1 – Eletrodos de aço 

carbono-molibdênio; M – Eletrodos para aplicação militares; NM – Eletrodos de aço 

níquel-molibdênio. 
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  PRODUTIVIDADE NA SOLDAGEM 

Neste capítulo foram desenvolvidos textos sobre produtividade de forma ampla, 

iniciando com estudo da produtividade geral, passando pela produtividade na indústria 

de construção e fechando com a produtividade na soldagem, descrevendo os diversos 

indicadores de produtividade na soldagem encontrados na literatura, apontando a 

diferença entre eles. 

 

3.2.1 Conceitos e Definições 
 

A produtividade representa uma das melhores quantificações para determinar 

a eficiência de uma empresa, através dos seus resultados é possível diagnosticar 

deficiências existentes ao longo do processo e sua correção significa uma grande 

redução de gastos que podem ser convertidos em investimento e crescimento da 

empresa. 

A produtividade geral, pode ser relatada de maneiras distintas entre autores, 

porém, o conceito mais difundido, é definido pela relação entre produção e todos os 

recursos utilizados para sua fabricação como descrito por Vizuete e Pozo (2015). 

Quanto maior for a relação entre produção por recursos, maior será a produtividade. 

A produção pode ser vista como bens produzidos, os recursos como recurso humano, 

equipamentos, materiais, entre outros. A expressão da produtividade geral pode ser 

obtida através da Equação 3.1: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 (𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)
                                           (3.1) 

 

Fonte: Vizuete e Pozo (2015) 

 

Analisando através de outra abordagem, a produtividade representa uma 

redução do tempo gasto na execução de determinado trabalho sem adição de 

recursos e de mão de obra, portanto, evitar o desperdício é importante para alcançar 

melhores resultados e diminuir custos. 

De forma geral a produtividade na soldagem é definida pela razão entre a 

quantidade de metal de adição depositado pela quantidade de recursos humanos 

consumidos durante o processo. As unidades mais utilizadas para a quantidade de 
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metal depositado são volume, dado em cm³; e massa depositada, dada em kg. Quanto 

o recurso humano, as unidades são período de tempo dados em horas ou homem-

hora.  

O estudo da produtividade na indústria de construção e montagem geralmente 

utiliza o conceito de homem-hora (Hh) nos cálculos. Segundo Diekmann e Heinz 

(2001, apud Martins, 2011) o conceito homem-hora é definido pelo trabalho realizado 

por um ser humano no intervalo de uma hora de trabalho. Na Equação 3.2, a relação 

mais usual na indústria é destacada: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚 =  
Quantidade de metal de adição depositado (Kg ou cm³)

Homem−hora (Hh)
          (3.2) 

                       

Fonte: adaptado de Lobato (2015) 

 

No artigo desenvolvido por Tabim e Ferreira (2015) a produtividade na 

soldagem é abordado de maneira um pouco diferente, sendo considerado para o seu 

cálculo a quantidade de trabalhadores na equipe de soldagem, dias de trabalho efetivo 

e intervalo de tempo necessário para junção concluído (somatório do tempo de arco 

aberto, tempo de moagem e tempo improdutivo). Na equação 3.3 pode ser verificado 

o seu equacionamento: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚 =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚 .  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐽𝑢𝑛çã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜
                         (3.3) 

 

Fonte: Adaptado de Tabim e Ferreira (2015) 

 

Quanto a mão de obra, as seguintes condições podem ser encontradas: 

Apenas considerar a carga-horária do soldador; considerar a carga-horária do 

soldador mais a do ajudante; ou considerar a carga-horária do soldador, do ajudante 

e do supervisor no nível mais baixo, geralmente o encarregado. 

No trabalho desenvolvido por Gioia (2015) seus dados foram obtidos em uma 

obra de Construção e Montagem, da Unidade de Tratamento de Efluentes Industriais 

de uma Refinaria. Nesta obra a unidade de produtividade na soldagem utilizada, foi o 

indicador conhecido como razão única de produção (RUP) dada pela relação entre 

homens-hora (Hh) por junta dia (quantidade de juntas soldadas realizadas em um dia 

normal).  
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Segundo Souza (2006, apud Tabim, 2013) a razão única de produção (RUP) é 

amplamente utilizado na indústria de construção civil sendo necessário padronizar 

quatro aspectos: a equipe utilizada na realização da tarefa em termos qualitativos e 

quantitativos, horas de trabalho consideradas, definição do padrão de unidade 

utilizado para quantificação dos produtos obtidos, e definição do período de tempo no 

qual as mensurações são realizadas. Na Equação 3.4 será definida a expressão da 

RUP: 

 

𝑅𝑈𝑃 =  
𝐻𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠−ℎ𝑜𝑟𝑎 (𝐻ℎ)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜
                                                                                   (3.4) 

 

Fonte: Adaptado de Tabim (2013) 

 

A quantidade de serviço adotada na equação anterior quantifica os serviços 

efetivamente realizados durante o intervalo de tempo. Vale ressaltar, através da 

equação anterior, que quanto maior for o seu valor, pior será a produtividade.  

A produtividade na soldagem, geralmente, é analisada de duas maneiras 

diferentes, tais análises se distinguem na determinação do tempo de soldagem. A 

primeira análise é conhecida como produtividade intrínseca, a segunda descrita como 

produtividade global, nos parágrafos a seguir serão descritas suas definições. 

A produtividade intrínseca está relacionada com o procedimento executivo de 

soldagem, desconsiderando os intervalos de paralização da atividade por algum 

motivo. Segundo Gioia (2015) são contabilizadas as quantidades de homens-hora 

consumidas nesta abordagem apenas: esmerilhamento e limpeza de todos os passes; 

raiz; enchimento; e acabamento. 

Na produtividade global é considerado tanto o tempo produtivo (procedimento 

de soldagem efetivamente acontecendo) quanto o tempo improdutivo (processo de 

soldagem se encontra paralisado). Exemplos característicos de tempo improdutivo 

são: Parada por falta de material, condições climáticas, ajustes na máquina de solda, 

deslocamento dos profissionais até o local onde a solda será realizada, entre outros. 

De acordo com Robledo, Gómes, Barrada (2011) medidas para aumentar a 

produtividade na soldagem são necessárias para atender um mercado cada vez mais 

competitivo e com exigências restritas acerca do tempo e qualidade de um 

determinado produto. Para alcançar este objetivo os seguintes aspectos devem ser 
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atendidos: Redução do tempo de arco por junta soldada; redução dos desperdícios 

(consumíveis de soldagem, material de enchimento); e redução dos tempos 

improdutivos. 

Lobato (2015) retrata uma nova tendência no mercado na tentativa de 

aprimorar o monitoramento da produtividade nos processos de soldagem na indústria. 

Segundo o autor a aquisição dos dados é realizada através de equipamentos de 

soldagem incorporados à fonte de soldagem, controlados por softwares nos 

computadores. 

 

3.2.2 Indicadores de Produtividade na Soldagem 
 

A utilização apenas do parâmetro produtividade na soldagem não é suficiente 

para descrever todas as variáveis do processo. O estudo de outros parâmetros 

conhecidos como indicadores de produtividade na soldagem é importante na geração 

de resultados. Na literatura, os autores ao abordarem este assunto, utilizam 

indicadores diferentes e conceitos diferentes entre si. Neste trabalho serão 

destacados os principais indicadores. 

A taxa de deposição é definida como a quantidade de metal de adição que pode 

ser depositado por um eletrodo ou um fio por unidade de tempo, é geralmente 

expressa em quilogramas por hora. Para o cálculo é utilizado o tempo produtivo 

apenas (tempo de arco aberto), ou seja, desconsiderando qualquer parada durante o 

procedimento de soldagem, segundo Robledo, Gómes, Barrada (2011). A quantidade 

de metal depositado pode ser obtida através da subtração entre a massa final da peça 

(kg) pela massa inicial da peça (kg) como pode ser visto em Lobato (2015), Souza e 

Ferraresi (2013), Soeiro Junior, da Luz e Brandi (2015) e Gomes (2012). A Equação 

3.5 ilustra o cálculo da taxa de deposição: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 (
𝐾𝑔

ℎ
) =  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑘𝑔)−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑘𝑔)

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 (ℎ)
                               (3.5) 

 

Fonte: Adaptado de Souza e Ferraresi (2013) 

 

A equação anterior ilustra o método mais utilizado para o cálculo da taxa de 

deposição, porém, outras abordagens podem sem adotadas. Em Tabim (2013) a taxa 

de deposição é expressa pela multiplicação da tensão de arco (V) pela intensidade de 
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corrente (A). González, et al (2012) calcula através do diâmetro do arame (m²), 

densidade do material (kg/m³), rendimento e velocidade de alimentação (m/min). 

Lobato (2015) relaciona a taxa de deposição com outros dois indicadores, o 

primeiro conhecido como taxa de fusão do arame (kg/h), o segundo denominado como 

eficiência de deposição (%). A multiplicação entre esses dois indicadores resulta na 

Equação 3.5. 

A taxa de fusão (kg/h), segundo Lobato (2015), é definida pela quantidade de 

metal de adição obtida em determinado período de tempo, e sua expressão é dada 

pela Equação 3.6: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑠ã𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ
) =  

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑘𝑔)−𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠(𝑘𝑔)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 (ℎ)
                        (3.6) 

 

Fonte: Lobato (2015) 

 

Na equação acima, o numerador dado pela subtração entre a massa da bobina 

antes (kg) e massa da bobina depois (kg) pode ser entendida como a massa total do 

eletrodo consumido.  

Outra maneira de mensurar a quantidade de metal de adição, é utilizando os 

parâmetros densidade linear do arame (kg/m) e o comprimento do arame consumido 

(m). A densidade linear do arame (kg/m) pode ser calculada pela relação entre a 

massa do arame (kg) e o comprimento do arame (m). A Equação 3.7 ilustra o cálculo 

da quantidade de metal de adição. 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖çã𝑜 (𝑘𝑔) =  𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜(𝑚). 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒(
𝑘𝑔

𝑚
)           (3.7) 

 

Fonte: Adaptado de Lobato (2015) 

 

De maneira equivalente o trabalho desenvolvido por GOMES et al. (2012) 

calcula a taxa de fusão pela multiplicação entre o comprimento do fio consumido dado 

em metros com a densidade linear em kg/m e divisão pelo tempo distribuído em horas.  

A eficiência de deposição ou rendimento de deposição é a quantidade de metal 

de adição que realmente participa do metal de solda, segundo Lobato (2015), 

conforme Equação 3.8. 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝. (%) =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ( 𝑔 ) − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑔)− 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠 (𝑔)
. 100                         (3.8) 

 

Fonte: Adaptado de Lobato (2015) 

 

Resultados equivalentes foram obtidos por diversos autores. Em Vizuete e 

Pozo (2015); Cavalcante (2011); e Soeiro Junior, da Luz e Brandi (2015) a equação 

anterior foi simplificada, substituindo o termo (massa final – massa inicial) por massa 

do metal depositado; e o termo (massa da bobina antes – massa da bobina depois) 

por massa total do eletrodo consumido, conforme ilustra a Equação 3.9. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝. (%) =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝐾𝑔)
. 100                              (3.9) 

 

Fonte: Adaptado de Cavalcanti (2011) 

 

No trabalho desenvolvido por Souza e Ferraresi (2013), Nascimento, Menezes 

Junior e Vilarinho (2012) e Gomes (2012), a expressão utilizada para o cálculo da 

eficiência de deposição utilizou a divisão entre a taxa de deposição e a taxa de fusão, 

representando outra simplificação importante. A Equação 3.10 ilustra o cálculo da 

eficiência de deposição. 

 

 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝. (%) =  
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜(

𝐾𝑔

ℎ
)

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠ã𝑜(
𝑘𝑔

ℎ
)

. 100                                            (3.10) 

 

Fonte: Adaptado de Souza e Ferraresi (2013) 

 

Para cada tipo de processo de soldagem possuem valores distintos de 

eficiência de deposição. Maiores valores desse indicativo representam menores 

quantidades de metal de adição necessários para depositar a mesma quantidade de 

metal obtido por outro método. No Quadro 6, valores típicos de eficiência de deposição 

para os principais processos de soldagem: 
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Quadro 6 - Valores para eficiência de deposição 
Fonte: Adaptado de Vizuete e Pozo (2015, p.16, apud INDURA, 2007). 

 

O fator de operação (%) representa a porcentagem de tempo total de trabalho 

que um soldador é realmente usado para a soldagem, ou seja, a razão entre o tempo 

de arco aberto pelo tempo total de soldagem (considerada o tempo de paradas), 

segundo Robledo, Gómes, Barrada (2011). A expressão para o fator de operação 

pode ser obtida pela Equação 3.11. 

 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 (%) =  
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 (𝑠)

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚 (𝑠)
. 100                                   (3.11) 

 

Fonte: Adaptado de Vizuete e Pozo (2015) 

 

O processo SMAW possui um fator de operação baixo comparado com outros 

tipos de soldagem, fato justificado por se tratar de um processo manual, com muitas 

interrupções do arco elétrico durante a soldagem. No Quadro 7 são apresentados 

valores típicos para o fator de operação para diferentes tipos de processos: 

 

 

 

 

 

Quadro 7 - Valores para fator de operação 
Fonte: Brito e Paranhos (2005, apud Gioia 2015, p.60). 

 

A taxa de deposição efetiva (kg/h) é dada pelo produto entre a taxa de 

deposição com o fator de operação, ou seja, considera o tempo improdutivo inerente 

dos processos de soldagem, principalmente em processos manuais. A Equação 3.12 

representa a formulação da taxa de deposição efetiva. 
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𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 (
𝑘𝑔

ℎ
) = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 (

𝑘𝑔

ℎ
) × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜(%)                 (3.12) 

 

Fonte: Lobato (2015) 

 

A velocidade de soldagem (mm/min) é definida como o deslocamento do arco 

elétrico ao longo da junta em um intervalo de tempo. A expressão para a velocidade 

de soldagem é mostrada na Equação 3.13. 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑔𝑒𝑚 (
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
) =

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑑ã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎 (𝑚𝑚)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 (𝑚𝑖𝑛)
                  (3.13) 

 

Fonte: Lobato (2015) 

 

 MÉTODO DE MONTE CARLO 

Neste capítulo, foram desenvolvidos textos referentes ao Método de Monte 

Carlo (MMC), abordagem utilizada na monitoração da produtividade para pequena 

amostra de dados coletados, através de simulações. Alguns conceitos estatísticos são 

necessários para compreender e analisar os dados, na Seção 3.3.1, as principais 

equações e funções dos parâmetros estatísticos foram abordadas seguido de suas 

definições. Na Seção 3.3.2, o estudo mais aprofundado dos conceitos e definições do 

Método de Monte Carlo foram abordados, e foi apresentado o método Hipercubo 

Latino, apontando a diferença entre eles. Por fim, na Seção 3.3.3, foram 

desenvolvidos textos sobre a utilização do Método de Monte Carlo na estimativa e 

monitorização da produtividade na soldagem. 

 

3.3.1 Estatística e Definições 
 

Na análise preliminar, cálculo de diversos parâmetros devem ser realizados 

para melhor estudo dos dados. Tomando como base os trabalhos desenvolvidos por 

Martins (2011) e Tabim (2013), além do livro Estatística Aplicada e Probabilidade para 

Engenheiro 6ª ed (2016) de Montgomery e Rungen, os seguintes conceitos serão 

discutidos: Média, Variância, Desvio-padrão, Moda, Mediana, Variável aleatória 

discreta, Variável aleatória contínua, Função densidade de probabilidade (FDP), Tipos 
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de distribuição, Função densidade de probabilidade acumulada (FPA), Conceito de 

independência, Análise de correlação, Teste de aderência de Qui-quadrado. 

 

3.3.1.1  Média 

A média representa um parâmetro de posição e pode ser considerada uma 

medida de tendência central, mostrando o local que concentra os dados de uma 

distribuição. Pode ser analisada e expressa de diversas maneiras, e sua escolha 

dependerá de cada aplicação. De forma geral, a média aritmética e a média aritmética 

ponderada se destacam entre outras análises (por exemplo, média geométrica e 

média quadrática). Na Equação 3.14 será demonstrada a média aritmética, na 

Equação 3.15 o equacionamento para a média aritmética ponderada: 

 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 = �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
                                                                            (3.14) 

 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
∑ 𝑝𝑖.𝑥𝑖

𝑛
𝑖

∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖

                                                                               (3.15) 

 

Onde: 

xi = Valor assumido por x 

pi = Frequência de ocorrência de xi 

n = quantidade de observações 

3.3.1.2 Variância 

É uma medida da sua dispersão, indicando o distanciamento do valor esperado, 

ou seja, da média calculada. A variância representa a média dos quadrados dos 

desvios em relação à média como pode ser verificado na Equação 3.16: 

 

𝜎𝑥
2 = ∑

(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛

𝑛
𝑖                                                                                                   (3.16) 

3.3.1.3 Desvio-padrão 

Representa um parâmetro de dispersão em torno da média amostral. Valores 

pequenos de desvio-padrão indicam que os dados obtidos tendem a está próximo da 
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média ou do valor esperado. Representa a medida de dispersão utilizada em análises 

estatísticas. Pode ver vista como raiz quadrada positiva da variância na Equação 3.17. 

 

𝜎𝑥 = √
(𝑥1−�̅�)2+⋯+(𝑥𝑛−�̅�)2

𝑛
                                                                                     (3.17) 

3.3.1.4 Moda 

É um parâmetro de posição que indica o valor mais frequente de um conjunto 

de dados. A moda não é necessariamente única, como grande parte dos parâmetros 

estatísticos, em situações que existem somente um valor mais comum em uma 

coleção de dados são chamadas de unimodais, amostras com duas modas são 

chamadas bimodais, para amostras com várias modas são chamadas de multimodais. 

3.3.1.5 Mediana 

Indica a posição central da listagem, dividindo os dados em duas partes iguais, 

ou seja, 50% dos elementos são menores ou iguais à mediana e os outros 50% são 

maiores ou iguais à mediana. Se o número de ocorrências for ímpar, a mediana é o 

valor central, se for par a mediana é a média aritmética entre os dois valores centrais. 

Na Equação 3.18 é mostrado a mediana para um número ímpar de ocorrências, na 

equação 3.19 é mostrado a mediana para um número par. 

 

𝑥𝑚é𝑑 =
𝑥(𝑛+1)

2
                                                                                                      (3.18) 

 

𝑥𝑚é𝑑 =
𝑥𝑛/2+𝑥𝑛

2
+1

2
                                                                                                (3.19) 

3.3.1.6 Variável aleatória discreta e variável aleatória contínua 

Uma variável aleatória é descrita como discreta quando assume valores que 

podem ser contados, ou seja, quando o número de valores possíveis que a variável 

assume for finito ou infinito enumerável. Uma variável aleatória é descrita como 

contínua quando assume qualquer valor numérico em um determinado intervalo, ou 

seja, quando o número de valores possíveis que a variável assume for finito ou infinito 

não enumerável. 
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3.3.1.7 Função densidade de probabilidade (FDP) 

A função densidade de probabilidade (FDP) representa a probabilidade relativa 

de uma variável aleatória contínua atingir um certo valor, ou seja, é a probabilidade 

de um evento ocorrer em um período infinitesimal.  

3.3.1.8 Tipos de distribuição 

Para definir a distribuição de probabilidade é preciso escolher dentro de uma 

lista de distribuições a que representa melhor os dados obtidos. Segundo Martins 

(2011) as funções que melhor se adaptam as amostras no julgamento da Função 

densidade de probabilidade são: Beta, Exponencial, Gama, Log-normal, Normal, 

Uniforme e “Weibull”. Na Seção a seguir foram apresentados os conceitos e definições 

de cada distribuição. 

 

3.3.1.8.1 Distribuição Beta 

A distribuição beta representa um grupo de distribuições de probabilidade 

contínuas que pode variar no intervalo entre zero e um. Dois parâmetros positivos são 

necessários para definir a distribuição, o primeiro representado pela letra grega “α” 

indica o fator de forma, o segundo representado pela letra grega “β” indica o fator de 

escala. A caracterização para a função densidade de probabilidade da distribuição 

beta é descrita na Equação 3.20. 

 

𝑓(𝑥) =
𝑥𝛼−1.(1−𝑥)𝛽−1

𝐵(𝛼,𝛽)
                                                                                            (3.20) 

 

Onde: B(α,β) = função Beta 

 

3.3.1.8.2 Distribuição Exponencial 

A distribuição exponencial é representada através do parâmetro “λ” que indica 

a taxa média do processo, ou seja, quantos eventos ocorrem em uma unidade de 

tempo. Na Equação 3.21 é demonstrado a função densidade de probabilidade para 

uma distribuição exponencial:  

 

𝑓(𝑡) =  λ. 𝑒−λt 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ≥ 0                                                                                 (3.21) 
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𝑓(𝑡) = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 < 0  

 

3.3.1.8.3 Distribuição Gama 

A distribuição gama é comumente utilizada na análise de tempo de vida de 

equipamentos e produtos. Para definição da distribuição são necessários dois 

parâmetros cujo valores são maiores que zero. A letra grega “α” é denominado 

parâmetro de forma, a letra grega “β” é denominado parâmetro de taxa. Sua função 

densidade de probabilidade é definida na Equação 3.22. 

 

𝑓(𝑥) =
β𝛼.𝑥𝛼−1.𝑒−𝛽.𝑥

Γ(𝛼)
 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 0                                                                              (3.22) 

𝑓(𝑥) = 0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜  

 

Onde: Γ(α) = função gama completa 

 

3.3.1.8.4 Distribuição Log-Normal 

A distribuição log-normal é muito utilizada para caracterizar tempo de vida de 

materiais e equipamentos, incluindo fadiga de metal. Sua definição para a função 

densidade de probabilidade aborda o parâmetro μ representando a média do logaritmo 

do tempo de falha e o parâmetro σ sendo o desvio padrão. Sua expressãoσ pode ser 

verificada na Equação 3.23. 

 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥.√2.𝜋.𝜎1
2

. 𝑒
[−

(ln[𝑥]−𝜇1
2

2.𝜎1
2 ]

                                                                                (3.23) 

 

Onde: 𝜇1 = ln [
𝜇2

√𝜎2+𝜇2
]        𝑒          𝜎1 = √ln [

𝜎2+𝜇2

𝜇2 ] 

 

 

3.3.1.8.5 Distribuição Normal 

A distribuição normal também conhecida como distribuição Gaussiana, é a mais 

usual em análises estatísticas em comparação com as outras distribuições, justificado 
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por ser o limite de um grande número de distribuições de probabilidade, comprovado 

pelo teorema do limite central. Na Equação 3.24 a expressão da função densidade de 

probabilidade na distribuição normal é definida, e dois parâmetros devem sem 

destacados, o primeiro dado por μ representa a média, enquanto a letra σ indica o 

desvio padrão. 

 

𝑓(𝑥) =
1

√2.𝜋.𝜎2
. 𝑒

(−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 )
                                                                                                (3.24) 

 

3.3.1.8.6 Distribuição Uniforme 

A distribuição uniforme é a mais simples de conceituar em comparação com as 

outras distribuições. Pode ser entendida como um número finito de resultados com 

chances iguais de acontecer, ou seja, possui a mesma probabilidade de ocorrência. 

Sua representação é feita em um intervalo fechado [a,b], e sua função densidade de 

probabilidade é dado pela Equação 3.25. 

 

𝑓(𝑥) =
1

𝑏−𝑎
         𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏                                                                                             (3.25) 

𝑓(𝑥) = 0       𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜  

 

3.3.1.8.7 Distribuição “Weibull” 

A distribuição “Weibull” é geralmente utilizada na determinação do tempo de 

vida médio e da taxa de falhas em função do tempo. Apresenta grande diversidade de 

formas sendo escolhido, de maneira geral, quando existe dificuldade para selecionar 

a distribuição mais adequada. Na Equação 3.26 a função densidade de probabilidade 

é definida para a distribuição Weibull. 

 

𝑓(𝑥) = 𝛼. 𝛽−𝛼. 𝑒
[−(

𝑥

𝛽
)𝛼

    𝑐𝑜𝑚 𝛼 > 0 𝑒 𝛽 > 0                                                         (3.26) 

 

3.3.1.9 Função Densidade de Probabilidade Acumulada (FPA) 

A função densidade de probabilidade acumulada, também conhecida como 

distribuição acumulativa, como o nome indica, calcula a probabilidade acumulada para 
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um valor de x. Sua representação para uma variável aleatória contínua é dada pela 

Equação 3.27. 

 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥𝑖)𝑑𝑥
𝑥

−∞
                                                                                        (3.27) 

 

Onde: f(xi) = função densidade de probabilidade 

3.3.1.10 Conceito de Independência 

Independência entre variáveis aleatórias é um conceito utilizado quando a 

ocorrência de um evento não possui nenhuma influência na ocorrência de outro 

evento, não sendo possível deduzir nenhuma variável sobre o outro. 

3.3.1.11 Análise de correlação 

A análise de correlação tem como objetivo medir o grau de relacionamento 

entre variáveis. Existem diversas maneiras de correlacionar variáveis, a correlação 

linear indica que os pontos em um diagrama de dispersão se concentram ao longo de 

uma reta; a correlação não-linear indica que os pontos tendem a se concentrar de 

acordo com uma determinada curva; correlação positiva indica que o aumento de uma 

variável representa o aumento da outra variável; correlação negativa é o inverso, ao 

aumentar uma variável a outra diminui; não correlação ou correlação nula quando não 

existem conexões entre elas; e correlação perfeita quando todos os pontos se 

localizam exatamente sobre uma reta ou uma curva. 

É possível calcular o grau de relacionamento entre as variáveis, a Equação 

3.28 ilustra a expressão do coeficiente de correlação, e seu valor varia entre -1 e 1. 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛.∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖−∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

√[𝑛.∑ 𝑥𝑖
2−(∑ 𝑥1)𝑛

𝑖=1
2

]𝑛
𝑖=1

√[𝑛.∑ 𝑦𝑖
2−(∑ 𝑦𝑖)𝑛

𝑖=1
2

]𝑛
𝑖=1  

                                                      (3.28) 

 

Onde: n = número total de pontos no diagrama de dispersão 

 

Quando o valor obtido é negativo (entre -1 e 0), indica que o parâmetro x varia 

de forma inversa ao parâmetro y. Se o coeficiente de correlação for igual a 0, indica 

que não existe correlação entre elas. Para valores positivos (entre 0 e 1) significa que 

o parâmetro x possui uma variação diretamente proporcional com o parâmetro y. 
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3.3.1.12 Teste de aderência de Qui-quadrado 

Teste de aderência é utilizado para verificar a adequabilidade de um modelo 

probabilístico a um conjunto de dados observados, ou seja, se os dados encontrados 

através da simulação estão em concordância com os dados coletados. O teste de 

aderência de Qui-quadrado segundo a tese desenvolvida por Martins (2011) e 

dissertação de Tabim (2013) é recomendado para verificar a concordância entre os 

dados obtidos pela simulação através do Método de Monte Carlo em relação como os 

dados amostrais. 

Este teste parte de uma amostra aleatória de n eventos, distribuídos em uma 

função de densidade de probabilidade (FDP) com k intervalos. Seu equacionamento 

pode ser visto na Equação 3.29. 

 

𝑥2 = ∑
(𝑛𝑖−𝑒𝑖)2

𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1                                                                                                   (3.29) 

 

Onde: ni= frequência percentual observada nos k intervalos 

            ei= frequência percentual esperada no intervalo da simulação 

 

Com o valor calculado, a próxima etapa é comparar o resultado com a tabela 

de Qui-quadrodo. A tabela coloca na vertical o número de graus de liberdade expresso 

pela letra “ν”, e na horizontal o nível de significância expresso pela letra “α”. Vai existir 

aderência entre a simulação e os dados amostrais se o valor calculado for menor que 

a constante da tabela, caso o valor seja maior, será necessário realizar novas 

simulações, se continuar dando valores maiores pode-se concluir que não existe 

aderência. 

 

3.3.2 Conceitos e definições do Método de Monte Carlo 
  

A simulação de Monte Carlo busca obter um conjunto de dados virtuais 

pseudoaleatórios a partir de uma função geratriz definida através de uma amostra com 

dados amostrais. Os números gerados são distribuídos em classes possibilitando a 

elaboração da Função Densidade de Probabilidade (FDP) e da Função Densidade de 
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Probabilidade Acumulada (FPA). Na produtividade da soldagem, as curvas geradas 

representam o comportamento da produtividade. 

Na dissertação desenvolvida por Gioia (2015) a simulação foi usada para 

averiguar tanto a produtividade intrínseca, quanto a produtividade global. Na 

produtividade intrínseca, como definida na Seção 3.2.1, está relacionada com o tempo 

em que o processo de soldagem efetivamente acontece, desconsiderando qualquer 

tipo de paralisação, para esta situação o autor utilizou a Equação 3.30 na simulação. 

A produtividade global considera todo o tempo de soldagem, e a Equação 3.31 ilustra 

o equacionamento utilizado pelo autor na análise através do método de Monte Carlo. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎 = 𝑓(𝑅𝑎𝑖𝑧) + 𝑓(𝑒𝑛𝑐ℎ) + 𝑓(𝑎𝑐𝑎𝑏) + 𝑓(𝑝𝑟𝑒𝑝)         (3.30) 

 

Fonte: Gioia (2015) 

 

Onde: f(Raiz)= função da curva da atividade do passe de raiz. 

f(Ench)=função da curva da atividade do passe de enchimento. 

f(Acab)=função da curva da atividade do passe de acabamento. 

f(Prep)=função da curva da atividade de preparo e esmerilhamento. 

 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝑓(𝑅𝑎𝑖𝑧) + 𝑓(𝐸𝑛𝑐ℎ) + 𝑓(𝑎𝑐𝑎𝑏) + 𝑓(𝑃𝑟𝑒𝑝) + 𝑓(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎) +

∑[𝑓(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜 + 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜), 𝑓(𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 + 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜), 𝑓(𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 + 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜), 𝑓(𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜)]  

                                                                                                                           
                                                                                                                              (3.31) 

Fonte: Gioia (2015) 

 

Onde: f(Raiz) = função da curva da atividade do passe de raiz. 

f(Ench) = função da curva da atividade do passe de enchimento. 

f(Acab) = função da curva da atividade do passe de acabamento. 

f(Prep) = função da curva da atividade de preparo e esmerilhamento. 

f(Completa) = função da curva da atividade de soldagem em único passe 

completa. 

f(Canteiro+apoio) = somatório da função das atividades realizadas no canteiro 

e apoio. 

f(Delay+Paralisação) = somatório da função das atividades improdutivas que 

geraram Delay e algum tipo de paralisação. 
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f(Mobilidade+Deslocamento) = somatório da função das atividades de 

Mobilidade e deslocamentos na obra. 

f(Retrabalho) = função da curva da atividade que gerou retrabalho na junta 

soldada. 

 

De acordo com Martins (2011) são necessárias cinco etapas para obter os 

dados para analisar e avaliar a produtividade de uma amostra através do Método de 

Monte Carlo, como será apresentado a seguir: 

 

1) Após coleta de dados suficiente para geração de resultados, a amostra deve 

ser agrupada em uma tabela com intervalos de classe, possibilitando a 

criação de um histograma de frequência. A quantidade de número de 

classes utilizada depende da quantidade de dados observados. Na tese do 

autor foi indicado número entre 10 e 20 classes. Segundo Morano (2003, 

apud Tabim 2013) o número de classes deve variar entre cinco e trinta 

classes. No trabalho de Ferreira e Martins (2011) é utilizado a “Regra de 

Sturges” definida na Equação 3.32: 

 

𝑘 ≅ 1 + 3,22log (𝑛)                                                                                  (3.32) 

 

Fonte: Ferreira e Martins (2011) 

 

Onde: k ≅ número de classes da amostra 

           n = número de elementos da amostra 

 

2) Escolher uma distribuição cuja função de densidade de probabilidade (FDP) 

seja uma variável aleatória contínua capaz de representar adequadamente 

os dados organizados de acordo com a primeira etapa.  

3) Utilizar o Método de Monte Carlo propriamente dito, executando n 

simulações utilizando a FDP para gerar os números pseudoaleatórios a 

partir da distribuição definida na segunda etapa. Segundo o autor as 

distribuições que apresentam melhores resultados são a Beta e a “Weibull”, 

sendo concluído pelo cálculo da máxima verossimilhança das amostras. 
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4) Verificar se a quantidade de simulações realizadas na etapa 3 gera 

resultados satisfatórios. Caso o número de simulações não seja suficiente, 

deverá ser repetida até que o número considerado ideal de simulações seja 

alcançado. A validação da quantidade de simulações necessário pode ser 

feita através do teste de aderência de Qui-quadrado. 

5) Obter a curva função densidade de probabilidade acumulada (FDA) a partir 

da qual as análises serão realizadas. 

 

A análise de dados através de simulações não é realizada apenas pelo método 

de Monte Carlo (MMC), segundo o manual do programa computacional @Risk versão 

7.5 (PALISADE, 2016), um método denominado Hipercubo Latino (LHS) também 

exerce esta função e sua principal diferença ocorre na distribuição de intervalo, para 

o método de Monte Carlo os números aleatórios gerados de uma função geratriz são 

distribuídos aleatoriamente em todo o intervalo do histograma, já no caso do 

Hipercubo Latino os números aleatórios são gerados em cada bloco do histograma.  

Segundo Martins (2011) a descrição do Hipercubo Latino e a comparação com 

o método de Monte Carlo pode ser examinada da seguinte maneira: 

“Para o método de Hipercubo Latino, que é uma boa alternativa ao método 
de Monte Carlo, consegue-se reproduzir os mesmos resultados com menor 
número de simulações. O método de Hipercubo Latino divide os atributos em 
faixas realizando um número de sorteios equivalente ao percentual atribuído 
a cada classe. A avaliação do grau de aderência é realizada de forma idêntica 
a utilizada no método de Monte Carlo. ” 

Na tese desenvolvida por Gomes (2013) o Hipercubo Latino é definido como o 

método de amostragem estratificada que utiliza amostragem aleatória. Comparando 

com os resultados atingidos pelo Método de Monte Carlo apresenta melhores 

resultados, justificado pela obtenção de um estimador com menor variância. Na tese 

de Martins (2011) foi verificado um comportamento menos dispersivo do LHS em 

comparação com o MMC. 

 

3.3.3 Utilização do Método de Monte Carlo 
 

O método de Monte Carlo é uma importante ferramenta de análise de risco 

podendo ser utilizado em inúmeras áreas. Segundo Gioia (2015) a utilização abrange 

áreas de finanças, risco de mercado, análise de projeto de investimento, estimativa 

de preços, etc. Sua grande aplicabilidade pode ser explicada por ser direto e fácil 
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implementação, em contrapartida, para obtenção do resultado é necessário um 

elevado número de iterações e muito cuidado com os dados de entrada do método. 

Tabim (2013) desenvolveu em sua dissertação uma estimativa de probabilidade 

na soldagem em dutos terrestres aplicando a simulação de Monte Carlo através do 

software @Risk e abordou grande aplicabilidade do método na análise de custos, 

prazos de projetos e gerenciamento de riscos. 

Na tese elaborada por Martins (2011) foi utilizado o Método de Monte Carlo e o 

Hipercubo Latino na estimativa de produtividade em soldagem de tubulações 

industriais verificando a viabilidade da utilização de ambos os métodos. As 

ferramentas computacionais utilizadas na simulação foram MATHWORKS e Bestfit. 

Enfatizou a utilização escassa do método na maioria das empresas de construção e 

montagem na atualidade. 

Barakat e Berssaneti (2016) aplicam o MMC na previsão de prazo em um 

projeto de transferência de fabricação de medicamento sólido oral entre sites de uma 

indústria farmacêutica comparando os resultados de uma análise de viabilidade 

realizada pelo método tradicional com o realizado por simulação. 

Em Oliveira Júnior, Dantas e Machado (2013) utilizou o programa Crystal Ball 

na simulação no gerenciamento de riscos em projetos, verificando que o emprego da 

simulação resulta em projetos com melhores desempenhos de prazos e custos, 

entretanto, a simulação deve ser utilizada como ferramenta de apoio, não podendo 

ser considerada a única fonte de informação. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Apresenta-se neste capítulo os resultados obtidos após o tratamento dos dados 

históricos do campo e do laboratório, analisando a possibilidade de estimar a 

produtividade global através da produtividade intrínseca. O capítulo foi dividido em 

quatro seções: A primeira Seção avalia as amostras do campo e do laboratório sem 

nenhum ajuste; a segunda busca estimar a produtividade do campo através da 

produtividade intrínseca utilizando a função uniforme como ajuste da improdutividade; 

a terceira busca estimar a produtividade no campo através da produtividade intrínseca 

utilizando a função triangular como ajuste da improdutividade; por fim na última Seção 

deste capítulo realiza-se uma análise de correlação entre os dados com o objetivo de 

medir o grau de relacionamento entre eles. 

 

 AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO E NO 

LABORATÓRIO SEM AJUSTE 

Inicialmente as amostras da produtividade global e produtividade intrínseca 

foram analisadas sem ajustes.  

A partir dos 142 dados da produtividade global determinou-se qual a 

distribuição mais adequada para essa amostra, concluindo-se que a distribuição 

Gama é a mais compatível, posteriormente os gráficos das funções densidade de 

probabilidade e densidade de probabilidade acumulada foram geradas. 

O mesmo procedimento foi utilizado para os 54 dados da produtividade 

intrínseca, a distribuição mais adequada foi a triangular e os gráficos das funções 

densidade de probabilidade e densidade de probabilidade acumulada foram obtidas. 

Por fim os gráficos foram agrupados e dispostos nas figuras a seguir, na Figura 

6 representando as funções densidade de probabilidade e na Figura 7 representando 

as funções densidade de probabilidade acumulada. O gráfico em vermelho é referente 

a amostra do campo e o gráfico em verde é referente a amostra de laboratório. 
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Figura 6 – Gráfico da função densidade de probabilidade das amostras sem ajuste 
Fonte: do Autor (2017). 

Figura 7 – Gráfico da função densidade de probabilidade acumulada das amostras sem 
ajuste 

Fonte: do Autor (2017). 

 

Através dos gráficos anteriores é possível notar a grande dispersão existente 

entre os dois gráficos, evidenciando a necessidade de ajustes com o objetivo de tornar 

os dados equivalentes.  

Um importante parâmetro estatístico para definir se a estimativa da 

produtividade do campo através dos dados obtidos em laboratório apresenta um 

resultado satisfatório é a média. O valor da média para cada situação pode ser 

visualizado na grade de estatísticas na Figura 6, para a produtividade global sem 

ajuste o valor foi de 23,99 cm³/Hh; já para a produtividade intrínseca sem ajuste o 

valor foi de 69,822 cm³/Hh; mostrando que a variação entre os dados é bastante 

dispersa. 
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 ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO SUPONDO A 

IMPRODUTIVIDADE COMO UMA FUNÇÃO UNIFORME  

  Para analisar a produtividade global foi proposto 7 ajustes como mencionado 

no Capítulo 2. Nesta Seção cada uma dessas funções ajustadas será comparada com 

a produtividade intrínseca ajustada através da função uniforme, como mencionado no 

Grupo 1 do Quadro 5. A seguir serão apresentados a comparação de todos os gráficos 

do Grupo 1. 

A Figura 8 apresenta os gráficos da função densidade de probabilidade e 

função densidade de probabilidade acumulada comparando a produtividade global 

uniforme ajustado entre 0,2 e 0,8 (destacado com a cor azul) com a produtividade 

intrínseca uniforme ajustado entre 1,25 e 2,00 (destacado com a cor vermelha). A 

Figura 9 apresenta os gráficos para produtividade global uniforme ajustado entre 0,25 

e 0,8 com a produtividade intrínseca uniforme ajustado entre 1,25 e 2,00, e assim 

sucessivamente até a Figura 14.  

Figura 8 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global uniforme (0,2 – 0,8) com 
produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 
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Figura 9 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global uniforme (0,25 – 0,8) com 
produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

Figura 10 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global uniforme (0,3 – 0,8) com 
produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 
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Figura 11 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global uniforme (0,35 – 0,8) com 
produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

Figura 12 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global uniforme (0,4 – 0,8) com 
produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 
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Figura 13 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global uniforme (0,45 – 0,8) com 
produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 

 

 Figura 14 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global uniforme (0,5 – 0,8) 
com produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 

 

Analisando os gráficos da Figura 8 até a Figura 14 nota-se que os resultados 

visualmente são melhores comparados com os resultados sem ajustes. Após os 
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ajustes os gráficos da FDP e da FPA estão próximos e a dispersão da média bastante 

inferior ao encontrado na Seção 4.1 como pode ser verificado na Quadro 8. 

 Quadro 8 – Variação da média das distribuições do Grupo 1 
Fonte: do Autor (2017). 

 

Avaliando os resultados da Quadro 8 conclui-se que a variação da média vai 

reduzindo a medida que o ajuste da produtividade mínima na distribuição global vai 

aumentando até a distribuição uniforme ajustada entre 0,35 e 0,8 e depois a variação 

da média volta a aumentar, indicando que o melhor ajuste se encontra próximo a 

distribuição uniforme ajustada entre 35% de produtividade (65% de improdutividade) 

e 80% de produtividade (20% de improdutividade). 

 

 ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO SUPONDO A 

IMPRODUTIVIDADE COMO UMA FUNÇÃO TRIANGULAR.  

Nesta Seção a estimativa da produtividade no campo utilizou a distribuição 

triangular para ajustar a função. Foram propostos 7 ajustes como pode ser observado 

no Capítulo 2 que foram comparadas com a produtividade intrínseca ajustada através 

da função uniforme. A listagem de todas as funções pode ser verificada no Grupo 2 

da Quadro 5. A seguir serão apresentadas a comparação de todos os gráficos do 

Grupo 2. 

A Figura 15 apresenta os gráficos da função densidade de probabilidade e 

função densidade de probabilidade acumulada comparando a produtividade global 

triangular ajustado entre 0,2 e 0,8 com a produtividade intrínseca uniforme ajustado 

entre 1,25 e 2,00. A Figura 16 apresenta os gráficos para produtividade global 

triangular ajustado entre 0,25 e 0,8 com a produtividade intrínseca uniforme ajustado 

entre 1,25 e 2,00, e assim sucessivamente até a Figura 21. 
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Figura 15 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global triangular (0,2 – 0,8) com 
produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 
 

 

Figura 16 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global triangular (0,25 – 0,8) 
com produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 
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Figura 17 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global triangular (0,3 – 0,8) com 
produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 

 

 Figura 18 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global triangular (0,35 – 0,8) 
com produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 
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Figura 19 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global triangular (0,4 – 0,8) com 
produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 

 

Figura 20 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global triangular (0,45 – 0,8) 
com produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 
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 Figura 21 – FDP e FPA da comparação entre produtividade global triangular (0,5 – 0,8) 
com produtividade intrínseca uniforme (1,25 – 2,00) 

Fonte: do Autor (2017). 

 
  Novamente o parâmetro estatístico escolhido para comparar as duas funções 

(produtividade global com a produtividade intrínseca) foi a variação da média, seu 

resultado está disponibilizado no Quadro 9.  

Quadro 9 – Variação da média das distribuições do Grupo 2 
Fonte: do Autor (2017). 

 

Avaliando os resultados da Quadro 9 conclui-se que a variação da média vai 

reduzindo a medida que o ajuste da produtividade mínima na distribuição global vai 
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distribuição uniforme ajustada entre 35% de produtividade (65% de improdutividade) 

e 80% de produtividade (20% de improdutividade). 

 

 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

Com o objetivo de verificar se os dados simulados para a produtividade global 

ajustada estão relacionados com os dados simulados para a produtividade intrínseca 

ajustada, foi proposto uma análise de correlação. 

Para chegar ao resultado, é necessário acessar os 5000 pontos simulados em 

cada função ajustada, ordena-los e gerar a resposta através da função de análise de 

correlação disponibilizada na biblioteca de funções do software Microsoft Excel 2013. 

Ao total, 14 análises de correlação foram realizadas para cada caso disponibilizado 

no Quadro 5 e seu resultado disposto no Quadro 10 e no Quadro 11. 

 Quadro 10 – Análise de correlação entre as funções do Grupo 1 
Fonte: do Autor (2017). 

Quadro 11 – Análise de correlação entre as funções do Grupo 2 
Fonte: do Autor (2017). 

 

 Todos os valores de correlação apresentados no Quadro 10 e no Quadro 11 

foram maiores que 0,9 indicando que a função da produtividade global varia 
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diretamente proporcional com a função da produtividade intrínseca, ou seja, os dados 

possuem alta correlação. 

Avaliando os resultados obtidos no Quadro 10 o melhor valor de correlação foi 

entre a função da produtividade global ajustada pela distribuição uniforme entre 45% 

de produtividade (55% de improdutividade) e 80% de produtividade (20% de 

improdutividade) e a função da produtividade intrínseca ajustada pela distribuição 

uniforme entre 4soldadores/1ajudante e 1soldador/1ajudante. Para o Quadro 11 o 

melhor valor de correlação foi entre a função da produtividade global ajustado pela 

distribuição triangular entre 25% de produtividade (75% de improdutividade) e 80% de 

produtividade (20% de improdutividade) e a função da produtividade intrínseca 

ajustada pela distribuição uniforme entre 4soldadores/1ajudante e 

1soldador/1ajudante. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Na análise dos resultados, pode-se verificar que a estimativa da produtividade 

na soldagem a arco elétrico com eletrodos revestido no campo, através da 

produtividade na soldagem em laboratório, adotando o modelo apresentado neste 

trabalho é viável de ser realizada. 

Os dados das curvas função de probabilidade global e intrínseca sem ajuste da 

quantidade de homens-hora da equipe e improdutividade no canteiro de obras 

apresentaram gráficos e parâmetros estatísticos dispersos. Entretanto, após a 

realização dos ajustes propostos neste trabalho, verificou-se que as funções ajustadas 

e a média entre as curvas se aproximaram consideravelmente. 

O método de Monte Carlo utilizando amostragem Hipercubo Latino aplicado 

através do software @Risk, conforme descrito em outros trabalhos, pode ser utilizado 

na avaliação e simulação da produtividade, mostrando ser uma ferramenta adequada 

e eficiente. 

A análise de correlação realizada entre as funções ajustadas mostrou um alto 

grau de relacionamento entre elas, com valores superiores a 0,9 indicando que a 

produtividade global obtida através dos dados do campo possui uma variação 

diretamente proporcional com a produtividade intrínseca obtida em laboratório. Estes 

resultados sugerem que a modelagem proposta para ajuste das curvas é adequada. 

Por fim, o ajuste da improdutividade utilizada na função da produtividade global 

que apresentou melhor resultado para as duas distribuições propostas no trabalho 

(uniforme e triangular) foi de 35% de produtividade (65% de improdutividade) 

representando o menor valor de produtividade relatada no campo e 80% de 

produtividade (20% de improdutividade) representando o valor máximo de 

produtividade alcançado na obra. Esta função foi comparada com a produtividade 

intrínseca ajustada pela quantidade de homem-hora entre 4soldadores/1ajudante e 

1soldador/1ajudante. 

Apesar da ampla utilização da soldagem na indústria brasileira e importância 

da análise da produtividade, trabalhos envolvendo a avaliação da produtividade ainda 

são bastante limitados, demonstrando a necessidade de desenvolvimento de novos 

projetos de pesquisa nessa área. Como sugestão, para expandir o estudo da 

estimativa da produtividade do campo através da produtividade em laboratório, pode-
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se realizar estudos estatísticos mais amplos, avaliando-se com maior precisão as 

funções, os ajustes e outros processos de soldagem usados na indústria brasileira. 
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