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O objetivo deste trabalho é apresentar a análise do modelo de 

simulação de uma linha de fabricação, utilizando análise de 

sensibilidade e projeto fatorial para obter máxima capacidade 

mediante uma alocação ótima ou satisfatória de pulmões dde estoque 

em processo. São também apresentados conceitos básicos relacionados 

a linhas de produção e planejamento de experimentos. 
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1. Introdução 

A justificativa para este trabalho baseia-se em um problema normalmente encontrado em 

sistemas de produção de alto volume, especialmente em linhas de fabricação: a alocação de 

pulmões de estoque em processo para permitir máxima capacidade. Nesse aspecto, a 

Simulação de Sistemas apresenta-se como uma excelente abordagem, pois é impossível 

avaliar o efeito de diferentes configurações de pulmões mediante experimentos com o sistema 

real. Isso ocorre pois uma linha de fabricação está sujeita a falhas em diversos equipamentos 

de maneira aleatória, e as características de tais falhas fariam com que a realização de 

experimentos reais levasse anos; além disso, os resultados não seriam válidos, pois os 

parâmetros de disponibilidade – tempo entre paradas e tempo de reparo – sofrem grandes 

variações ao longo do tempo, e não seria possível isolar o sistema de outros fatores 

relacionados a qualidade, mudanças de produto e processo, etc. 

Diversos autores têm proposto diferentes definições para simulação de sistemas, algumas 

vezes denominada simulação computacional ou, em um sentido mais restrito, simulação de 

eventos discretos (MORAES, 1999). Neste artigo, é empregada a seguinte definição: 

Simulação de Sistemas constitui-se de um processo de preparação, desenvolvimento e análise 

de um modelo computacional dinâmico, probabilístico e experimental, preferencialmente 

dotado de animação gráfica, denominado modelo de simulação, no qual os componentes 

relevantes de um sistema se encontram representados (MORAES, 2004). A aplicação da 

simulação de sistemas no escopo de linhas de produção tem sido apresentada com frequência 

na literatura, o que demonstra a importância do tema; exemplos incluem Santoro&Moraes 

(2000), Moraes&Santoro (2002), Gujarathi et al. (2004), Jadhav&Smith (2005), Gonçalves et. 

al. (2006), Schultz (2006), Dengiz (2009) e Harrel et al. (2010). 

O objetivo deste trabalho é apresentar a análise do modelo de simulação de uma linha de 

fabricação, utilizando análise de sensibilidade e projeto fatorial para obter máxima capacidade 

mediante uma alocação ótima ou satisfatória de pulmões de estoque em processo. São 

também apresentados conceitos básicos relacionados a linhas de produção e planejamento de 

experimentos. Não foi incluída no escopo deste texto uma apresentação de conceitos básicos 

também a respeito de simulação de sistemas devido à maior disponibilidade de referências 

sobre este assunto, recomendando-se consultar Pegden et al. (1995), Law&Kelton (2000) e 

Kelton et al. (2007) para uma visão geral sobre essa disciplina. 

2. Conceito de linhas de fabricação 

De acordo com Askin&Standridge (1993), linhas de montagem e de fabricação constituem as 

duas categorias básicas de linhas de produção, que diferem entre si tanto por suas 

características como pelos modelos empregados para sua análise. Dessa forma, enquanto 

linhas de montagem caracterizam-se por alta disponibilidade de máquinas e equipamentos e 

emprego intensivo de pessoal, linhas de fabricação em geral baseiam-se na aplicação intensiva 

de capital – máquinas e equipamentos –, portanto sua capacidade é sensível à disponibilidade 

de recursos físicos. Por outro lado, na análise de linhas de montagem podem ser empregados 

modelos de balanceamento, enquanto modelos probabilísticos de filas podem ser utilizados 

para análise de linhas de fabricação. 

Moraes&Santoro (2006) explicam que, em uma linha de fabricação, uma operação poderá 

tornar-se parcial ou completamente inativa em razão de uma falha na mesma, no sistema de 

movimentação ou em uma outra operação da linha. Assim, quando ocorre uma falha em 

alguma máquina ou equipamento, verifica-se bloqueio ou ociosidade respectivamente nas 
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operações anteriores ou posteriores àquela em que a falha ocorre. Dessa forma, as operações 

de uma linha devem ser protegidas de falhas em outras operações mediante o emprego de 

pulmões de estoque em processo. Isso significa que as máquinas anteriores à falha deverão 

abastecer pulmões, que serão posteriormente utilizados para abastecer o processo durante 

falhas em outras máquinas e equipamentos. Em alguns casos, a linha poderá operar em regime 

parcial – apenas algumas operações – para alcançar um nível pré-determinado de estoque nos 

pulmões. Portanto, o emprego de pulmões em linhas de fabricação é algo que, de uma 

maneira ou outra, sempre acaba surgindo como solução natural para lidar com a baixa 

disponibilidade de máquinas e equipamentos, mesmo em empresas que adotam conceitos de 

produção "enxuta" e manutenção produtiva.  

Os mesmos autores defendem também que tempos de reparo devido a manutenção corretiva, 

preventiva ou planejada, tempos para troca de ferramentas ou preparação e tempos devido a 

outras paradas programadas ou imprevistas não afetam o tempo de ciclo da operação, mas 

determinam a disponibilidade do equipamento. Por sua vez, a disponibilidade de cada 

operação, combinada com a alocação de pulmões e com a própria configuração da linha de 

fabricação, determinará a eficiência do sistema, portanto sua capacidade e rentabilidade. 

Moraes&Santoro (2006) também apresentam definições de capacidade, tempo de ciclo e 

eficiência empregadas neste trabalho, cuja relação é resumida nas fórmulas 1 e 2. 

 

(1)
 
 

E (%) = Cr / Ci  

E (%): eficiência (do sistema)  

Cr: capacidade real (peças / hora) 

Ci: capacidade ideal (peças / hora) 

 

(2) 

Ci = 60 / tg 

Ci: capacidade ideal (peças / hora) 

tg: tempo de ciclo da operação “gargalo” (min) 

 

 

3. Conceito de projeto de experimentos 

O emprego de projeto de experimentos, em especial projeto fatorial ou fracionário, tem sido 

proposto em diversos trabalhos, incluindo Loureiro&Freitas (1994), Kelton&Barton (2003), 

Moraes (2004), Sanchez&Wan (2009) e Barton (2010). Uma abordagem simples e objetiva 

para compreender a aplicação do projeto de experimentos no contexto da simulação de 

sistemas é apresentada por Law&Kelton (2000), e nesta referência se baseiam os conceitos 

apresentados nesse item. 

Quando há interesse em avaliar o desempenho de um sistema, ou em comparar alternativas 

para um novo sistema, diversas configurações devem ser pré-definidas, baseadas em 

restrições físicas, procedimentos operacionais, etc., devendo-se então avaliar e comparar seu 

desempenho. Porém, se o objetivo for identificar quais fatores terão maior efeito sobre uma 

resposta, ou estabelecer uma combinação de fatores que permitam obter uma resposta ótima, é 

necessário utilizar abordagens como o projeto de experimentos estatísticos e técnicas de 

otimização, das quais a primeira constitui o enfoque deste trabalho e é abordada a seguir. 

Fatores podem ser classificados como quantitativos ou qualitativos, denominados 

respectivamente parâmetros e pressupostos, embora tal distinção nem sempre seja bem 

definida. Podem ainda ser controláveis ou não controláveis, sendo que a ênfase normalmente 

é colocada sobre os controláveis, pois podem ser manipulados no sistema real. No caso de 

sistemas de produção, devem-se considerar como prováveis fatores quantitativos: número de 

máquinas em cada operação, tamanho ou capacidade de pulmões e velocidade de 
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transportadores. Entre possíveis fatores qualitativos destacam-se disciplina de filas e 

agrupamento de máquinas em células. Todos estes fatores podem ser controláveis ou não, 

conforme a situação e os objetivos específicos. Quanto às respostas, destacam-se capacidade, 

tempo de fluxo e utilização de recursos. 

Uma abordagem básica é representada pelo projeto fatorial “2
K
”, destinado à avaliação de 

variáveis discretas, particularmente variáveis binárias, sobre um resultado. O efeito de um 

fator é dado pela mudança média na resposta quando experimentos são realizados para cada 

um dos dois valores assumidos pelo fator em avaliação. Observe-se que a variável “K” 

identifica o número de fatores, portanto “2
K
” define o número de experimentos a ser realizado 

para a análise completa de todo as combinações possíveis de fatores. Isso significa que um 

projeto com 3 fatores deverá incluir 8 experimentos (2
3
=8), um projeto com 4 fatores incluirá 

16 experimentos (2
4
=16), e assim sucessivamente. 

Quanto existe uma grande quantidade de fatores o projeto fatorial “2
K
” torna-se inviável ou 

inadequado. Neste caso, deve-se empregar o projeto fatorial fracionário “2
K-P

”, que permite 

selecionar um subconjunto do projeto fatorial “2
K
”. Em outras palavras, serão realizados 

apenas “2
K-P

” experimentos para analisar o efeito dos fatores, viabilizando a aplicação da 

metodologia a problemas com grande número de fatores. 

Observe-se que, no projeto fatorial, o número de experimentos deve ser superior ao número 

de fatores. Por exemplo, um projeto completo com 8 a 15 fatores constitui-se de 256 a 32.768 

experimentos (2
8
 a 2

15
), enquanto um projeto fracionário neste caso poderia ser realizado com 

apenas 16 experimentos (2 
8 - 4

 ou 2 
15 - 11

 = 2 
4
 = 16). 

Obviamente uma apresentação detalhada a respeito de projeto fatorial completo e fracionário, 

necessária inclusive para compreender com exatidão o planejamento de experimentos 

apresentado neste trabalho, estaria além dos limites deste artigo. Portanto, recomendam-se as 

seguintes referências com relação ao assunto abordado neste item: Montgomery (1984), 

Montgomery&Runger (1999) e principalmente Law&Kelton (2000). 

4. Análise do modelo da linha de fabricação 

Neste item serão apresentadas as atividades de planejamento de experimentos e análise de 

resultados, além de alguns comentários iniciais a respeito do sistema, do modelo e dos dados 

utilizados, deixando de lado detalhes relacionados à execução dos experimentos, isto é, 

determinação de número e duração das replicações e análises de covariância e autocorrelação dos 

resultados, por serem de pouca relevância nesse artigo. 

O sistema em estudo consiste em uma linha de usinagem, composta por operações realizadas, em 

sua maioria, por máquinas especiais de transferência, além de operações realizadas por células 

flexíveis, constituídas por centros de usinagem abastecidos por robôs. O modelo foi 

desenvolvido empregando-se o ambiente ARENA e, em virtude da complexidade do sistema, as 

atividades de formulação e construção do modelo foram divididas em três etapas: (a) modelo da 

linha contendo apenas máquinas de transferência; (b) modelo genérico de célula flexível; (c) 

modelo completo da linha, agregando os modelos das fases anteriores.  

Os dados utilizados incluem índices de rejeição e retrabalho, velocidades e distâncias 

percorridas por transportadores e robôs, tempos de carga dos robôs, tempos de ciclo das 

máquinas e parâmetros de disponibilidade das máquinas e equipamentos. Os tempos de ciclo 

e carga foram representados por valores determinísticos, por serem automáticos. Os 

parâmetros de disponibilidade, isto é, tempo entre falhas (TF) e tempo de reparo (TR), foram 

representados por distribuições "gamma", que apresentaram boa aderência em relação às 

amostras disponíveis. 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

5 

 

O planejamento de experimentos neste estudo constitui-se de três etapas distintas: (a) análise de 

sensibilidade para determinar a capacidade ideal dos pulmões; (b) projeto de experimentos para 

determinar os pulmões de maior efeito sobre a capacidade do sistema; (c) análise de 

sensibilidade baseada em uma ou mais configurações incluindo apenas pulmões de maior efeito, 

identificados na fase anterior. Em cada etapa são conduzidas atividades típicas de análise de 

resultados, incluindo utilização de gráficos sequenciais, gráficos de média-móvel e 

histogramas, avaliando-se média e intervalo de confiança de duas medidas de desempenho: 

capacidade e tempo de fluxo. 

Os resultados da análise de sensibilidade inicial, com a alocação dos 12 pulmões da linha, 

encontram-se na tabela 1, considerando-se um incremento de 40 peças, correspondente à 

capacidade dos contenedores utilizados para armazenar peças em processamento. O melhor 

resultado foi obtido para uma capacidade de pulmões equivalente a 240 peças. 

 

capacidade de pulmões capacidade (peças/h) tempo de fluxo (h) eficiência 

40 39,6 9,8 76% 

80 40,0 11,0 77% 

120 42,0 14,7 80% 

160 40,7 13,8 78% 

200 42,8 17,3 82% 

240 44,3 24,7 85% 

280 43,1 20,7 83% 

320 41,6 18,3 80% 

360 42,1 20,2 81% 

400 43,0 22,3 82% 

Tabela 1 – Análise de sensibilidade considerando alocação de 12 pulmões 

É interessante observar que a capacidade obtida é satisfatória para o sistema em estudo, pois o 

mesmo apresenta capacidade ideal de 52 peças/hora, portanto foi atingida uma eficiência de 

85% para uma alocação de 240 peças por pulmão. Considerando-se que a operação crítica 

possui disponibilidade de 90% e que o processo possui um índice de rejeição de 2%, atingir 

uma eficiência de 85% constitui um resultado excepcional. Foram empregados 12 pulmões de 

estoque em processo, previstos no projeto de arranjo físico da linha, mas obviamente seria 

interessante atingir o mesmo resultado com o emprego de um número menor de pulmões, 

razão pela qual se decidiu empregar um projeto de experimentos. 

Conforme apresentado no item anterior, o projeto fatorial permite avaliar o efeito de diversos 

fatores sobre um determinado resultado. Neste caso, tais fatores são os 12 pulmões da linha, 

sendo atribuídos valores binários para representar a alocação ou não de cada pulmão. 

Obviamente foi empregado um projeto fatorial fracionário, pois a utilização de 12 fatores 

resultaria em 4.096 experimentos em um projeto completo. 

A tabela 2 apresenta o projeto de experimentos utilizado, construído de acordo com uma 

resolução 2 III
12-8

. Obviamente a capacidade do sistema, medida em peças/hora, foi empregada 

como resultado no projeto de experimentos, pois o objetivo do estudo é maximizar esta medida. 

O efeito de cada fator encontra-se na tabela 3, observando-se que os 12 fatores foram 

classificados em 3 prioridades, cada uma associada a 4 fatores, de acordo com o efeito 

apresentado: prioridades I e II para fatores com efeito superior respectivamente a 1,0 e 0,7 e 

prioridade III para os demais.  
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Fatores (pulmões) Resultado  

A B C D E F G H I J K L (peças/h) Experimento 

+ + + + + + + + + + + + 44,3 1 

- + + + - + - - - - - - 38,3 2 

+ - + + - - + - - - + + 40,3 3 

- - + + + - - + + + - - 40,5 4 

+ + - + - - - + - + - + 39,8 5 

- + - + + - + - + - + - 40,8 6 

+ - - + + + - - + - - + 41,3 7 

- - - + - + + + - + + - 38,6 8 

+ + + - + - - - - + + - 37,2 9 

- + + - - - + + + - - + 39,2 10 

+ - + - - + - + + - + - 39,2 11 

- - + - + + + - - + - + 41,0 12 

+ + - - - + + - + + - - 40,1 13 

- + - - + + - + - - + + 40,6 14 

+ - - - + - + + - - - - 39,9 15 

- - - - - - - - + + + + 35,7 16 

Tabela 2 – Projeto fracionário para identificar efeito dos 12 pulmões 

 

 Fatores (pulmões) 

 A B C D E F G H I J K L 

efeito 0,9 0,5 0,4 1,4 1,8 1,3 1,5 0,9 0,7 -0,3 -0,4 0,9 

prioridade II III III I I I I II II III III II 

Tabela 3 – Avaliação do projeto fracionário 

A análise de sensibilidade foi repetida considerando-se a alocação de apenas 8 e 4 pulmões, de 

acordo com os níveis de prioridade identificados; os resultados são apresentados respectivamente 

nas tabelas 4 e 5. Observe-se que a alocação com 8 pulmões é praticamente satisfatória para uma 

capacidade de 200 peças por pulmão, pois é possível atingir 84% de eficiência, o que equivale a 

c. 44 peças por hora. Caso seja preferível operar a linha com eficiência reduzida, em razão de 

uma demanda retraída, é possível utilizar apenas os 4 pulmões de prioridade I, com uma 

capacidade de 280 peças por pulmão, alcançando uma eficiência de 78% ou c. 40 peças por hora. 

Assim, o estudo gerou a recomendação de utilizar os 8 pulmões de prioridade I e II, identificados 

na tabela 3, para atender a uma demanda plena, ou apenas os 4 pulmões de prioridade I para uma 

demanda reduzida. 

 

capacidade de pulmões capacidade (peças/h) tempo de fluxo (h) eficiência 

40 39,6 7,5 76% 

80 38,6 9,5 74% 

120 42,2 11,5 81% 

160 42,9 16,0 82% 

200 43,7 19,0 84% 

240 43,6 19,2 84% 
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280 41,7 16,5 80% 

320 41,2 18,3 79% 

360 41,3 19,7 79% 

400 40,3 19,0 77% 

Tabela 4 – Análise de sensibilidade considerando alocação de 8 pulmões 

 

 

 

capacidade de pulmões capacidade (peças/h) tempo de fluxo (h) eficiência 

40 34,7 7,3 66% 

80 37,8 7,8 72% 

120 38,2 7,3 73% 

160 36,8 16,3 70% 

200 39,1 16,2 75% 

240 39,2 10,7 75% 

280 40,5 14,0 78% 

320 39,5 18,5 76% 

360 39,2 17,8 75% 

400 40,1 13,0 77% 

Tabela 5 – Análise de sensibilidade considerando alocação de 4 pulmões 

5. Conclusão 

Em estudos como o apresentado, deve-se considerar que pulmões de estoque em processo podem 

ser formados de maneira “natural” ou “artificial”. No primeiro caso, apenas são acumuladas 

peças nos pulmões em virtude de diferenças nos tempos de ciclo de cada operação e 

principalmente quando ocorre uma falha em algum ponto do processo. No segundo, pulmões são 

formados ou “deslocados” fora do horário normal de produção para aproveitar melhor os 

recursos críticos. Neste estudo consideraram-se apenas pulmões “naturais”, pois no sistema a 

formação de pulmões “artificiais” ocorre normalmente em função de falhas de longa duração em 

alguma operação crítica, que constituem situações especiais desconsideradas em função do nível 

de detalhamento adotado. 

A maior dificuldade associada à aplicação real não apenas da Simulação de Sistemas, mas 

também de modelos matemáticos e estocásticos, baseia-se na complexidade encontrada em 

sistemas reais e no grande número de fatores qualitativos, inclusive associados ao elemento 

humano. Diversos aspectos do sistema real dificilmente poderiam ser incorporados no modelo de 

simulação abordado neste trabalho, por exemplo: a influência do treinamento e da experiência de 

operadores e técnicos de manutenção; problemas que não causam uma parada de máquina, mas 

geram interferências breves ou variações de tempo de ciclo; a própria maneira como os pulmões 

são controlados. Dessa forma, os resultados da simulação devem ser submetidos ao julgamento 

das pessoas familiarizadas com o sistema de produção, desde o gerente da fábrica até os 

operadores, para que o estudo possa ser considerado válido. 

Neste trabalho foi apresentada uma combinação prática de duas abordagens de grande 

aplicabilidade no campo da Engenharia de Produção: a Simulação de Sistemas e o Projeto de 

Experimentos. Mediante tal combinação, foi possível ilustrar que um gerenciamento otimizado 

do estoque em processo na linha de fabricação estudada permitiria atingir uma elevada 

eficiência, apenas um pouco inferior à disponibilidade da operação crítica. Futuros 

desenvolvimentos incluem a aplicação dos conceitos apresentados a outras linhas de produção e 

a combinação da Simulação de Sistemas a outras abordagens além do Projeto de Experimentos, 

tais como Otimização e Metamodelos. 
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