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O presente artigo traz a aplicação da teoria dos grafos em uma 

indústria que produz café solúvel, com o objetivo de estimar o menor 

caminho para o fluxo do produto em uma das etapas do sistema 

produtivo. Essa necessidade surgiu após a proposta de um projeto de 

automação que irá alterar o fluxo de materiais, matérias-primas, 

utilidades e pessoas no departamento de produção. Através da 

visualização dos grafos e utilização de algoritmos como o de Kruskal e 

caminho mínimo, foi possível simplificar e otimizar o fluxo dentro de 

um processo produtivo da indústria citada e concluir que a teoria dos 

grafos se mostra uma alternativa eficiente para análise de um processo 

de acordo com o princípio U.S.A. pois permite a visualização do 

problema ao mesmo tempo de forma lógica, diagramática e gráfica. 
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1. Introdução 

Com a crescente competividade nas indústrias, faz-se necessário a busca por otimizações em 

sistemas operacionais para que a empresa continue firme no mercado. Tais otimizações 

devem sempre ter o ganho financeiro como objetivo final.  

Neste artigo será apresentado uma forma de aplicação da teoria dos grafos em uma indústria 

que produz café solúvel, com o objetivo de estimar o menor caminho para o fluxo do produto 

em uma das etapas do sistema produtivo. Essa necessidade surgiu após a proposta de um 

projeto de automação que irá alterar o fluxo de materiais, matérias-primas, utilidades e 

pessoas no departamento de produção.  

A automação, entre outros benefícios, tem um grande potencial de ganho financeiro para a 

empresa. Tal ganho financeiro, com a automação, se dá pela transformação de custos 

variáveis em custos fixos, fornecendo maiores condições de planejamento e que a empresa 

tenha preços mais competitivos em seus produtos. 

Contudo, para que a automação seja implementada com sucesso é preciso entender e 

simplificar o processo antes de efetuar a automação propriamente dita. Nas fases de 

entendimento e simplificação do processo, a teoria dos grafos é uma alternativa pois tal 

processo consiste em um tipo de cadeia que têm sido estudadas ultimamente sob a ótica da 

teoria de redes, incluindo os conceitos introdutórios de grafos e análise de redes sociais 

(RIBEIRO et al., 2016). 

O presente artigo é dividido em cinco seções: introdução, referencial teórico, estudo de caso, 

resultados e conclusão. Designadamente no referencial teórico serão discorridos três 

subtemas: teoria dos grafos, caminho mínimo e premissas da automação. A partir da terceira 

seção, é apresentado um estudo de caso da teoria dos grafos aplicado ao processo de produção 

de café solúvel e, então, a discussão de resultados. Por fim, serão apresentadas as referências 

bibliográficas, que são os pilares deste estudo. 
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2. Referencial teórico 

 

2.1. Teoria dos grafos 

Grafo é um sistema discreto que consiste de uma função vértice V (G), uma função aresta E 

(G) e uma relação que associa cada aresta a 2 vértices, não necessariamente distintos, 

chamada ligação. Pode-se construir um grafo por meio da inserção de vértices em pontos pré-

determinados que consigam explicitar o fluxo desejado e um ou mais traços (curvos ou não) 

unindo os vértices entre si (WEST, 2001; ROSEN 2010) 

Simões-Pereira (2013) afirma que um grafo G = (V, E) é um sistema formado por um 

conjunto V de elementos chamados vértices, pontos ou nodos, e um conjunto E de pares não 

ordenados de vértices chamados linhas ou arestas. 

Pode-se dizer ainda que o conceito de grafo é algo extremamente simples e intuitivo. Um 

grafo nada mais é que uma representação da interdependência entre elementos que são 

representados por nós. Elementos que atendem à relação imaginada são simbolicamente 

unidos através de um traço denominado aresta. O modelo possui uma interpretação gráfica 

muito confortável; contudo, tal desenho não tem o poder, em várias situações reais, de 

formalizar completa e satisfatoriamente a estrutura imaginada. Devido a esse fato é necessário 

que um grafo seja também definido analiticamente (GOLDBARG & LUNA, 2005). 

Além dos conceitos básicos apresentados, na Tabela 1 foram organizados alguns termos e 

suas definições acerca da teoria dos grafos, de acordo com West (2001): 

 

Quadro 1 – Termos e definições 

Termo Definição 

Grafo 

completo 
Um grafo é completo quando seus vértices são adjacentemente pares. 
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Subgrafo 
O subgrafo de um grafo G é um grafo H que contém as mesmas (porém 

não todas) ligações (vértices e arestas) que o grafo G. 

Grafo 

direcional 

Um grafo é direcional quando consiste de um conjunto de vértices, arestas 

e uma função que atribui um par ordenado de vértices a uma aresta 

(graficamente representada por uma seta). 

Grafo finito 
Um grafo é finito quando seu conjunto de vértices e seu conjunto de 

arestas é finito. 

Grafo nulo 
Um grafo é nulo quando seu conjunto de vértices e seu conjunto de 

arestas é vazio (não possui ligações). 

Grafo 

bipartido 

Um grafo G é bipartido se V (G) for a união de 2 conjuntos independentes 

chamados conjuntos partidos. 

Grafo 

planar 

Um grafo é planar quando suas arestas não se cruzam. É a base para o 

grafo Euleriano. Se dá quando o número de vértices (n) arestas (e) e faces 

(f) satisfaz a seguinte fórmula: n – e + f = 2 

Grafo em 

ciclo 

Um grafo em ciclo é assim denominado quando o caminho para passar em 

todos os seus vértices é único. É a base para o grafo Hamiltoniano. Se dá 

quando, mesmo deletando um vértice, tem-se um grafo com um caminho 

abrangente. 

Loop Fenômeno ocasionado pela ligação de uma aresta a um mesmo vértice. 

Adjacência 

Fenômeno entre os 2 vértices ligados pela mesma aresta em um certo 

grafo. Pode-se dizer que um vértice é adjacente ao vértice ao qual ele está 

conectado através da aresta e vice-versa. 

Incidência 

Fenômeno entre os 2 vértices ligados pela mesma aresta em um certo 

grafo direcional. Pode-se dizer que um vértice incide naquele ao qual ele 

indica a direção, porém não o contrário. 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

2.2. Caminho mínimo 

A ideia de caminho mínimo requer os conceitos de grafos valorados e otimização 

(minimização e maximização). Um grafo valorado consiste em um grafo com valores 

numéricos atribuídos às arestas. No estudo dos grafos valorados, considera-se apenas valores 

numéricos não negativos nas arestas (WEST, 2001; BOAVENTURA NETTO; 

JURKIEWICZ, 2009). Também entra o conceito de árvore de abrangência (spanning tree) 

que é um subgrafo que é árvore e que contém todos os nós de G, conforme é apresentado na 

Figura 1. 

Figura 1 – Grafo G (esquerda) e spanning tree de G (direita) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Um exemplo seria a construção de rotas para conectar locais, pois o custo de rotas potenciais 

produz um grafo valorado. O custo mínimo para conectar o sistema de um ponto A até um 

determinado ponto B consiste no mínimo total da soma dos valores atribuídos às arestas do 

caminho percorrido. Assim como os pesos (valores numéricos das arestas) podem representar 

distâncias, vazões, tempo, entre outras variáveis contínuas. Nestes casos uma simples 

heurística produz rapidamente uma solução ótima. 

Uma dessas heurísticas é o algoritmo de Kruskal que, segundo Russel e Norvig (2013), faz 

uso de um grafo valorado para determinar a mínima árvore de abrangência. A ideia do 

algoritmo é manter um subgrafo de abrangência acíclico, determinado pelas arestas com 

menor peso para formar uma árvore de abrangência. Também do algoritmo de Kruskal deriva-



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

7 

se a ideia de que heurísticas não-sofisticadas e localmente ótimas são chamadas de algoritmos 

gulosos, dando nome ao método da busca gulosa (CORMEN; LEISERSON; RIVEST, 2010). 

2.3. Premissas da automação 

Uma alternativa para avaliar a viabilidade e operacionalidade de um projeto de automação é a 

aplicação de um princípio genérico, chamado princípio U.S.A. Groover (2014) descreve a 

primeira fase como compreender (do inglês, understand). Assim o processo deve ser estudado 

de forma que seja feita uma análise de todos os insumos, produtos, qual a função do processo, 

como ele acrescenta valor ao produto, quais são as operações iniciais e finais da sequência e 

se elas podem ser combinadas. A segunda fase do princípio U.S.A. é a de simplificar (do 

inglês, simplify). Nesta fase, deve-se buscar oportunidades no processo, como por exemplo: o 

propósito de uma certa etapa, se é realmente necessária, se pode ser eliminada ou se utiliza a 

tecnologia adequada (GROOVER, 2014). Por fim, tem-se a fase de automatizar (do inglês, 

automate). Segundo Groover (2014), “depois que o processo estiver reduzido a sua forma 

mais simples, a automação pode ser considerada” de acordo com dez estratégias, que são:  

 Especialização das operações: uso de equipamento específico para uma única 

operação, com a maior eficiência possível; 

 Operações combinadas: deve se realizar mais de uma operação em uma mesma 

máquina, reduzindo o número de máquinas e estações de trabalho; 

 Operações simultâneas: deve se realizar mais de uma operação em uma mesma 

máquina e ao mesmo tempo, reduzindo o número de máquinas e estações de trabalho e 

tempo de processamento; 

 Integração das operações: ligação entre as estações de trabalho, reduzindo seu número 

total; 

 Aumento da flexibilidade: busca a redução do tempo de setup de máquina para se 

atingir a máxima eficiência do equipamento; 

 Melhoria na armazenagem e manuseio de materiais: implantação de sistemas 

automatizados garantindo a redução no número de processos e do lead time. 
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 Inspeção on-line: inspeção em tempo real e não apenas ao término da produção, 

evitando perdas e refugos. 

 Otimização e controle do processo: aumenta a eficiência na operação de equipamentos 

para garantir maior qualidade. 

 Controle das operações de fábrica: aumenta a eficiência na operação da fábrica como 

um todo. 

 Manufatura integrada por computador – CIM (do inglês, computer aided 

manufacturing): integra as operações individuais com a operação da fábrica como um 

todo. 

3. Estudo de caso: produção de café solúvel 

Este estudo busca propor um estudo de viabilidade para a implementação de um sistema 

automatizado de transporte de produto semi-acabado entre os processos produtivos, conforme 

as estratégias da automação apresentadas anteriormente. Para isso, deve-se levar em conta o 

princípio U.S.A, utilizando a ferramenta de análise de grafos. No caso da fase de 

compreensão (understand), será construído um grafo. Na fase de simplificação (simplify) será 

elaborada uma árvore geradora mínima. Por fim, na fase de automação (automate) será 

determinado o caminho mínimo. Isso porque o processo de produção de café solúvel, que é o 

problema abordado por este artigo, possui uma estrutura cíclica ao longo do tempo, portanto 

pode ser representado por um modelo de fluxo dinâmico em rede (CARVALHO; 

FERNANDES, 2009).  

O processo escolhido foi o de extração do café solúvel, na qual extrai-se os sólidos solúveis 

do café torrado em colunas extratoras, e posteriormente o produto passa por tratamento, 

retirando insolúveis (borra) para poder ser evaporado. O processo atual é composto por duas 

linhas de extração, 7 tanques de armazenamento, centrífugas e o evaporador. Foi utilizada 

escala diferenciada para as distâncias entre equipamentos, bem como a quantidade de tanques 

e linhas, garantindo o sigilo fabril. No fluxo em que se encontra o atual processo, o momento 

de envio de produto e rota a ser utilizada é definida pelos operadores durante o processo. O 

tato do operador com o sistema é importante para a flexibilidade fabril, porém, não é utilizado 
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nenhum método para garantir que a rota escolhida em condições normais é ótima, 

minimizando lead time e maior vida útil de bombas e equipamentos similares. A partir do 

citado, o grafo da Figura 2 foi construído visando-se o estudo do fluxo de produção e suas 

necessidades, de acordo com a fase de understand do princípio U.S.A. 

 

Figura 2 – Grafo do processo de extração 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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Abaixo encontra-se a legenda para os nós do grafo da Figura 2. 

 E1 e E2: Colunas de Extração; 

 A1 e A2: Tanques de Recebimento; 

 B: Tanque de Homogeneização; 

 CW1 e CW2: Centrífugas Primárias; 

 C2: Recebimento de produto; 

 C1: Recebimento de resíduo; 

 CW3: Centrífuga secundária; 

 D1 e D2: Recebimento Extrato; 

 Z: Caldeira; 

 Ev: Evaporadores; 

 KOH: Hidróxido de Potássio; 

Vale ressaltar que para o presente estudo, os nós de KOH não serão incluídos na análise, já 

que fazem parte do sistema de higienização da instalação, seguindo uma lógica diferenciada 

para o fluxo. 

A partir da análise do grafo, busca-se automatizar o transporte de produto, através de um CLP 

(programador lógico programável), válvulas dosadoras, sensores de nível, bomba do tipo 

centrífuga e atuadores. A estrutura de tanques, bombas e tubulação será mantida, não havendo 

grandes investimentos, apenas com dispositivos responsáveis pela lógica do processo. 
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4. Resultados 

A análise do grafo mostra que, partindo-se de E1 e E2, é possível chega-se ao ponto final 

“Ev”, por diferentes caminhos. Considerando-se a automatização, a lógica deve ser baseada 

em um único caminho, ou ainda em uma restrição que ao ser atendida a rota e alterada. Para 

isso, o grafo foi estudado e avaliou-se a possibilidade de se utilizar o algoritmo de Kruskal 

para a escolha do caminho ótimo na automação do processo produtivo. A árvore geradora 

mínima encontrada para o grafo está demonstrada abaixo na Figura 3, correspondendo a fase 

de simplify do princípio U.S.A. 

Figura 3 – Árvore geradora mínima 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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Abaixo encontra-se a legenda para os nós do grafo da Figura 3. 

 E1 e E2: Colunas de Extração; 

 A1 e A2: Tanques de Recebimento; 

 B: Tanque de Homogeneização; 

 CW1 e CW2: Centrífugas Primárias; 

 C2: Recebimento de produto; 

 C1: Recebimento de resíduo; 

 CW3: Centrífuga secundária; 

 D1 e D2: Recebimento Extrato; 

 Z: Caldeira; 

 Ev: Evaporadores; 

 KOH: Hidróxido de Potássio; 

Para encontrar a árvore geradora mínima o grafo foi simplificado em não direcional, pois o 

objetivo é que o extrato gerado nas linhas E1 e E2 passe pelo tratamento através das 

centrífugas, e seja enviado ao evaporador. Além, do processo que agrega valor ao produto, 

têm se a geração de resíduos (borra) no processo de extração. Esta é destinada à caldeira, 

utilizada como biomassa. Portanto, neste passo, objetivou-se interligar todo o sistema 

(excluindo o KOH conforme citado anteriormente) pelo caminho mínimo encontrado. Com 

isso chega-se a uma rota em que é possível o envio de produto e resíduo, para todo o sistema, 

pois todos os nós estão interligados. Neste caso, em caso de falhas em uma bomba, uma 

centrífuga, ou manutenção em alguma das linhas, garante-se o envio de produto, por uma via 

alternativa. Neste ponto encerra-se a utilização do algoritmo de Kruskal. 

No processo real a necessidade é um pouco diferente do encontrado na árvore geradora 

mínima. Pode-se explicar este fato, pela necessidade de encontrar-se apenas um caminho de 

ida do produto ao seu destino, sendo, portanto, um grafo direcional. Este caminho mínimo, 

apresentado na Figura 4, será o utilizado para a automação do transporte e será utilizado na 
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rotina da fábrica, correspondendo a fase de automate, do princípio U.S.A. Porém, no caso de 

eventuais falhas em qualquer equipamento ou tubulação o sistema tem alternativas para não 

parar o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Caminho mínimo 
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Abaixo encontra-se a legenda para os nós do grafo da Figura 4. 

 E1 e E2: Colunas de Extração; 

 A1 e A2: Tanques de Recebimento; 

 B: Tanque de Homogeneização; 

 CW1 e CW2: Centrífugas Primárias; 

 C2: Recebimento de produto; 

 C1: Recebimento de resíduo; 

 CW3: Centrífuga secundária; 

 D1 e D2: Recebimento Extrato; 
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 Z: Caldeira; 

 Ev: Evaporadores; 

 KOH: Hidróxido de Potássio; 

5. Conclusão 

Este trabalho buscou, por meio da teoria dos grafos, apresentar uma análise que satisfaça o 

princípio U.S.A. em um processo e justifique a automação do mesmo. Através da visualização 

dos grafos e utilização de algoritmos como o de Kruskal e caminho mínimo, foi possível 

simplificar e otimizar o fluxo dentro de um processo produtivo da indústria de café solúvel. O 

caminho encontrado para cada uma das linhas de extrato foi de dezesseis metros de distância 

até o evaporador, que é o destino final. Para o resíduo, a distância foi de catorze metros.  

A otimização das rotas no processo implica na redução de lead time para a fabricação do café 

solúvel, bem como na preservação de bombas e conexões, que podem trabalhar com certa 

folga em relação a sua rotação máxima. A partir deste momento a automação do processo é 

dita viável, e pode começar a ser planejada, já que foi possível atingir a plena compreensão, 

simplificação e justificada a estratégia de automação. 

Assim, verifica-se que a teoria dos grafos se mostra uma alternativa eficiente para análise de 

um processo de acordo com o princípio U.S.A. pois permite a visualização do problema ao 

mesmo tempo de forma lógica, diagramática e gráfica, sendo também mais rápida que códigos 

de propósito geral.  

Desta forma, a aplicação do princípio U.S.A. fornece condições de implementação da 

automação que trará melhorias no fluxo de materiais por meio da redução no número de 

processos e do lead time, que consequentemente gerará retornos financeiros à indústria citada. 
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