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Resumo:O seguinte artigo tem o objetivo de otimizar e auxiliar a gestão de resíduos sólidos utilizando
alternativas computacionais e operacionais para resolver problemas de demanda. A questão principal do
estudo consistiu da compreensão do pro¬cesso de planejamento e execução da coleta seletiva de resíduos
sólidos, desde a alocação dos recursos necessários até a distribuição dos resíduos coletados às unidades
de triagem, de modo a permitir o desenvolvimento de uma metodologia de apoio à gestão da coleta
seletiva e a solução de gargalos no fluxo produtivo. Para adequar a demanda ao tempo disponível diário
foi utilizado a ferramenta de takt time, que é o ritmo de produção necessário para atender a demanda. A
simulação computacional foi a ferramenta utilizada para reproduzir os diversos cenários e estimar os
respectivos resultados. Foi utilizado o Software Arena cujos modelos de simulação são construídos para
dar suporte a decisões sobre investimentos em novas tecnologias, expansão da capacidade de produção,
gerenciamento de materiais, recursos humanos e integração com os fornecedores, ou seja, através da
simulação é possível estabelecer metas estratégicas de manufatura. Vale ressaltar que os objetivos
propostos foram alcançados, e as melhorias estimadas para redução do gargalo nas operações foram
essenciais para a readequação do tempo de operação.
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1. INTRODUÇÃO 

A coleta seletiva de resíduos sólidos segue em constante crescimento no Brasil, essa 

prática autônoma e pouco reconhecida tem se tornado fonte de renda para muitas pessoas que 

não conseguem empregos formais por falta de qualificação profissional. 

De acordo com (MONTEIRO et. al., 2001), a coleta do lixo é o segmento que mais se 

desenvolveu dentro do sistema de limpeza urbana e o que apresenta maior abrangência de 

atendimento junto à população, ao mesmo tempo em que é a atividade do sistema que 

demanda maior percentual de recursos por parte da municipalidade. Esse fato se deve à 

pressão exercida pela população e pelo comércio para que se execute a coleta com 

regularidade, evitando-se assim o incômodo da convivência com o lixo nas ruas. 

O objetivo desse estudo é otimizar o fluxo produtivo de uma cooperativa de catadores 

de reciclagem de Resende, cidade localizada no interior do estado do Rio de Janeiro. Com o 

crescimento constante da cidade por suas diversas montadoras de veículos e fabricas de 

diversos segmentos, Resende abriga um grande número de habitantes, com isso, gera grande 

volume de lixo. Desse volume, uma pequena parte é direcionada para a Associação de 

Catadores Recicla Resende, que faz a triagem correta dos recicláveis. A proposta do projeto 

visa à mobilização de toda a comunidade em torno do princípio que, a separação do lixo em 

casa preserva a natureza, bem como gera renda para catadores que vivem do comércio de 

recicláveis para dar sustento as suas famílias. (MONTEIRO et al. 2001) definem reciclagem 

como sendo a separação de materiais do lixo domiciliar, tais como papéis, plásticos, vidros e 

outros materiais, com a finalidade de trazê-los de volta à indústria para serem beneficiados. 

Estes materiais são novamente transformados em produtos comercializáveis. 

Após coletados, os resíduos devem ser transportados para uma unidade de triagem, 

equipada com lugares para catação, para que seja feita uma separação mais criteriosa dos 

materiais visando à comercialização deles. É importante que a população seja devidamente 

orientada para que somente separe como lixo seco os materiais que possam ser 

comercializados, evitando-se despesas adicionais com o transporte e manuseio de rejeitos, que 

certamente são produzidos durante o processo de seleção por tipo de material e no 

enfardamento (MONTEIRO et al., 2001). 

Portanto, o problema de pesquisa do trabalho desenvolvido consistiu da compreensão 

do processo de planejamento e execução da coleta seletiva de resíduos sólidos, desde a 

alocação dos recursos necessários até a distribuição dos resíduos coletados às unidades de 

triagem, de modo a permitir o desenvolvimento de uma metodologia de apoio à gestão da 

coleta seletiva (apoiada por ferramenta computacional) que contemplasse evitar ao máximo o 

desperdício de resíduos a serem reciclados ou reutilizados, pelo controle da distribuição deles 

entre as unidades de triagem. (SIMONETTO e BORENSTEIN, 2006). 

Após esse estudo seremos capazes de realizar melhorias no processo logístico e de 

manufatura da Associação de Catadores Recicla Resende, podendo assim localizar os gargalos 

nos postos de trabalho, e sugerir uma nova opção de distribuição de recursos humanos e 

adequação dos recursos físicos, utilizando o método de takt time, e analisando os resultados 

obtidos no Software Arena para otimizar o processo produtivo. 



 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para otimizar o processo produtivo da Associação de catadores será utilizado o 

software Arena, para descobrir onde se encontra o gargalo produtivo e soluciona-lo. De 

acordo com (LAW e KELTON, 1991), simulação computacional é um método usado para 

resolver problemas, não apenas uma teoria, essa ferramenta é empregada para estabelecer e 

averiguar um procedimento real, que é exibido em um computador ou ainda em protótipos, 

que seriam os ensaios, ou seja, conforme os outros autores que dizem a respeito da reprodução 

de um procedimento real, Law e Kelton vão além, expondo que essa imitação deve ser em 

menor tempo e com menor custo, propiciando um estudo acurado de acontecimentos 

passados, presentes e futuros. 

O gerenciamento do espaço físico e da matéria prima se tornou um grande desafio aos 

gestores da associação, pois a falta de espaço coberto contribuiu para a desvalorização da 

matéria prima quando exposto a sol e chuva. Segundo (SIMONETTO e BORENSTEIN, 

2006) o fluxo dos resíduos provenientes da coleta seletiva constitui-se em um caso particular, 

pois nas usinas de triagem (ou unidades de triagem) o espaço de armazenamento dos resíduos 

é reduzido e, dependendo da capacidade de processamento destes, pode-se facilmente ter 

problemas de alocação de espaço físico. 

A simulação computacional é uma ferramenta capaz de reproduzir os diversos cenários 

e estimar os respectivos resultados. Uma análise feita através do desempenho dos fluxos de 

processos simulados permite auxiliar a gestão dos recursos e estimar os ganhos de novas 

alternativas, principalmente considerando a variabilidade da demanda e as incertezas dos 

mercados. Os modelos de simulação são construídos para dar suporte a decisões sobre 

investimentos em novas tecnologias, expansão da capacidade de produção, gerenciamento de 

materiais, recursos humanos e integração com os fornecedores, ou seja, através da simulação é 

possível estabelecer metas estratégicas de manufatura (MCLEAN & LEONG, 2001). 

De acordo com McLean & Leong (2001), a abordagem recomendada para a 

modelagem de simulação tipicamente envolve as seguintes etapas: (1) formulação de 

problemas, (2) estabelecimento de objetivos e plano geral do projeto, (3) conceitualização do 

modelo, (4) coleta de dados, (5) modelo tradução em formato informatizado, (6) verificação 

de código, (7) validação do modelo, (8) projeto de experimentos a serem executadas, (9) 

execuções e análises de produção, (10) documentação e relatórios e (11) implementação. 

Também foi feita uma coleta de tempos para auxiliar na inserção de dados no software 

Arena, nesse caso foi utilizado o método de takt time. 

O domínio das variáveis proporciona resultados de saída esperados e/ou comparação 

entre os modelos. As variáveis que são geralmente investigadas são: prazo de processamento, 

lead time, padrão de utilização dos recursos, capacidade média fabricada, tempo de fila, tempo 

de deslocamento, etc. (ABREU e BARBIRATO, 2016). 

O takt time é o ritmo de produção necessário para atender a demanda, ou seja, o tempo 

de produção que se têm disponível pelo número de unidades a serem produzidas em função da 

demanda. Taiichi Ohno (1996) define o takt time como o resultado da divisão do tempo diário 

de operação pelo número de peças requeridas por dia (ALVAREZ e ANTUNES JR, 2001). 

Alvarez (2001) afirma que o takt-time é definido a partir da demanda do mercado e do 

tempo disponível para produção; é o ritmo de produção necessário para atender a demanda. 

Matematicamente, resulta da razão entre o tempo disponível para a produção e o número de 

unidades a serem produzidas. 

 



 

  

O lead time de produção é o período entre o início de uma atividade e o seu término, é 

medido a partir da chegada dos materiais nos estoques da instalação ou quando estes materiais 

estiverem disponíveis para a produção e ao final da última operação (ou posto de trabalho) de 

fabricação; pode incluir as operações de acabamento (inspeções, montagens, embalagens do 

produto); e pode também considerar como final de período a expedição do produto ou 

componente para o cliente. (LAMBERT, 1998; TUBINO, 2009). 

De acordo com (ALVAREZ e ANTUNES JR, 2001) o desenvolvimento das ideias 

segue as seguintes linhas de raciocínio: primeiro, discute-se a variável tempo a partir da 

estrutura conceitual provida pelo Mecanismo da Função de Produção, vinculando-se tempo de 

ciclo, takt-time, Função Processo e Função Operação. Segundo, faz-se uma discussão acerca 

dos conceitos de tempo de ciclo e takt-time, propondo-se uma conceituação consistente para 

os mesmos. Terceiro, defende-se que o tempo tem relações com diferentes dimensões 

competitivas sob o ângulo da produção, destacando-se os vínculos com a flexibilidade. Quarto 

ressalta-se a importância do takt-time na gestão da produção no sistema Toyota de produção, 

discutindo-se suas relações com as lógicas da qualidade e da formação de recursos humanos. 

Por fim, faz-se uma série de comentários acerca das possibilidades de aplicação da lógica do 

takt-time na gestão dos sistemas de produção, debatendo-se os limites do conceito. 

A figura 1 mostra o esquema do fluxo produtivo do galpão de reciclagem, esse modelo 

será reproduzido no software Arena. A capacidade da simulação de reproduzir diversos 

cenários e estimar seus respectivos resultados possibilita a gestão de recursos e o 

gerenciamento de novas alternativas, levando em conta variabilidade da demanda e incertezas 

dos mercados (PASTORE, GUIMARÃES, DIALLO; 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema do Fluxo Produtivo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

3. ESTUDO DE CASO 

Para aplicar os conceitos descritos, foi feita uma análise do espaço do galpão de 

triagem e uma contagem de tempos de execução de cada tarefa realizada. Atualmente a 

Associação de Catadores Recicla Resende (ACRR), é composta por 16 catadores, os quais se 

dividem nas tarefas de coleta, triagem e comercialização, bem como controle administrativo, 

realizados inteiramente pelos associados. Para executar o processo produtivo interno, o galpão 

conta com 04 paleteiras, 01 elevador de carga, 03 prensas, 01 balança eletrônica, 01 esteira de 

15 metros utilizada para triagem, bem como 01 caminhão próprio e 01 cedido pela prefeitura.  
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Material 
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Triagem e 
beneficiamento 

Prensagem e 

estocagem 
Comercialização 



 

  

 O gráfico 1 mostra o volume comercializado pela ACRR no período de junho de 2018 

a junho de 2019, foi feita uma regressão linear e adicionado uma linha de tendência de média 

móvel, a média de produção prevista é de 59 toneladas. 

 

 

Gráfico 1: Volume comercializado de junho 2018 a junho 2019 

Fonte: Dados cedidos pela ACRR e elaborado pelo autor (2020) 

 

3.1 TAKT TIME 

O processo de triagem é feito na esteira e conta com oito operadores, o enfardamento 

dos materiais recicláveis são feitos nas duas prensas disponíveis e possui dois operadores em 

cada unidade. O takt time foi elaborado com a intenção de regularizar o tempo de produção de 

cada etapa e estipular o ritmo de trabalho para as operações.  

O tempo disponível diário de trabalho é de 9 horas (540 minutos), sendo 1 hora para 

almoço e 30 minutos disponibilizados para a limpeza do local, restando assim 450 minutos 

diários para o beneficiamento do material reciclável. Para realizar o cálculo do Takt time 

utilizamos o tempo restante disponível para o trabalho (450 minutos) e dividimos pela 

demanda de materiais recicláveis, big bags no setor de triagem e fardos no setor das prensas. 



 

  

A tabela 1 mostra os valores dos tempos disponíveis, relação de materiais que são 

beneficiados em seus devidos postos de trabalho, e os resultados obtidos com o cálculo do 

Takt Time. 

Tabela 1: Cálculo Takt time 

POSTO DE 

TRABALHO 

TIPO DE 

MATERIAL 

TEMPO DISPONÍVEL 

(MINUTOS) DEMANDA TAKT TIME 

TRIAGEM 

MISTURADOS EM 

BIG BAGS 450 60 7,5 

PRENSA 1 PAPEL 450 5 90 

PRENSA 2 PLASTICOS 450 7 64 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O gráfico 2 mostra a relação entre a demanda e o cálculo do takt time. Na triagem a 

demanda é a quantidade de big bags triados no tempo disponível diário de trabalho, isso 

também foi aplicado nas prensas onde a demanda equivale aos fardos confeccionados durante 

o tempo disponível como foi descrito na Tabela 1.  

 

 

Gráfico 2: Takt time em relação a demanda de cada posto de trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

 



 

  

3.2 SIMULAÇÃO NO SOFTWARE ARENA  

Para a simulação do processo no Arena, foi feita uma coleta de tempos que possibilitou 

a inserção de dados no software. Foi medido o tempo de chegada dos caminhões, e de 

descarga, da triagem, e das prensas para identificar o gargalo esses tempos estão identificados 

na Tabela 2 e foi medido em minutos.  

 

Tabela 2: Tempos coletados 

PROCESSO TEMPO (em minutos) 

CHEGADA DO CAMINHAO 1 300 92 185 

       
CHEGADA DO CAMINHAO 2 210 90 90 150 

      
DESCARGA DOS CAMINHOES  18 10 5 20 17 15 11 10 7 9 

TRIAGEM 42 40 37 62 

      
PRENSA DE PAPEL 75 95 64 82 60 77 90 101 92 81 

PRENSA DE PLASTICO 42 35 56 44 59 62 40 38 

   

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Os dados do tempo específico de cada processo mostrados na Tabela 2 foram 

coletados de acordo com o ritmo de trabalho nas estações, e assim analisados pela ferramenta 

Input analyzer no software arena que indicou a melhor distribuição, gerou-se um histograma 

com a curva ideal para o tempo de cada processo. A Tabela 3 mostra as expressões que 

resultaram dessa análise. 

Tabela 3: Analise dos tempos pelo Arena 

PROCESSO DISTRIBUIÇÃO EXPRESSÃO (tempo de operação) 

CHEGADA DO CAMINHAO 1 UNIFORM UNIF(92, 300) 

CHEGADA DO CAMINHAO 2 EXPO 90 + EXPO(45) 

DESCARGA DOS CAMINHOES TRIANGULAR TRIA (4.5, 10, 40.5) 

TRIAGEM BETA 36.5 + 26 * BETA(0.557, 0.714) 

PRENSA DE PAPEL BETA 59.5 + 42 * BETA (0.798, 0.712) 

PRENSA DE PLASTICO BETA 34.5 + 28 * BETA (0.62, 0.695) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

 

 

 



 

  

A Tabela 4 mostra os recursos humanos e físicos que foram utilizados para a confecção 

do modelo no Arena. 

 

      Tabela 4: Recursos utilizados na simulação 

PROCESSO RECURSO HUMANO RECURSO FÍSICO 

CHEGADA DO CAMINHAO 1 MOTORISTA CAMINHÃO 

CHEGADA DO CAMINHAO 2 MOTORISTA CAMINHÃO 

DESCARGA DOS CAMINHOES  OPERADOR BIG BAG 

TRIAGEM OPERADOR ESTEIRA 

PRENSA DE PAPEL OPERADOR PRENSA 

PRENSA DE PLASTICO OPERADOR PRENSA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

De posse dessas informações inserimos no modelo do Arena os dados obtidos no Input 

Analyze e os recursos humanos e físicos referentes a cada processo do beneficiamento. O 

ponto de partida do modelo do arena foi nomeado como “chegada dos caminhões 1 e 2” 

utilizamos o modulo do template - create, que representa o início do processo. A figura 2 a 

seguir mostra as informações da distribuição, expressões e recursos referentes a chegada dos 

caminhões. 

 

 

Figura 2: Chegada dos caminhões 1 e 2 

Fonte: Software Arena (2020) 



 

  

Após a chegada dos caminhões é iniciado o processo de descarga, a figura 3 mostra 

como foi inserido as informações e os recursos no módulo template – process. 

 

 

   Figura 3: Descarga dos caminhões 

Fonte: Software Arena (2020) 

 

O modulo template – process também foi utilizado no processo de triagem, a figura 4 

mostra as informações que foram necessárias para o preenchimento desse processo. 

 

 

Figura 4: Processo de triagem 

Fonte: Software Arena (2020)  

 

 

 

 

 



 

  

 A figura 5 mostra os processos que sucedem a triagem, o modelo template – 

decide representa a opção de desvio do modelo dependendo de uma condição, nesse caso a 

decisão por condição escolhida foi que a entidade (papel ou plástico) escolhesse o processo 

(prensa) referente a ela, portanto a figura 6 está demonstrando as prensas na qual será 

direcionado cada entidade de acordo com o tipo. 

 

 

Figura 5: Decisão por condição 

Fonte: Software Arena (2020) 

 

 

Figura 6: Processo das prensas 

Fonte: Software Arena (2020) 

 



 

  

Por fim, o ultimo modelo template – dispose que se refere ao termino do processo 

representado na figura 7, e o run setup, representado na figura 8 que mostra os parâmetros 

para a execução da simulação. 

 

 

Figura 7: Termino do processo 

Fonte: Software Arena (2020) 

 

 

Figura 8: Run setup 

Fonte: Software Arena (2020) 

 



 

  

A Figura 9 mostra o modelo desenvolvido com base nos valores da Tabela 3 e 4 e em 

cada modelo template demostrado anteriormente, utilizando todos os recurso que foi 

necessário para o processo que foi simulado. 

 

 

Figura 9: Modelo do processo no Arena 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISES 

A partir dos métodos para identificar o gargalo foi feita uma analise dos resultados do 

takt time e da simulação no software Arena. Foi possível notar que no método do takt time 

(gráfico 2) o processo de triagem encontra-se com uma demanda maior de serviço em relação 

ao processo das prensas, esse gargalo se dá, pois o volume de matéria prima processada 

durante a triagem é maior do que nas prensas, sendo assim, foi sugerido o aumento no numero 

de operadores na triagem, e o aumento do ritmo de trabalho. 

Ao analisar os resultados no software Arena notamos que o gargalo foi no processo de 

triagem, na Figura 10 gerada pelo Arena após a simulação é possível notar que o operador da 

triagem é o recurso mais utilizado, seguido do operador da prensa de papel e o da prensa de 

plástico consecutivamente. 

  

 

Figura 10: Utilização dos Operadores 

Fonte: Software Arena (2020) 

 



 

  

 

A entidade mais utilizada e consequentemente a que teve o maior volume processado 

foi o papel. O tempo de espera e o tamanho da fila processo de triagem também foi maior, 

confirmando novamente o gargalo, a Figura 11 a seguir mostra detalhadamente essas 

informações que foram fornecidas no relatório do Arena após a simulação, a unidade de tempo 

está horas. 

 

 

 

Figura 11: Tempo de espera e tamanho da fila 

Fonte: Software Arena (2020) 

 

As melhorias para o processo do fluxo produtivo após a análise dos métodos é a 

readequação do número de funcionários nas estações que geram gargalo, melhora do ritmo 

usando o a ferramenta do Tempo de ciclo, melhorar a distribuição da matéria prima nas 

estações e determinar metas em relação ao tempo de trabalho 

Com a demonstração de gargalo no processo de triagem foi sugerido uma readequação 

no tempo desse processo, após uma análise foi observado que o tempo de takt time estava 

gerando gargalo nessa estação, por isso foi proposto um tempo entre 30 a 35 minutos no 

processo de triagem, inserimos esses tempos no Input analyze do Arena o qual gerou uma 

nova curva e expressão (UNIF(29.5, 35.5), trocamos apenas o tempo da triagem no modelo 

template do modelo do Arena, demonstrado na figura 12 e simulamos novamente e após a 

simulação conseguimos diminuir o gargalo no processo de triagem como mostra a Figura 13. 



 

  

 

 

Figura 12: Processo da triagem com melhoria no tempo 

Fonte: Software Arena (2020)  

 

 

Figura 13: Utilização dos operadores com melhoria 

Fonte: Software Arena (2020) 

 

         É possível observar que a média de utilização dos operadores de cada processo 

reduziram comparado a Figura 10. Com o novo tempo proposto para a triagem será possível 

analisar a possibilidade do aumento de mão de obra para que sacie a demanda.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A utilização desses métodos de avaliação na Associação de Catadores Recicla Resende 

foi de grande relevância, tendo em vista a dificuldade que os gestores tinham para realinhar o 

setor de manufatura, as análises feitas com o takt time revelou o tempo ideal para cada 

operação, essa informação foi relevante, pois os operadores costumavam postergar algumas 

tarefas e após a analise o tempo médio de operação, foi definido um tipo de meta para 

melhorar a produtividade e diminuir os gargalos, principalmente na triagem que se revelou 

como a estação mais sobrecarregada. O software Arena foi mais a fundo, revelando o tempo 



 

  

de espera, filas, recursos e também os gargalos, as informações fornecidas pelo arena ajudou a 

entender o processo de distribuição da matéria prima e até a possível proposta de 

redistribuição nas prensas. Isso foi mostrado após a proposta de melhoria no processo de 

triagem, onde a utilização antes da melhoria era de 0,9689 e após a proposta de tempo de 30 a 

35 minutos no processo a utilização reduziu ao valor de 0,3965 que é a porcentagem de 

utilização dos operadores. Esses valores se reduziram também na operação das prensas que 

junto com a triagem houve uma redução na média de utilização de 0,6423 (antes da proposta 

de melhoria) para 0,3894 (após a melhoria). 

Esse tipo de estudo é importante para que locais como centros de reciclagem tenham 

uma gestão de resíduos mais eficientes e melhore a qualidade de vida e condições de trabalho 

dos colaboradores. Esse modelo de estudo pode ser aplicado em diversas áreas e seguimentos, 

é uma forma rápida e barata de resolver problemas de gestão que se mostram complicada, é 

importante destacar que para que aja uma fluxo produtivo ótimo a adequação do espaço 

também é importante para que não haja limitação na estocagem e fluxo da materia prima para 

evitar o desbalanceamento e do processo e facilite a identificação de gargalo. 
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