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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso aplicado em uma 

indústria têxtil de grande porte. Esta indústria passou por algumas ampliações de capacidade 

de produção, onde foi necessário readequar os espaços físicos existentes para colocação de 

mais máquinas de tecelagem, no primeiro momento as alterações atenderam as necessidades 

com a otimizando as áreas disponíveis como a redução da área de armazenagem. A primeira 

readequação foi realizada sem muito planejamento e estudo apenas a relocação foi feito a 

relocação da área de armazenagem para abrir espaço para mais máquinas. Essa adequação 

acabou gerando alguns impactos negativos na operação como: limitação de área de circulação 

e espaço de operação reduzido. Com o crescimento da empresa surgiu a necessidade de uma 

nova ampliação com aquisição de mais máquinas de tecelagem. Como não havia espaço 

suficiente para instalação de máquinas e a área atual já apresentava problemas relacionado ao 

layout usado, foi proposto um novo projeto de layout. Esse novo projeto foi baseado em 

estudo da área, com o levantamento de dados do processo e dos equipamentos, para que fosse 

possível alocar os novos equipamentos utilizando o espaço existente e sem gerar impactos 

negativos na mudança. 

 

Palavras-chave: Layout. Tecelagem. Processo. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Um grande desafio para empresas é adaptar seu layout frente ao crescimento da 

empresa, necessitando de mais espaço físico para máquinas e novas linhas de produção. Para 

vencer esse desafio as empresas buscam soluções que otimizem seu arranjo físico de forma 

que não necessite de grandes investimentos. 

Para isso é necessário o planejamento do layout, para obter uma disposição física ideal 

para linha de produção. É necessário que se faça um estudo bem elaborado das vantagens e 

impactos gerados pela mudança do layout, atentar para o fluxo da matéria prima, 

movimentação de pessoal e de produtos dentro do processo produtivo, para que não haja 

desperdícios de tempo. 

Neste sentido, o objetivo deste artigo é um estudo de caso em uma empresa 

multinacional do ramo têxtil, onde frente a necessidade de aquisição de novas máquinas e sem 

ter área física disponível para instalar os equipamentos, foi necessário buscar soluções para 

resolver o problema de limitação de área física. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Essa etapa do trabalho permitiu abordar a revisão da literatura referente aos 

assuntos pertinentes a este trabalho, a fim de subsidiar as análises e propostas de melhorias 

que foram realizadas no final de sua elaboração. 

Por fim, os assuntos explorados neste trabalho estão dispostos da seguinte maneira: 

 Arranjo Físico: apresenta conceitos genéricos referente aos modelos de layout 

mais utilizados no posicionamento de máquinas e equipamentos, tipos, forma 

de organização e também indicadores de desempenho de processo; 

 Indústria Têxtil: universo de pesquisa onde é apresentado o histórico do setor e 

as principais características de seus processos produtivos; 

 Regulamento Técnico (Normas regulamentadoras-NR): Apresenta a definição 

e normas técnicas e suas aplicabilidades. 

 

 



2.1 O LAYOUT (ARRANJO FÍSICO) 

 

O layout consiste em uma técnica de posicionar máquinas e equipamentos para 

otimizar o fluxo de produção e integração com o operador, para aumentar a eficiência do 

sistema de produção (JONES; GEORGE, 2008). O posicionamento dos equipamentos deve 

ser bem planejado para que atenda o fluxo de produção, reduzindo o lead time da produção e 

evitando desperdícios como a espera, estoque e movimentação (PARANHOS FILHO, 2007). 

O arranjo físico deve ser bem planejado porque as alterações futuras podem ter um custo 

elevado ou mesmo não viáveis, como casos de máquinas de grande porte que necessitem de 

fundação (base de concreto para a máquina) (PARANHOS FILHO, 2007). 

Segundo Siqueira (2009), "embora os projetos de layout possam ser feitos das mais 

variadas formas, no caso das indústrias é possível identificar quatro tipos de arranjos que são 

encontrados com bastante frequência”. Esses tipos de layout não devem ser entendidos como 

uma imposição, mais sim, como respostas adequadas para a grande maioria das situações 

encontradas nos sistemas produtivos fabris. Entretanto, sempre há espaço para a criatividade 

dos gerentes e projetistas. 

Os quatro arranjos típicos são: 

 O layout funcional; 

 O layout linear; 

 O layout celular; 

 O layout posicional. 

 

2.1.1 Layout funcional 

 

Nesse tipo de Layout as máquinas e os processos ficam divididos por tipologia. Por 

exemplo, para um produto que após fabricado precise de montagem, há um setor exclusivo 

onde estão todas as máquinas e equipamentos para realizar a montagem. Este layout é mais 

utilizado para produção em lotes (batelada). A vantagem é que a empresa pode ter 

flexibilidade de produção, onde muda apenas a sequência de locais onde o produto vai ser 

processado. Outro benefício é a concentração de profissionais em um único setor. Por outro 

lado, dividir por setores pode dificultar a comunicação entre eles gerando erros no processo 

(Figura 01 Anexo A). 

 

 



2.1.2 Layout em linha 

 

Nesse modelo as máquinas e equipamentos ficam lado a lado, favorecendo um 

processo produtivo em massa, com baixa variedade de produtos em uma linha de produção. 

São normalmente dedicadas exclusivamente para um modelo de produto. Tudo acontece 

sempre da mesma maneira em uma sequência única. Apesar de limitado a um tipo de produto, 

é muito eficiente para a produção em grande escala de um mesmo produto (Figura 02 Anexo 

A). 

 

2.1.3 Layout celular 

 

É um híbrido entre layout em linha e layout funcional. Ao mesmo tempo que fica 

dividida por setores, também segue uma lógica de produção com o objetivo de diminuir o 

tempo de atravessamento de um produto na linha de produção/montagem. Este modelo de 

Layout fabril aumenta a velocidade do sistema e agrega flexibilidade no sistema produtivo, já 

que as células de manufatura podem produzir produtos diferentes e atender a demanda que 

uma linha seriada não conseguiria (Figura 03 Anexo A). 

 

2.1.4 Layout posicional 

 

Nesse tipo de configuração o produto permanece parado enquanto os colaboradores 

trabalham nele. É utilizado para sistemas produtivos por projeto, como um navio ou uma 

aeronave. É interessante quando o produto é de grande porte e a movimentação dele pode 

prejudicar a montagem. As máquinas e equipamentos são específicos para essa condição de 

produção e favorece a movimentação dos operadores ao redor do produto (Figura 04 Anexo 

A). 

 

2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS MODELOS DE LAYOUTS 

APRESENTADOS 

 

Um layout bem planejado pode trazer muitos benefícios à organização. Para cada 

modelo existe características que podem ser benéficas ou não, por isso a importância de um 

bom planejamento analisando o que se pretende mudar e os riscos e impactos da mudança. 

Abaixo tem uma tabela que ajuda a exemplificar as características dos layouts descritos. 



Tabela 1 – Vantagens e desvantagens dos modelos básicos de arranjo físico. 

Modelo Vantagens Desvantagens

Funcional

Flexibilidade muito alta de mix e produto

Equipamentos universais

Baixa monotonia do operador

Baixa utilização de recursos

Alto estoque em processo

Fluxo completo de difícil controle

Linear

Baixo custo para altos volumes

Oportunidade para especialização de equipamentos

Movimentação conveniente de materiais e clientes

Baixa flexibilidade de mix

Problemas com interrupção de linha

tranalho repetitivo

Celular

Equilibrio entre custo e flexibilidade

Atravesamento rápido

Trabalho em grupo propícia resultado

Custos de configuração

Pode requerer capacidade adicional

Pode reduzir uso de recursos

Posicional

Flexibilidade muito alta de mix e produto

Produto ou cliente não movido

Alta variedade de tarefas para mão de obra

Custo unitário elevado

Programação de espaço e atividades 

complexo

Excessiva movimentação de equipamentos  

Fonte: Adaptado de SLACKS, Nigel e outros. Administração da produção (2007). 

 

2.3 INDÚSTRIA TÊXTIL NO BRASIL 

 

A indústria têxtil, segundo ABIT (Associação Brasileira de Indústria Têxtil), é o 

segundo maior setor empregador da indústria de transformação do mundo, perdendo apenas 

para o setor conjunto de bebidas e alimentos. Ainda com base nas informações da ABIT, o 

Brasil é a maior Cadeia Têxtil completa do Ocidente. Temos desde a produção das fibras, 

como plantação de algodão, até os desfiles de moda, passando por fiações, tecelagens, 

beneficiadoras, confecções e forte varejo. A Industria Têxtil tem quase 200 anos no País 

sendo referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear, tendo crescido 

também os segmentos de fitness e lingerie. 

 

2.3.1 Histórico da indústria têxtil 

 

A descoberta da fiação e sua evolução resultaram no processo de produção de tecidos 

e a tecelagem definia a indústria têxtil. A roda de fiar só surgiu na Idade Média, certamente 

foi um grande invento tecnológico para impulsionar a fiação. Por volta de 1350 na Europa 

havia máquinas de fiar, embora muito rústicas, representando um avanço no processo fabril 

(BRAHIC,1998).  

Segundo Goularti Filho (2007, p. 93), “a indústria têxtil juntamente com a máquina a 

vapor, o ferro e o carvão, formaram o carro-chefe da primeira revolução industrial”. No 



Brasil, devido à facilidade de adquirir os conhecimentos para realizar a cópia dos processos 

usados na época, as indústrias de tecelagem deram início com a vinda de imigrantes para o 

Brasil, que trouxeram seus conhecimentos e habilidades técnicas necessárias para a aplicação 

desse modo de produção (GOULARTI FILHO, 2007). 

 

2.3.2 Processos têxteis 

 

Em um processo de tecelagem, seu insumo principal são os fios, podendo ser 

produzidos a partir de fibras químicas (fios sintéticos e artificiais) ou de fibras naturais 

(animais ou vegetais). Diversos processos constituem o ramo do beneficiamento de produtos 

têxteis: alvejamento, tinturaria, estamparia, etc. Conferindo a esses produtos a cor desejada e 

determinado aspecto, um toque específico e outras características que estejam em consonância 

com o mercado a que se destinam. 

De acordo com Bastian et al. (2009, p. 31) “boa parte das indústrias têxteis não 

implantam o ciclo completo das etapas de produção [...] e muitas vezes terceirizam etapas do 

processo para outra empresa”, dedicando-se apenas em uma fase do processo. 

 

2.3.3 Preparação da tecelagem 

 

De acordo com o Bastian (2009, p. 23), a primeira etapa em um processo de tecelagem 

é a preparação dos fios. De acordo com os autores, as principais etapas dessa preparação é a 

urdição e engomagem. 

Araújo e Castro (1986, p. 30) explicam que urdição é “construir um sistema de fios 

paralelos, rigorosamente individualizados, do mesmo comprimento e com a mesma tensão, 

esse sistema é enrolado em um eixo que se monta na parte posterior do tear”. 

Após as etapas de preparação dos fios, esses são dispostos nos teares para iniciar a 

tecelagem do tecido. De acordo com Bastian (2009), o processo de tecelagem pode ter como 

produto o tecido plano ou a malha, isso dependerá de qual estrutura será usada para produção, 

pois as principais diferenças entre eles estão relacionadas com a estrutura e a geometria de 

cada um dos artigos. 

Segundo o Guia Técnico Ambiental da Industria Têxtil - FEAM (2014, p. 19), os 

teares utilizados para tecelagem plana foram subdivididos em diversas gerações. O autor 

explica que essas gerações acompanharam a evolução e o aparecimento de novas tecnologias, 

onde a primeira geração se refere aos modelos mais convencionais de teares, em geral estes 



possuem lançadeiras e trabalham com velocidade reduzida, porém tem capacidade de produzir 

qualquer tipo de tecido plano, tendo como limitação a largura de 140 cm. 

Os autores Araújo e Castro (1986), citam alguns tipos de tecelagem, que se 

assemelham a definição citada anteriormente. Dentre as definições citadas pelos autores, está 

a de tecelagem estreita que é considerada a vanguarda da mecanização da tecelagem. 

A tecelagem estreita é a produção de fitas (podendo ou não ser elástica) e 

passamanarias (artigos usados para decoração de interiores). O tipo de tear usado, tear plano, 

usa o sistema de agulhas para inserção da trama. De acordo com os autores ainda, “esse tipo 

de tecelagem tem grande desenvolvimento e aplicação na tecelagem de cintos de segurança 

para veículos” (ARAÚJO; CASTRO, 1986, p. 395). 

 

2.4 REGULAMENTO TÉCNICO (NORMAS REGULAMENTADORAS – NR) 

 

Um regulamento técnico é um documento que contém regras que estabelecem 

requisitos técnicos. Os regulamentos técnicos visam assegurar aspectos relativos à saúde, à 

segurança, ao meio ambiente, ou à proteção do consumidor e da concorrência justa. Na 

prática, a normatização traz inúmeros benefícios e está presente na fabricação de produtos, na 

transferência de tecnologia, na melhoria da qualidade de vida. 

Para o presente projeto será utilizado como referência para desenvolvimento do layout 

a NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos e a NR 23 - Proteção contra 

Incêndios. 

NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

 As máquinas, as áreas de circulação, os postos de trabalho e quaisquer outros 

locais em que possa haver trabalhadores devem ficar posicionados de modo 

que não ocorra transporte e movimentação aérea de materiais sobre os 

trabalhadores; 

 As máquinas e equipamentos devem possuir acessos permanentemente fixados 

e seguros a todos os seus pontos de operação, abastecimento, inserção de 

matérias-primas e retirada de produtos trabalhados, preparação, manutenção e 

intervenção constante; 

 A distância mínima entre máquinas, em conformidade com suas características 

e aplicações, deve garantir a segurança dos trabalhadores durante sua operação, 

manutenção, ajuste, limpeza e inspeção, e permitir a movimentação dos 

segmentos corporais, em face da natureza da tarefa; 



 Nos locais onde se instalam máquinas e equipamentos os pisos devem ser 

vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, 

óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios. 

NR23 - Proteção Contra Incêndios 

 Os corredores de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que 

conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m de largura e ser devidamente 

demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas; 

 As saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de 

trabalho não se tenha de percorrer distância maior que 15,00m (quinze metros) 

nas de risco grande e 30,00m (trinta metros) nas de risco médio ou pequeno. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho classifica-se como o de uma natureza aplicada, com abordagem 

qualitativa, e objetivo exploratório e estruturado como um estudo de caso. Conforme Gil 

(2007), tem como objetivo de aprofundar-se no contexto do problema para a formulação de 

uma solução simples e clara. O principal objetivo é encontrar soluções, observando as 

dificuldades da organização, identificando oportunidades de melhorias, baseadas em 

ferramentas apropriadas, seguindo da implementação da melhoria. 

A coleta dos dados foi realizada basicamente através de acompanhamento em 

referências de documentos e observações in loco, disponibilizados pela empresa em que se 

realizou o estudo além da utilização de ferramenta de desenho AutoCad para 

dimensionamento de equipamentos e área disponível. Em seguida, foi realizada a análise dos 

dados e do processo de fabricação como: layout de carregamento de fios, e operações 

executadas pelos operadores. Descrevendo suas etapas passo a passo a fim de se realizar o 

mapeamento do processo como um todo. 

Para o desenvolvimento do arranjo físico atual, foram coletados dados estruturais, 

como medidas da área fabril, retiradas da planta, e usado para fazer o desenho do layout atual 

para mapear o espaço utilizado pelas máquinas, operadores e movimentações de materiais, 

usando como base para o estudo de melhoria de layout.  

 

 

 



4 RESULTADOS 

 

A fabricante de fitas de poliéster que possui processos de tecelagem estreita, cujo 

nome não será divulgado, onde realizou-se a aplicação desse trabalho, opera com teares 

planos para fabricação desse tipo de produto. 

A organização conta com basicamente três macroprocessos, sendo:  

 Tecelagem, setor foco do trabalho, onde é realizada a produção das fitas em teares 

mecânicos planos tendo como matéria prima fios de poliéster; 

 Tingimento, onde a fita passa por um processo de coloração e recebe as características 

físicas básicas, como alongamento, resistência e dimensões finais; 

 Inspeção, onde o material acabado passa por um equipamento de vídeo inspeção que 

identifica os defeitos existentes na fita e que devem ser removidos antes de realizar a 

embalagem do produto acabado. 

 

4.1 LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO 

 

A empresa é relativamente nova e passou por algumas fases de aumento de produção 

que obrigou a buscar soluções para acomodar mais equipamentos sem ampliar a área 

construída. 

O projeto de rearranjo físico foi realizado na área de tecelagem onde ficam instalados 

os 36 teares que estão configurados no modelo de layout funcional (Apêndice A). 

O setor é exclusivo para as máquinas de tecelagem tendo sua produção por lotes, que 

depois são enviados ao setor de tingimento. Cada tear é composto por gaiola, um jogo de 

carrinhos com as bobinas de fio e o bobinador, onde é enrolado em carreteis a fita tecida pelo 

tear (Apêndice B). 

 

4.1.1 Primeira reestruturação de arranjo físico e ampliação de capacidade produtiva 

 

Após cinco anos do início de operação da planta foi necessário fazer a primeira 

ampliação da capacidade produtiva sendo necessário a aquisição de mais 11 equipamentos 

totalizando 47 máquinas. A área disponível para instalação de teares não comportava mais 

equipamentos. Devido a essa necessidade foi levantado duas propostas para atender à nova 

demanda: 



- A primeira proposta era a construção de um prédio novo anexado ao existente para 

acomodar todos os equipamentos; 

- A segunda proposta era utilizar a área de armazenamento de fios para instalar os 

equipamentos e por consequência esses fios seriam armazenados em área externa. 

Após realizado o levantamento de custo, a empresa optou pela segunda opção sendo 

que, o custo da construção da primeira opção seria muito alto, correndo o risco de inviabilizar 

o investimento nas máquinas. Após essa definição foi realizada a relocação do estoque para 

armazém externo e efetuada a compra das máquinas, que foram instaladas onde se 

localizavam os estoques de fios (Apêndice C). 

 

4.2 PROPOSTA DE MELHORIA 

 

Devido a mudança de layout na planta, surgiram alguns problemas que começaram a 

limitar as opções de organização e trouxeram dificuldades para operação com o aumento de 

restrição de deslocamento pela área devido o número de máquinas sendo necessário buscar 

alternativas para adequação do layout. 

 

4.2.1 Segunda reestruturação de arranjo físico e ampliação de capacidade produtiva 

 

Decorrente dos problemas apresentados pela primeira mudança de layout, surgiu a 

necessidade de adequação da área para atendimento de itens da Norma Regulamentadora - NR 

12 e NR 23 que determina:   

 Distância mínima entre máquinas, em conformidade com suas características e 

aplicações, deve garantir a segurança dos trabalhadores durante sua operação, 

manutenção, ajuste, limpeza e inspeção, e permitir a movimentação dos segmentos 

corporais, em face da natureza da tarefa;  

 Vias de passagem ou corredores, devem ter a largura mínima de 1,20m sempre 

rigorosamente desobstruídos. 

E com a última alteração de layout as máquinas ficaram muito concentradas o que 

reduziu os corredores de acesso à área. Além dessa necessidade de adequação surgiu mais 

uma necessidade, a compra de mais um tear, obrigando a empresa a buscar novas opções para 

solução do problema. 

 

 



4.2.2 Layout de carregamento do tear 

 

Levado pela necessidade de buscar uma solução para readequar o layout, a primeira 

ação foi o levantamento de dados do processo atual e o layout de carregamento (Apêndice D), 

avaliando as quantidades de carrinhos, posição de bobinas e espaços necessários para a 

operação. Chegando a seguinte configuração básica de cada tear conforme mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2-Dados de capacidade e distribuição de fios por gaiola. 

Capacidade da Gaiola 9 Carrinhos

48 p/lado

Carrinhos
Bobinas de 

urdume
Bobinas auxiliares

Bobinas de 

borda
Posições vazias

8 40 2 6

1 24 24

CAPACIDADE

DISTRIBUIÇÃO DE FIOS POR CARRINHO (p/lado)

Quantidade de bobinas p/ carrinho

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Conforme dados apresentados na tabela 2, pode-se observar que não são utilizadas 

todos as posições de bobinas no carrinho conforme identificado na Figura 04 (Apêndice D), 

onde temos espaços não utilizados em todos os carrinhos de fios. 

 

4.2.3 Avaliação dos espaços ocupados pelos equipamentos 

 

Para ter uma visão geral da situação foi levantado as dimensões e distâncias dos 

equipamentos conforme Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3 – Medidas do bobinador e gaiola de fios. 

Largura externa

Bobinador 2170mm

Gaiola 1520mm

Espaço entre equipamentos

 Bobinador 1100mm

 Gaiolas 1200mm

MEDIDAS 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Com essas informações foi possível com auxílio do AutoCad, iniciar a elaboração de 

vários modelos de layout para que fosse possível atender a necessidade de espaço. Foi 

identificado que era possível reduzir a largura do bobinador e gaiola sem prejudicar o 

processo ou operação conforme alterando as medidas conforme a tabela 4. 

 



Tabela 4 - Medidas otimizadas do bobinador e gaiola de fios. 

Largura externa De Para

Bobinador 2170mm 1935mm

Gaiola 1520mm 1320mm

Espaço entre equipamentos

 Bobinador 1100mm 500mm

 Gaiolas 1200mm 900mm

MEDIDAS 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Com essas alterações e mais a aproximação dos equipamentos era possível ganhar um 

espaço de 500mm entre bobinadores e 300mm entre gaiolas, atendendo as normas 

regulamentadoras NR 12 e NR 23, sendo essas reduções na medida externa dos equipamentos 

já serem suficientes para readequar o layout aproximando uma máquina da outra sem 

impactar no processo ou operação. 

 

4.2.4 Melhoria no processo 

 

Após as avaliações de processo e espaço e de posse dos dados levantados, foi possível 

identificar mais uma oportunidade de melhoria, conforme demonstrado na Tabela 02. As 

bobinas não eram distribuídas uniformemente no carrinho e por consequência não ocupavam 

todas as posições o que possibilitou uma mudança no layout de carregamento que pode 

reduzir um carrinho de bobina (Apêndice E). 

 

4.2.5 Teste de layout de carregamento otimizado 

 

Após os dados levantados do carregamento, foi realizado um teste para avaliar 

possíveis impactos no processo. Foi carregado um jogo com 8 carrinhos conforme 

apresentado na Figura 05 (Apêndice E), e abastecido o tear, onde foi realizado um lote piloto 

para avaliação do processo e produto.  

Os resultados não apresentaram nenhuma diferença no processo ou produto em relação 

ao layout de carregamento anterior com nove carrinhos, possibilitando o uso desse novo 

layout de carregamento com oito carrinhos. 

 

 

 



4.2.6 Readequação dos equipamentos 

 

Após o teste de layout de carregamento, com as alterações no carrinho de bobina e 

bobinador aprovadas (Apêndice F), foi iniciado o processo de alteração na estrutura original 

de todos os equipamentos: 

 Redução da largura do bobinador reposicionar o atuador pneumático alterando a 

fixação e o sistema de avanço; 

 Redução da largura da Gaiola de fios reduzindo a folga entre a gaiola e os carrinhos de 

fios; 

 Fabricar estrutura aérea para passamento da fita para criar espaço de acesso para a 

operação. 

 

4.3 MELHORIAS EXECUTADAS 

 

Após as melhorias implementadas e o rearranjo físico dos equipamentos, o layout final 

da área de tecelagem ficou conforme a Figura 07(Apêndice G). 

Como podemos observar na Figura 08 (Apêndice H), o novo layout atendeu a 

necessidade de alocação de todos os equipamentos e atendimento as normas NR 12 e NR 23. 

A configuração final do layout ficou como: 

 48 equipamentos instalados; 

 Foram criadas 3 passagens com largura de 1,20m; 

 Estabelecidas as distâncias mínimas entre máquinas em conformidade com suas 

características e aplicações; 

 Liberação de uma área de 330m²; 

 Criação de estrutura para passamento aéreo do material para o bobinador; 

 Melhoria da posição do operador para a inspeção visual; 

 Criação de área entre bobinador e tear para operação. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados no presente estudo de caso, mostraram que em um primeiro 

momento a solução para instalar mais máquina era simples. 



Foi necessário liberar a área de estoque enviando-a para área externa e utilizando a 

área para instalação dos novos teares, sem uma avaliação mais criteriosa dos impactos 

gerados pela mudança e sim a solução imediata para não dispor de recursos para construção 

de prédio novo. 

Com isso foi necessária uma nova avaliação da área de forma mais criteriosa 

coletando dados e chegando a uma solução adequada ao problema, mostrando a necessidade 

de um planejamento eficaz e com dados para servirem de argumentos para tomada de decisão 

de forma eficaz. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Por tudo isso pode-se concluir que o desafio de adaptar o layout à área física existente 

para máquinas e novas linhas de produção não é um trabalho fácil, mesmo utilizando de 

modelos de layout para auxiliar no desenvolvimento, é necessário o conhecimento de todos os 

processos que envolvem a produção e utilização dos equipamentos. 

É necessário também que se faça um mapeamento adequado das vantagens e impactos 

gerados pela mudança do layout, que em muitos casos, à primeira vista não são identificados e 

somente depois da alteração é que esses impactos ficam evidentes. 

Como foi demostrado na execução da primeira readequação de layout, o planejamento 

inadequado e a falta de dados, ocasionou uma tomada de decisão equivocada que após 

execução apresentou vários problemas. 

Neste sentido, foi demonstrado que em um primeiro momento uma área que não tinha 

a possibilidade de alocar as máquinas de maneira diferente, com um planejamento adequado 

levantando os dados referentes ao processo, foi possível vencer esse desafio de alocação dos 

teares, sem aumento de área construída e além disso foi disponibilizado de espaço físico para 

novas ampliações. 

Além de cumprir o objetivo proposto outras melhorias foram possíveis como a criação 

de corredores para movimentação de pessoas e materiais, novo acesso operacional entre as 

máquinas e o mais importante, todas essas mudanças melhoraram a operação, atenderam as 

normas de segurança e os níveis de qualidade do produto. 
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APÊNDICE A – LAYOUT ORIGINAL DA PLANTA 

Figura 1 – layout da área original da planta. 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

 



APÊNDICE B – LAYOUT TEAR PLANO 

Figura 2- Layout do tear plano vista lateral. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

 



APÊNDICE C – LAYOUT DA 1º AMPLIAÇÃO 

Figura 3- Layout da tecelagem com a ampliação de 11 teares. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE D – LAYOUT DE CARREGAMENTO ORIGINAL 

Figura 4 – Layout de carregamento de fios para 9 carrinhos. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

 



APÊNDICE E – LAYOUT ORIGINAL E LAYOUT OTIMIZADO 

Figura 05 – layout de carregamento original. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 



APÊNDICE F – CARRINHO DE FIO E BOBINADOR 

Figura 06- alterações realizadas no bobinador e gaiola de fios. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

 

 



APÊNDICE G – LAYOUT DE DO TEAR ORIGINAL E COM MELHORIAS  

Figura 07- Layout final do tear com área nova de operação. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 



APÊNDICE H – LAYOU FINAL DA PLANTA 

Figura 08 – Layout final com 48 teares. 

 

Fonte: O autor  (2019) 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO A – MODELOS DE LAYOUT 

Figura 1 – Layout funcional. 

 

Fonte: Miyake (2005). 

 

Figura 2 – Layout em linha. 

 

Fonte: Miyake (2005). 

 

Figura 3 – Layout celular. 

 

Fonte: Miyake (2005). 

Figura 4 – Layout posicional. 

 

Fonte: Miyake (2005). 


