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Resumo: O objetivo deste trabalho foi propor 

alterações no sistema de manufatura de uma empresa que 

produz equipamentos industriais para lavagem de roupas, 

visando o aumento de produtividade do setor de corte de 

chapas de aço. Para tanto, foi utilizada a simulação de 

eventos discretos, que é uma das técnicas da pesquisa 

operacional. Segundo [1], essa técnica tem como maior 

vantagem a possibilidade da análise de diversos cenários, 

sem a necessidade da realização de alterações no sistema 

real.  

 

1. Introdução 
De acordo com [2], lavanderia industrial é um 

empreendimento que realiza serviços de lavagem de 

roupas e tecidos, e utilizam equipamentos com  

capacidades maiores do que equipamentos domésticos. 

Um equipamento industrial de lavagem de roupas é 

apresentado na figura 1. 

 
Figura 1 – Equipamento industrial de lavagem de roupas 

Fonte: Professional laundry equipment (2015) 
 

O objetivo do projeto foi a redução do tempo de 

processo de corte de chapas, por meio do aumento da 

utilização do maquinário disponível. Foram utilizados os 

softwares ProModel ® para a simulação e SimRunner ® 

para a otimização.  

  

2. Método 
O método utilizado foi o apresentado por [3]. As 

etapas são descritas a seguir: 

 Definição do objeto de estudo; 

 Coleta dos tempos de processos; 

 Construção e execução do modelo no ProModel ®; 

 Verificação e validação do modelo; 

 Documentação do projeto; 

 Otimização no software SimRunner ®. 

 

3. Resultados 
Após realização da otimização, o software de 

otimização identificou como solução ótima a utilização 

de dois operadores no setor. Com essa configuração, os 

resultados obtidos são apresentados na tabela 1. 
Tabela 1 – Resultados da simulação 

Variável 
Antes da 

otimização 

Depois da 

otimização 

Tempo de simulação (horas) 55 39,2 

% de tempo em uso – puncionadeira 22,7 35,1 

% de tempo em uso – guilhotina 39 59,5 

% de tempo em espera – puncionadeira 27,1 3,6 

% de tempo em espera – guilhotina 13,7 1,4 

Fonte: Autor 

 

4. Conclusões 
Simulação de eventos discretos é uma técnica com 

possibilidade de utilização em diversos sistemas, como 

por exemplo, manufaturas, bancos e hospitais. A técnica 

pode ser utilizada tanto em sistemas existentes quanto em 

sistemas que ainda não existem. O principal benefício da 

utilização da simulação é a economia de tempo e 

recursos financeiros. 
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