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RESUMO 

COSTA, Maykon L. N. Avaliação da viabilidade da implementação da tecnologia 
de gelificação na produção de insumos para diagnóstico.  2017. 142f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Biomédica) – Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 

Dentre os países da América Latina, o Brasil é o país que mais recebe doações de 
sangue em volume, alcançando mais de 3,5 milhões de bolsas anualmente só na 
hemorrede pública. Para que possam ocorrer as transfusões e processamento de 
hemoderivados é mandatória a realização de testes para detecção de agentes 
patológicos. Neste cenário está inserido o Instituto de Biologia Molecular do Paraná 
(IBMP) que, em parceria com a FIOCRUZ, é responsável pelo fornecimento do kit NAT 
destinado a detecção dos vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatite C (HCV) 
e hepatite B (HVB) à hemorrede pública brasileira. Visando implementar melhorias e 
novas tecnologias aos processos existentes, o Instituto adquiriu a licença para 
utilização da técnica de gelificação na produção de kits para diagnóstico. Esta técnica 
propõe a estabilização de biomoléculas sem afetar sua funcionalidade, 
proporcionando a redução de custos de produção, além de possibilitar que os kits 
sejam armazenados e transportados à temperatura ambiente, aspecto fundamental 
para simplificar sua cadeia logística e viabilizar a distribuição destes produtos em 
áreas remotas do Brasil e do mundo. No entanto, ainda há escassez de trabalhos que 
avaliem aspectos financeiros da implementação desta técnica na indústria. Cabe 
salientar ainda que a realização de testes em campo seria complexa e demandaria 
um alto investimento. Uma alternativa para realizar este tipo de avaliação é pelo uso 
de simulação computadorizada do processo. As ferramentas de simulação 
possibilitam avaliar diferentes cenários, obtendo dessa forma informações 
imprescindíveis para melhoria operacional e para tomada de decisões. Neste trabalho, 
são avaliados os impactos da implementação da técnica de gelificação no custo direto 
de produção de insumos para diagnóstico por meio de simulação discreta usando o 
software FlexSim®. Dados obtidos a partir de dezesseis cenários simulados usando a 
nova tecnologia foram comparados com registros históricos do IBMP na produção de 
insumos para diagnóstico pelo processo convencional. Dentre os cenários avaliados, 
seis atenderam às restrições impostas pelo processo e em todos foi possível verificar 
a redução nos custos diretos, que variou de 3,73% até 5,41% em relação às condições 
atuais. As reduções de custo ocorreram principalmente devido a reduções nos custos 
com matéria-prima, que alcançaram economia de 4,1% e nos custos com mão de 
obra, dada redução do número de operadores no processo. Ademais, os resultados 
indicam que a implementação da tecnologia propicia melhor aproveitamento da 
estrutura física da planta sem que ocorra saturação de linhas de processamento. 
Portanto, baseado em modelos de simulação, este trabalho demonstra a viabilidade 
do emprego da tecnologia de gelificação no IBMP em termos de custo direto de 
produção de insumos para diagnóstico. 
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ABSTRACT 

COSTA, Maykon L. N. Evaluating the use of gelification technology for the 
production of diagnostic kits.  2017. 142f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Biomédica) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017.  

Among Latin American countries, Brazil is the one that receives more blood donations 
in volume, reaching up to 3.5 million blood bags in the public blood donation network 
annually. In order to enable transfusions and processing of blood-derived products, it 
is mandatory to test the blood against pathologic agents. In association with the 
Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ), the Molecular Biology Institute of Paraná 
(IBMP) supplies the kit NAT for the detection of the human immunodeficiency, hepatitis 
B and C viruses (HIV, HBV and HCV) to the Brazilian public blood donation network. 
Aiming at the implementation of improvements and the introduction of new 
technologies to its processes, the Institute acquired a license to use the gelification 
technique in the production of diagnostic kits. The gelification technique proposes the 
stabilization of biomolecules without harming their functionality, while reducing 
production costs and allowing the products to be stored and transported at room 
temperature. It is a key aspect to simplify the logistics chain used to distribute the kit, 
allowing it to reach World`s remote areas. However, there is still a lack of published 
studies evaluating financial aspects of the implementation of this technique in the 
industry. It is worth emphasizing the cost to conduct field experiments of this kind of 
implementation. One alternative for such an evaluation is by the use of process 
computer simulation. Simulation tools could be used to analyze different scenarios, 
providing valuable information for process improvement and decision-making. In this 
work, the impacts of the gelification technique implementation in the direct production 
cost of reagents for diagnostic were evaluated using discrete simulation with 
FlexSim®. Data obtained from sixteen simulated scenarios deploying gelification were 
compared with historic records of the production of reagents for diagnosis using the 
conventional process at IBMP. Six of the sixteen evaluated scenarios satisfied the 
restrictions imposed by the process and all of them indicated a reduction of direct 
production costs, varying from 3.73% to 5.41% when compared to current conditions. 
The cost reduction is mainly associated to lower expenses with raw materials, 
representing savings of up to 4.1% and to the reduction in the number of operators 
needed. Additionally, results indicate that the implementation of the new technology 
leads to a better use of the physical structure of the production facility without 
saturating processing lines. Therefore, based on simulation models, this work shows 
that the employment of the gelification technology in the manufacturing process of 
diagnostic reagents at IBMP is viable in terms of direct production costs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho foi realizado com o intuito de propor melhorias e 

aperfeiçoamentos à linha de produção do Instituto de Biologia Molecular do Paraná 

(IBMP), uma instituição científica e tecnológica privada, de origem governamental e 

que desempenha importante trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde 

brasileiro. Nos tópicos seguintes são descritos o contexto amplo no qual se realizou 

este estudo, o objetivo do trabalho, seus objetivos específicos e um detalhamento do 

IBMP e de sua atuação. Além disso, é apresentada de forma breve a metodologia 

usada no desenvolvimento do trabalho.  

 

 

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

 

 

Na América Latina, o Brasil é o maior coletor de sangue em volume – mais de 

3,5 milhões de bolsas por ano – que movimenta intensamente a hemorrede pública 

brasileira. O sangue coletado e, principalmente, aquele utilizado em transfusões, 

precisa ter sua segurança e aplicabilidade garantidas, o que normalmente é feito 

através de testes para identificação de possíveis patógenos. A velocidade de detecção 

desses patógenos é um fator fundamental: quanto antes o sangue é testado, mais 

rapidamente ele estará disponível para uso em hospitais e demais situações de 

suprimento e emergências médicas.  

Entretanto, os testes imunológicos podem demorar devido à janela 

imunológica para detecção de alguns patógenos (o tempo mínimo decorrido entre 

infecção e sua detectabilidade no sangue pelo uso de métodos sorológicos). No caso 

do vírus HIV a janela pode ser de até 22 dias e para o HVC, de até 60 dias dependendo 

do método utilizado. É nesse cenário que está inserido o Instituto de Biologia 

Molecular do Paraná (IBMP) que, em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz 

(FIOCRUZ), é responsável por suprir a hemorrede com tecnologia para detectar a 

presença dos vírus da Aids, Hepatite B e Hepatite C.  

Criado no ano de 1999 por uma parceria entre a FIOCRUZ e o Governo do 

Estado do Paraná, o IBMP iniciou oficialmente suas atividades em 2001. Em 2006 o 
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Ministério da Saúde (MS) designou o IBMP como parte do grupo responsável pela 

implantação do teste de diagnóstico molecular NAT (Testes de Ácidos Nucleicos) na 

hemorrede brasileira, destinado, inicialmente, à detecção de material genético dos 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) e hepatite C (HCV). Em agosto de 2009, 

dentro do campus do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), foi inaugurada a 

planta de Desenvolvimento e Produção de Insumos para Diagnósticos. No ano de 

2011 a produção foi oficialmente iniciada e, em 2013, com o sucesso da implantação 

do novo kit e o amadurecimento dos processos produtivos, foi incluído um novo alvo 

molecular no kit NAT, a hepatite B (HBV) (IBMP SGQ, 2017). 

O IBMP fornece o módulo de amplificação do teste de diagnóstico molecular 

NAT destinado a detecção de três vírus, imunodeficiência humana (HIV), hepatite B 

(HBV) e hepatite C (HCV) em bolsas de sangue que circulam na hemorrede do Brasil. 

Até o final de 2016, o IBMP produziu kits suficientes para testar mais de 30 milhões 

de bolsas doadas a hemorrede púbica brasileira. 

Em relação à detecção do HIV e HCV, o teste molecular NAT produzido pelo 

IBMP em parceria com a FIOCRUZ reduz a janela imunológica para apenas 10 e 11 

dias respectivamente, um produto pioneiro no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) 

 Além de reduzir a janela imunológica, o kit também é fornecido a preços mais 

baixos por ser desenvolvido localmente em parceria com o governo (especialmente 

com a FIOCRUZ), aumentando a competitividade do IBMP frente a outros 

desenvolvedores e indústrias biofarmacêuticas. Mais importante, ele garante 

sustentabilidade econômica para o sistema de saúde brasileiro, com importância 

estratégica para o país.  

O IBMP também tem atuação em outras linhas de desenvolvimento 

tecnológico, inovação e produção industrial de insumos e kits de diagnósticos, 

principalmente para atender às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele 

está também engajado no desenvolvimento de projetos envolvendo diagnóstico para 

septicemia, diagnóstico universal multiplex, projeto rede cegonha, medicina 

personalizada para diagnóstico e tratamento de câncer, multitestes para triagem 

sorológica, kit para detecção de coqueluche, malária, entre outros projetos. 

A pesquisa também é voltada para a implementação de melhorias e de novas 

tecnologias nos produtos já existentes. Por isso o IBMP adquiriu licença para utilizar 

a gelificação: uma tecnologia que permite a produção de kits de diagnóstico molecular 
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por PCR prontos para uso, reduzindo o tempo de preparo da reação bem como os 

riscos de contaminação cruzada (SUN et al.,2013).  

A técnica de gelificação também permite o transporte dos kits de diagnósticos 

à temperatura ambiente (ROSADO et al., 2011), o que possibilita que áreas remotas 

e distantes do Brasil possam ser atendidas (o alcance planejado vai até o continente 

africano). Atualmente, o transporte de kits que não utilizam a gelificação requer 

acondicionamento do produto em caixas contendo gelo seco (dióxido de carbono 

solidificado), o que inviabiliza seu envio a lugares remotos ou locais que não possuam 

fornecedores de gelo seco. 

A gelificação também traz outras oportunidades de atuação para o IBMP, 

sendo recurso estratégico para o seu crescimento e competitividade. Além da 

ampliação do alcance do kit NAT, outros kits poderão usar a tecnologia. Existe a 

possibilidade de diagnosticar de forma simples e rápida doenças como Malária, 

Chagas, Ciclosporíase, Coqueluche, Zika, Dengue e Chikungunya.  

A gelificação melhora o potencial comercial dos novos kits e também traz 

benefícios para o usuário final, já que o uso desta técnica requer menor quantidade 

de material e mão de obra, reduzindo os custos diretos de produção dos módulos de 

amplificação.  

A gelificação permite ainda redução da taxa de ocupação da linha de 

produção, pois elimina a necessidade de montagem dos kits, permitindo dessa forma, 

a ociosidade necessária para a entrada de novos produtos na linha de produção do 

IBMP. 

Os benefícios da gelificação são evidentes, porém, não são encontrados na 

literatura estudos que mostrem a vantagem econômica para processos de produção 

em larga escala. A demonstração da vantagem produtiva decorreria de testes de 

campo, o que se prova bastante custoso em termos de recursos financeiros, tempo e 

mão de obra, e inviável para o IBMP. 

Nesse contexto, a simulação computacional surge como uma alternativa. Ela 

é uma ferramenta que permite a análise de processos de produção e também faculta 

a experimentação de variáveis em busca de melhor desempenho operacional 

(CANTÚ-GONZÁLEZ, GARCIA e HERRERA, 2016). A simulação de um mesmo 

sistema, com diferentes entradas, gera dados e informações que fornecem subsídios 

a tomada de decisão, sendo indicada como uma forma eficiente de testar alterações 

em linhas de produção e manufatura (OLIVEIRA, 2008). 
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1.2 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Por ser uma organização privada sem fins lucrativos o IBMP não distribui 

lucros ou dividendos e, desta forma, todo resultado é obrigatoriamente reinvestido na 

pesquisa e desenvolvimento de novos projetos de interesse do Ministério da Saúde. 

Dada a necessidade da busca contínua por inovação e sustentabilidade, bem como 

da manutenção de preços atrativos para o Ministério da Saúde, o IBMP precisa se 

manter na vanguarda da inovação. Esta proximidade com o governo faz com que o 

IBMP seja alvo de pressão das indústrias farmacêuticas, que têm interesse em 

fornecer testes moleculares para a hemorrede brasileira. 

Outro limitante a ser destacado é a necessidade da introdução de novos 

produtos no mercado, os quais demandam a instalação de novos equipamentos e, em 

alguns casos, até mesmo de novas unidades de produção. Por isso, a utilização das 

áreas produtivas deve ser maximizada, buscando maior aproveitamento da instalação 

existente e neste caso, o uso da simulação em processos industriais é bastante útil 

sob estas limitações. Ao reproduzir em computador todo o sistema de produção é 

possível verificar hipóteses sobre manejo de insumos (como sua velocidade ou 

redução/aumento de passos necessários), quantidade de material a ser utilizada (sem 

escassez ou excessos), gargalos na linha de manufatura, redução ou aumento de 

pessoal, etc. E tudo isso pode ser feito sem modificar o ambiente da linha produtiva, 

que continua atuando normalmente enquanto se verificam as hipóteses e possíveis 

melhorias no sistema. 

Diante do exposto e da escassez de literatura sobre aspectos econômicos da 

utilização da gelificação em processos industriais, torna-se relevante a utilização de 

técnicas de simulação visando responder à seguinte questão: A implementação do 

processo de gelificação na produção do módulo de amplificação do kit NAT para 

diagnóstico de HIV/HCV/HBV promove a redução no custo direto de produção? 
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1.3 PRESSUPOSTOS 

 

 

A tecnologia de gelificação adquirida pelo IBMP será utilizada no kit NAT e no 

desenvolvimento de novos testes de diagnósticos moleculares. Ela também contribui 

para que os objetivos estratégicos do IBMP sejam atendidos, quais sejam: (i) oferecer 

rotas tecnológicas de vanguarda a preços acessíveis; (ii) melhorar o processo 

produtivo através da redução de custos e espaço na produção dos kits e; (iii) viabilizar 

a utilização desses testes em áreas de difícil acesso e com infraestrutura laboratorial 

limitada. 

Dado o número de projetos em desenvolvimento faz-se necessário aumentar 

a capacidade produtiva do IBMP, seja pela redução da taxa de ocupação para 

produção do kit NAT, seja pela redução do espaço utilizado atualmente por esse 

processo produtivo. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho analisou, por meio da modelagem e simulação computacional, 

efeitos da implementação do processo de gelificação na produção do módulo de 

amplificação do kit NAT para diagnóstico de HIV/HCV/HBV, produzido pelo IBMP. 

 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

 Dentro do contexto apresentado, foi definido como objetivo geral do trabalho: 

“Avaliar a viabilidade da implementação da gelificação na produção do módulo de 

amplificação do kit NAT para diagnóstico de HIV/HCV/HBV, principalmente com 

relação ao custo direto de produção. ” 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Para atingir o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Modelar e simular o processo produtivo do módulo de amplificação do 

kit NAT para diagnóstico de HIV/HCV/HBV com a incorporação da técnica de 

gelificação; 

 Propor e avaliar cenários de produção com a gelificação variando a 

quantidade de operadores e a quantidade e tamanho das estufas;  

 Avaliar os cenários de produção viáveis e comparar o custo direto de 

produção entre estes e o custo direto médio do ano de 2016; 

 Analisar os impactos da gelificação na taxa de ocupação dos 

laboratórios. 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

 

O estudo trata da nacionalização de uma nova tecnologia de produção e 

conservação de kits de diagnósticos, seja para testes moleculares ou para uso em 

testes point-of-care1. Ele foi realizado no Instituto de Biologia Molecular do Paraná 

(IBMP), o qual atua no desenvolvimento e produção de insumos e kits de diagnósticos 

para saúde humana. A missão do IBMP é desenvolver tecnologias e produtos para 

atender às necessidades do Ministério da Saúde (MS) e, consequentemente, do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

No IBMP, pesquisas utilizando a tecnologia de gelificação vêm sendo 

desenvolvidas, como é o caso do kit de diagnóstico diferencial para Malária e 

Coqueluche. Os estudos desenvolvidos com a incorporação da gelificação na 

produção dos kits de diagnóstico, quando comparados com os testes convencionais 

para detecção dos patógenos, vêm demonstrando desempenho semelhante em 

critérios de sensibilidade e especificidade. Contudo, não foram encontradas 

                                            

1 Os testes tipo point-of-care referem-se aqueles que podem ser realizados no mesmo local e situação 
de atendimento ao paciente, com geração de resultados e diagnóstico em escala de tempo reduzida 
(normalmente imediatos).  
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publicações sobre a aplicação desta tecnologia em escala industrial, nem mesmo 

estudos simulados. Com este trabalho busca-se avaliar os efeitos da incorporação da 

tecnologia de gelificação na produção do módulo de amplificação do kit NAT 

HIV/HCV/HBV.  

 

 

1.6 DELIMITAÇÃO 

 

 

A elaboração desta pesquisa considerou algumas limitações impostas pelo 

sistema de operação do IBMP e também limitações sobre comparações com 

processos produtivos existentes. 

 O período de operação das linhas de produção adotado pelo IBMP é de 

oito horas úteis, de segunda-feira a sexta-feira. A adoção de outros turnos de 

produção poderia gerar custos adicionais, exigindo a reestruturação das 

operações, contratação de novos colaboradores, elevação dos custos de 

operação e manutenção da estrutura física, reformulação da estrutura de 

recursos humanos; 

 Como a proposta trata de uma simulação que visa reestruturar 

integralmente o processo produtivo de formulação e envase, a comparação 

foi realizada utilizando dados históricos de 2016 fornecidos pela área de 

produção do IBMP; 

 Este estudo não contempla questões relacionadas a melhor distribuição 

de estrutura física laboratorial, para as quais não se planeja alterações; 

 Também não foram avaliadas etapas de controle de qualidade, bem 

como o impacto destas nos processos produtivos, pois os testes são similares 

em ambos os processos (com e sem gelificação). 

 

 

1.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O desenvolvimento da fundamentação teórica foi baseado em pesquisa 

bibliográfica relacionada ao objeto da pesquisa. Para efeito de comparação do 
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processo produtivo vigente e a técnica de gelificação, foram coletados dados do 

relatório de produção dos módulos de amplificação do kit NAT HIV/HCV/HBV 

referentes ao ano de 2016. Os dados obtidos foram utilizados para os cálculos de 

custos diretos de produção, levantamento do número de operadores envolvidos nos 

processos, bem como, para o levantamento da taxa de ocupação dos laboratórios.  

Para o estudo da gelificação, foi consultada a documentação de cinco lotes 

experimentais, produzidos no ano de 2016, desenvolvidos para detecção da 

Ciclosporíase. Além disso, para a coleta de outros dados necessários ao estudo, 

foram realizados ensaios em laboratório, cronometrados, dos seguintes processos:  

alíquotagem, selagem, centrifugação, empacotamento e etiquetagem. 

Os modelos computacionais foram desenvolvidos em conjunto com a equipe 

de engenharia do IBMP, o software utilizado para a simulação do processo com a 

técnica de gelificação foi o FlexSim® e a análise estatística foi realizada com o 

ExpertFit®.  

 

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Além do capítulo da Introdução, este trabalho conta com mais cinco capítulos. 

O próximo capítulo, de revisão bibliográfica, apresenta o referencial teórico e aborda 

os métodos para estabilizar enzimas e proteínas, a tecnologia de gelificação, as 

técnicas de modelagem e simulação. O capítulo 3 é destinado à apresentação do 

caso, detalhando o processo produtivo convencional, com a apresentação dos dados 

históricos e informações preliminares sobre a técnica de gelificação. No capítulo 4 

delineia-se o estudo de caso, o mapeamento do processo, a coleta de dados e a 

construção dos modelos de simulação. No capítulo 5 são discutidos os resultados do 

estudo, bem como, propostas para melhoraria do processo de envase e 

empacotamento utilizando a tecnologia de gelificação. Finalmente, o capítulo 6 

apresenta a conclusão e perspectivas para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica sobre testes de 

diagnósticos e tecnologias de PCR, métodos para estabilizar enzimas, gelificação, 

sistemas de simulação, simulação computacional e mapeamento de processos. 

 

 

2.1 TESTES DIAGNÓSTICOS 

 

 

Desde os anos 60 a comunidade científica trabalha no desenvolvimento de 

técnicas mais eficazes para obtenção do diagnóstico de diversas doenças. O advento 

da biologia molecular trouxe uma nova visão aos testes de identificação e 

quantificação (YEH et al., 2009). Segundo Dias (2011), a descoberta da estrutura do 

ácido nucleico possibilitou o avanço nas metodologias que detectam material genético 

nos mais diversos tipos de tecidos e fluidos corporais. Além dos avanços, as novas 

técnicas de biologia molecular também permitiram o desenvolvimento de ferramentas 

mais sensíveis e eficientes. 

Dentre as técnicas desenvolvidas, destaca-se a reação em cadeia da 

polimerase (PCR). Esta técnica consolidou-se como uma das ferramentas mais 

utilizadas para detecção de vírus e bactérias (CSAKO, 2006). Os sistemas de PCR 

em tempo real permitiram o aumento da sensibilidade, especificidade e 

reprodutibilidade dos ensaios de diagnósticos moleculares qualitativos e quantitativos 

(YEH et al., 2009; DIAS, 2011;). 

Contudo, para que o teste de diagnóstico molecular seja realizado com 

eficácia, é necessária a utilização das melhores técnicas de extração e precisão para 

detecção de ácidos nucleicos. Os sistemas de PCR em tempo real, juntamente com 

um sistema apropriado de extração, possibilitam a realização de reações que 

asseguram eficiência e eficácia necessárias à realização de um diagnóstico molecular 

efetivo (YEH et al., 2009).  

 

 

 



29 
 

 

2.2 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE  

 

 

A técnica de PCR foi desenvolvida no início da década de 80 por Kary Mullis 

que, posteriormente, viria a receber o Prêmio Nobel. A tecnologia causou uma 

revolução na pesquisa biológica, devido às suas aplicações nas áreas diagnóstica e 

genética (VALONES et al., 2009). O processo da reação de PCR ocorre basicamente 

em ciclos que perpassam três fases: a desnaturação e os subsequentes anelamento 

e extensão.  

A Figura 1 ilustra as três fases da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR); 

uma desnaturação inicial que ocorre entre 94° e 98°C durante períodos que variam de 

20 a 30 segundos, na qual são quebradas as ligações de hidrogênio. Esta quebra 

permite a separação da dupla fita do DNA molde a ser replicado. A próxima fase é o 

anelamento que ocorre a temperaturas que variam entre 55° e 65°C, durante o período 

que pode variar de 20 a 40 segundos, cuja finalidade é criar condições para que os 

iniciadores se liguem a cada uma das fitas do DNA molde. Finalmente a extensão, 

fase que ocorre a temperaturas que variam entre 72° e 78°C (dependendo da Taq 

DNA Polimerase utilizada) permitindo o anelamento dos nucleotídeos através de uma 

enzima do tipo DNA Polimerase (ABMGOOD, 2017). 

 

Figura 1 - Como funciona a Reação da Cadeia da Polimerase: (1) Desnaturação (Denaturation), a 
reação é aquecida entre 94 a 98ºC e consiste na quebra das ligações de hidrogênio para abertura da 
fita do DNA original; (2) Anelamento (Annealing), que ocorre em temperatura entre 55 e 65ºC para 
permitir que os iniciadores se liguem às fitas do DNA original e; (3) Extensão (Elongation), que ocorre 
entre 72 e 78ºC, permitindo a adição de nucleotídeos à fita pela DNA Polimerase.  
Fonte: ABMGOOD, 2017 
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Cabe salientar que essa reação é simples, rápida e extremamente sensível. 

A enzima Taq DNA polimerase é estável em temperaturas elevadas e foi isolada da 

bactéria T. aquaticus (VOSBERG, 1989). 

Durante a reação de PCR, o número de ciclos pode ser programado e a 

quantidade de ácido nucleico aumenta de maneira exponencial. Como ilustrado na 

Figura 2, o DNA é composto por duas fitas agregadas que, quando submetidas a altas 

temperaturas, se separam. Em um segundo estágio, em temperaturas mais baixas, 

ocorre o anelamento dos iniciadores que serão a base para a fase de extensão, 

gerando quatro moléculas em um segundo ciclo, oito moléculas no terceiro ciclo e 

assim de forma sucessiva durante o número de ciclos definidos no protocolo. 

 

Figura 2 – Exemplo esquematizado dos ciclos de amplificação da reação de PCR. 
Fonte: Sobiologia, 2017 
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2.3 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE CONVENCIONAL 

 

 

A confirmação de produtos amplificados por PCR convencional acontece 

normalmente em gel de poliacrilamida ou agarose, dependendo do tamanho do 

produto amplificado, utilizando um marcador comparativo no qual o tamanho das 

bandas já é conhecido (VOSBERG, 1989). 

O método de diagnóstico por PCR convencional ocorre pela coleta adequada 

da amostra, seguida pela extração e amplificação da região de interesse (patógeno 

e/ou marcadores específicos) e finalmente, pela corrida e coloração com brometo de 

etídio e visualização das bandas, caso o alvo esteja presente (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Etapas do preparo e realização de uma reação de PCR convencional: (1) Coleta da amostra; 
(2) Process de extração do DNA ou RNA; (3) Processo de amplificação via PCR; (4) Preparo e reação 
de eletroforese; (5) Detecção e; (6) Fotodocumentação.  
Fonte: Adaptado de Cantarelli, 2009 

 

A etapa inicial é constituída pela coleta, que pode ser feita por amostra de 

sangue, esfregaço bucal, tecido, entre outras. O tipo da amostra varia de acordo com 

o objetivo do exame. O material extraído é colocado em um tubo adequadamente 

preparado, nos quais são incluídos reagentes para que ocorra separação de DNA, 

sais (cloreto de magnésio, por exemplo) e nucleotídeos (DNTPs). Segue a etapa da 

PCR, com a desnaturação, o anelamento e a extensão, conforme previamente 

descritos. Realiza-se então a eletroforese, na qual uma reação elétrica permite a 
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visualização dos diferentes tamanhos de DNA em gel de agarose. A detecção e 

fotodocumentação melhoram os níveis de visualização e detalhamento, gerando os 

laudos e relatórios que apresentam modificações ou mutações na sequência de DNA. 

 

 

2.4 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL 

 

 

A técnica de PCR em tempo real implementada por Higuchi e colaboradores 

em meados dos anos 90 (HIGUCHI et al., 1993) se tornou uma ferramenta 

indispensável para inúmeros campos da medicina incluindo virologia, micologia, 

microbiologia e parasitologia, devido à facilidade de realização e interpretação do 

teste, o que reduz o tempo de entrega dos laudos (ARYA et al., 2005; VALONES et 

al. 2009).  

Nos laboratórios, as vantagens da técnica se traduzem em eficiência e 

qualidade. A técnica permite a implementação de tratamentos mais adequados, nos 

casos de sepse, malária, entre outros e ainda permitiu a elaboração de protocolos que 

exigem testes como, por exemplo, para hepatites, HIV e outros patógenos, antes de 

transfusões de sangue e outros derivados.  

O sistema de PCR em tempo real de forma simplificada é distinto do 

convencional pela capacidade de captar o produto de amplificação, como o próprio 

nome diz, em tempo real (NASCIMENTO, SUARES e PINHAL, 2010). O conjunto é 

composto por um termociclador com um sistema óptico (capaz de captar medidas de 

fluorescência) acoplado a um computador com um software específico, que apresenta 

os resultados em um gráfico característico, conforme apresentado na Figura 4 (ARYA 

et al., 2005). 
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Figura 4 – Amplificação e Detecção através da técnica de PCR em tempo real. (1) Fase de Iniciação, 
não há diferenciação com a linha de base; (2) Fase Exponencial, com maior concentração de reagentes 
e; (3) Platô, final da curva dada exaustão dos reagentes. 
Fonte: Adaptado de Nabili et al., 2013 

 

Cada curva de amplificação apresenta três fases distintas: (i) uma fase de 

iniciação, caracterizada pelo início da curva, na qual a fluorescência emitida não se 

distingue da linha de base; (ii) fase exponencial, na qual ocorre a maior concentração 

de ácido nucleico, com aumento exponencial da fluorescência e; (iii) platô, ou fim da 

curva, no qual os reagentes são exauridos e não há mais aumento na fluorescência. 

A quantificação só é possível na fase exponencial (ARYA et al., 2005).  

O sistema de PCR em tempo real assim, como o PCR convencional, pode 

apenas detectar o alvo esperado e proposto para o teste. Entretanto, o principal 

avanço da técnica é a possibilidade de quantificação deste alvo. Esse sistema é 

considerado extremamente sensível, específico, preciso e reprodutível (VALONES et 

al., 2009). 

Atualmente, os agentes capazes de emitir fluorescência mais usados para a 

detecção de um amplicon (produto de PCR/alvo) são o SYBR Green I, caracterizado 

como um intercalante não específico com a capacidade de ligação a DNA dupla fita, 

e ainda especificamente as sondas relacionadas ao sistema de transferência de 
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energia ressonante por fluorescência (FRET) como o sistema TaqMan®, Scorpions e 

Molecular beacons (DIDENKO, 2001; ARYA et al., 2005). 

A Figura 5 ilustra a técnica molecular beacon, na qual uma sonda (probe 

sequence) é composta por uma sequência de moléculas à qual está ligada um 

fluoróforo. Esta substância emite fluorescência quando a sonda se liga a uma 

sequência nucleica alvo de investigação ou diagnóstico (ARYA et al., 2005). 

 

 

Figura 5 – Molecular Beacon. Durante o anelamento, a sonda beacons hibridiza com a sequência alvo, 
alterando sua conformação e separando o repórter fluorophore e o quencher, liberando a emissão da 
fluorescência. 
Fonte: Adaptado de Arya et al., 2005 

 

A rotina total de um exame como detecção de HIV ou hepatite na plataforma 

NAT instalada na hemorrede, para testar 552 amostras (92 pools de seis amostras) 

leva em torno de oito horas, como ilustra a Figura 6. 
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Figura 6 – Plataforma NAT HIV/HCV/HBV. O JANUS prepara o pool de amostras e também o preparo 
da mistura de PCR; O MDX é o equipamento responsável pelo processo de extração de RNA e; o ABI 
faz a amplificação e detecção, apresentando o resultado do teste. 
Fonte: Petry, 2013 

 

O processo na plataforma NAT perpassa quatro etapas: (i) a preparação do 

pooling de amostras (552 amostras são misturadas em pool de seis e distribuídas 

numa placa óptica de 96 poços, sendo 92 poços utilizados para testes e quatro 

controles); (ii) processo de extração de RNA dos pools de amostras; (iii) preparação 

do PCR, no qual os reagentes de amplificação e amostras são misturados e; (iv) 

amplificação da PCR tempo real e apresentação dos resultados do teste (PETRY, 

2013). 

 

 

2.5 MÉTODOS PARA ESTABILIZAR ENZIMAS E PROTEÍNAS 

 

 

A estabilização dos reagentes utilizados nos testes baseados na tecnologia 

PCR pode ser realizada por congelamento, por liofilização ou por gelificação. O 

processo de congelamento consiste em armazenar os reagentes separados à 

temperatura de -80°C a -35°C. Esta tecnologia exige que o transporte seja efetuado 

utilizando-se dióxido de carbono solidificado, comumente chamado de ‘gelo seco’. Os 

insumos devem ser acondicionados em freezers e até mesmo em ultra freezers, os 

quais atingem temperaturas de até -86ºC.  
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A metodologia de liofilização consiste na aplicação de vácuo sem a adição de 

moléculas protetoras. Diversas técnicas de liofilização são descritas e utilizadas para 

a preservação de macromoléculas biológicas e sua utilização e aplicabilidade são 

condicionadas por sua capacidade de preservação das características funcionais do 

produto sobre o qual ele é aplicado (FETTEROLF, 2010; ROSADO et al., 2011). O 

processo de liofilização consiste no congelamento do produto líquido e posterior 

processo de sublimação, ou seja, um sólido evapora sem passar pelo estado líquido 

(BHAMBERE et al. 2005). 

Na Figura 7 é possível visualizar as etapas básicas de liofilização, que podem 

variar de acordo com o produto em processamento. Inicialmente ocorre o 

congelamento, e então, o produto é submetido a uma atmosfera de baixa pressão e 

enfim nessas condições o líquido congelado evapora sem liquefação (sublimação).  O 

produto resultante pode ser restaurado às condições originais com adição de água ou 

outro líquido específico. 

 

 

Figura 7 – Ciclo de Liofilização. Os passos envolvidos no processo são: (1) Preparação da Amostra; 
(2) Congelamento; (3) Secagem primaria; (4) Secagem secundaria e; (5) Produto final. 
Fonte: Gaidhani et al., 2015 

 

Já o processo de gelificação consiste na retirada parcial de água da amostra 

e a adição de agentes estabilizantes e moléculas antioxidantes antes de se submeter 

a amostra ao vácuo (ROSADO et al., 2011). Este processo será explorado em mais 

detalhes devido à sua relevância para esta pesquisa. 
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2.6 TECNOLOGIA DE GELIFICAÇÃO 

 

 

A tecnologia de gelificação consiste na adição de agentes estabilizadores a 

reações específicas de PCR contendo enzimas, nucleotídeos, sondas e iniciadores, 

seguida de uma etapa de desidratação parcial, na qual todo o conteúdo é submetido 

ao vácuo, o qual promove a preservação e estabilização dos componentes que 

podem, então, ser conservados na temperatura ambiente. Tal processo não altera as 

estruturas das proteínas, tampouco a interação entre reativos, que ficam inibidos até 

que o usuário decida ativar a reação (ROSADO et al., 2011). Deste modo, esta 

tecnologia também pode ser aplicada à mistura de PCR e aos demais reagentes que 

compõem os kits NAT. 

O processo de gelificação compreende basicamente dois passos principais. 

O primeiro consiste na adição de uma solução aquosa a uma mistura de reação. A 

mistura da reação contém, pelo menos, uma enzima e uma solução aquosa de uma 

mistura estabilizante composta por um agente protetor para o processo de secagem, 

um inibidor da reação de condensação entre grupos carbonilo ou carbóxilo e o grupo 

amina ou fosfato e um polímero inerte com capacidade para gerar uma estrutura em 

forma de malha que impede a movimentação dos reativos dessecados. O segundo 

passo consiste na retirada parcial ou total da água contida na solução aquosa que foi 

obtida na primeira etapa até alcançar uma mistura totalmente ou parcialmente seca, 

cuja umidade seja igual ou inferior a 30% (ROSADO et al., 2011). 

A Figura 8 apresenta uma reação completa de PCR gelificada. A ilustração da 

esquerda evidencia um tubo contendo agentes estabilizadores, iniciadores, sondas, 

nucleotídeos, tampões e aditivos que são a base de uma reação de PCR gelificada 

específica.  A ilustração da direita mostra que com apenas adição de água à amostra, 

o conteúdo está pronto para ser submetido a reação de PCR em tempo real e posterior 

análise, proporcionando melhorias para o processo. 
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Figura 8 – Processo de gelificação para preparo de PCR.  
Fonte: Biotools, 2016 

 

Iglesias et al. (2014), Sun et al. (2013) e Rampazzo et al. (2013) afirmam que 

o processo de gelificação pode ser aplicado a diversas formas de teste, incluindo 

reações prontas para uso em microtubos, placas ópticas e até mesmo em testes de 

diagnósticos point-of-care.  

Nos experimentos realizados por Sun et al. (2013), o processo de gelificação 

foi utilizado para pré-armazenamento de reagentes em microchips para um teste 

rápido baseado em ácidos nucleicos, viabilizando a construção de dispositivos lab-on-

a-chip. Já Iglesias et al. (2014) utilizaram a gelificação para estabilizar os 

componentes da reação de PCR para diagnóstico rápido de Malária, bem como para 

identificar quatro espécies de Plasmodium. Além disso, Rampazzo et al. (2013) 

comparando o PCR convencional com o chip gelificado, verificaram que ambos 

apresentaram sensibilidade similar para detecção do Trypanosoma cruzi.  

Conjuntamente, as principiais vantagens processo de gelificação foram a 

redução do número de etapas para o operador final, redução dos riscos de 

contaminação cruzada e os custos de armazenagem.   

 

 

2.7 SIMULAÇÃO 

 

 

O conceito de simulação pode ser definido de formas diversas. De maneira 

ampla e geral, pode ser compreendida como uma representação aproximada da 
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realidade, de um projeto futuro ou um sistema existente. A representação existe para 

que o sistema ou projeto seja manipulado e analisado, a fim de descrevê-lo, resolvê-

lo ou melhorá-lo (BANKS, 1999). É uma técnica que pode ser utilizada para projetar e 

avaliar sistemas novos, mas também pode ser aplicada na modificação ou 

reconfiguração física de sistemas já existentes. 

Na Figura 9 pode ser visualizada a etapa de modelagem e simulação 

(computacional) no quadro 2. As demais etapas também serão abordadas nos 

próximos tópicos e redundam na implementação de mudanças em um sistema real ou 

construção e estruturação de um novo, como no quadro 4. 

 

 

Figura 9 – Etapas de uma simulação completa, dividida em quatro fases: (1) Mapeamento; (2) 
modelagem e simulação; (3) resultados e; (4) implementação. 
Fonte: Montelo, 2016 

 

Um modelo de simulação será uma aproximação que o protótipo tem da 

realidade representada e, dependendo do processo estudado, diferentes abordagens 

de simulação estão disponíveis. Uma classificação básica dos modelos definirá que 
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eles podem ser discretos ou contínuos; determinísticos ou estocásticos; ou ainda 

estáticos ou dinâmicos. 

A classificação dos modelos decorre de diferentes variáveis no sistema e nos 

processos realizados em seu âmbito. Assim, considerando o fator tempo uma 

simulação poderá ser inicialmente classificada como estática ou dinâmica. Uma 

simulação estática é independente do tempo, enquanto uma simulação dinâmica vai 

desenvolver-se conforme o tempo passa. Dentro deste critério, a simulação dinâmica 

pode ainda ser dividida em contínua ou discreta. 

Nas simulações discretas, as mudanças no sistema ocorrem em intervalos ou 

pontos definidos da passagem do tempo. Já a simulação contínua apresenta um fluxo 

contínuo de tempo, sem intervalos ou paradas para eventos. Adicionalmente, a 

simulação discreta pode ser dividida de acordo com a regularidade das mudanças ou 

ocorrência dos eventos, se regulares ou irregulares (CANTÚ-GONZALEZ, GARCÍA e 

HERRERA, 2016). 

Outro fator que classifica as simulações é a aleatoriedade. As simulações de 

sistemas que não variam seus resultados – ou seja, a repetição da simulação sempre 

vai gerar o mesmo output – são classificadas como determinísticas. Contrariamente, 

as simulações estocásticas são aquelas nas quais a repetição da mesma simulação 

pode gerar diferentes resultados (BANKS, 1999; CHWIF e MEDINA, 2006; 

MOURTZIS, DOUKAS e BERNIDAKI, 2014). 

 

 

2.8 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

 

O conceito de simulação computacional decorre da simulação convencional e 

pode ser definido como o processo de desenho e criação de modelo computadorizado 

de um sistema – existente ou ainda em projeto – para realizar experimentos numéricos 

que propiciem uma melhor compreensão do seu comportamento sob um conjunto 

definido de condições.  

A simulação computacional pode ser utilizada como uma ferramenta para 

análise de processos produtivos, permitindo a experimentação de diferentes cenários, 

fornecendo informações para melhoria do desempenho operacional e auxiliando a 
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tomada de decisões (CANTÚ-GONZALEZ, GARCÍA e HERRERA, 2016). A Figura 10 

mostra um exemplo de simulação computacional. 

 

 

Figura 10 – Simulação computacional de processo farmacêutico industrial. 
Fonte: FlexSim, 2016 

 

Mourtzis, Doukas e Bernidaki (2014) apresentam de forma detalhada a 

evolução das simulações. O ponto de partida foi o ano 1777, com a introdução dos 

rudimentos de análise estocástica, muito antes do advento de computadores. Estes 

rudimentos deram origem ao Método Monte Carlo, que passou a ser usado em 1947 

pela nascente indústria de computadores.  

Na década de 60, Tochter e Owen desenvolveram o General Simulation 

Program, o primeiro simulador genérico que emulava uma planta industrial composta 

por um conjunto de máquinas, sendo que cada uma delas operava em diferentes 

estados e processos de fabricação. No fim da década de 70 as simulações 

computadorizadas passaram a gerar imagens digitais, um passo importante para 

visualização de processos. 

Um evento ainda mais importante ocorreu na década de 80, com o 

desenvolvimento dos simuladores navais e aéreos, inicialmente para fins militares. Ao 

mesmo tempo a NASA desenvolveu os primeiros equipamentos de Realidade Virtual 

de baixo custo. No início da década de 90 as simulações em tempo real tornaram-se 
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possíveis, devido ao aumento da capacidade de processamento dos computadores, 

que também se tornaram mais acessíveis.  

Deste ponto em diante, as simulações começaram a ser usadas por empresas 

e indústrias, com fins comerciais e para o desenvolvimento do negócio. Essa adoção 

ocorreu graças ao desenvolvimento de plataformas gráficas e visuais, principalmente 

impulsionadas pela indústria dos jogos eletrônicos, que acabaram por superar a 

tecnologia militar. 

A simulação de eventos discretos em ambiente computacional vem sendo 

marcadamente utilizada na melhoria de processos nas empresas desde a década de 

90 (MELÃO e PIDD, 2004). No caso dos sistemas de produção e manufatura, os 

modelos matemáticos possuem alcance descritivo limitado, pois tais sistemas são 

constituídos por número elevado de operações discretas, aleatórias e não lineares. 

Entretanto a simulação computacional pode ser usada nos processos e 

comportamentos apresentados pelo sistema quando imerso nas mesmas condições 

reais descritas (CHWIF e MEDINA, 2006).  

 

 

2.8.1 Vantagens e desvantagens da simulação 

 

 

A implementação da simulação comporta pontos positivos e negativos. Serão 

expostos a seguir algumas vantagens e desvantagens de sua utilização, segundo os 

pesquisadores Banks (1999), Oliveira (2008) e o trabalho de Cantú-Gonzalez, Garcia 

e Herrera (2016). Iniciando pelas vantagens: 

 

 O fato de a simulação substituir a experimentação material e física, 

quando ela não é possível por diversas razões. Ações diferentes podem ser 

visualizadas sem experimentação direta no sistema real e sistemas não 

existentes podem ser modelados e testados (BANKS, 1999); 

 A possibilidade de realizar inúmeras alterações de input no sistema, 

observando os diferentes efeitos e resultados. A inexistência de limitação dos 

inputs permite que sejam testados cenários incertos, com a observação de 

respostas para perguntas do tipo “o que aconteceria se....?”, com tempos mais 
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rápidos na apresentação das respostas do que no cenário real (BANKS, 1999; 

CANTÚ-GONZÁLEZ, GARCIA e HERRERA, 2016); 

 A simulação permite mudanças de velocidade. Isso significa que é 

possível desacelerar ou pausar a simulação (para analisar ou verificar com 

mais cuidado certos processos e comportamentos) ou então acelerá-la (para 

chegar mais rapidamente aos resultados). Em uma situação real é preciso 

obedecer às limitações de velocidade do maquinário ou operadores (BANKS, 

1999; OLIVEIRA, 2008); 

 Os cenários possíveis também permitem a antecipação de situações 

novas, testando todos os aspectos de uma mudança projetada com o mínimo 

gasto de tempo e de outros recursos. É possível antecipar, por exemplo, 

gargalos no aumento da geração produtiva (OLIVEIRA, 2008; CANTÚ-

GONZÁLEZ, GARCIA e HERRERA, 2016); 

 O estudo de uma simulação promove a geração de conhecimento amplo 

sobre o sistema, pois este não fica mais como responsabilidade apenas da 

área técnica ou engenharia. Os testes, validação e visualização de uma 

simulação geram um instrumento que pode ser compreendido por várias 

pessoas ao mesmo tempo, sem depender de informação prescritiva ou 

opinião técnica de apenas uma pessoa (BANKS, 1999); 

Finalmente, com a simulação é mais simples realizar o treinamento de 

pessoal e o aprendizado de sistemas complexos. A visualização da simulação 

também permite que gestores possam compreender o funcionamento completo 

de sistemas produtivos sem dominar cálculos matemáticos complexos ou 

engenharia avançada (BANKS, 1999; CANTÚ-GONZÁLEZ, GARCIA e 

HERRERA, 2016). 

 

Desvantagens ligadas à simulação:  

 

 Quando a situação a ser simulada é muito complexa, ela pode requerer 

equipamento muito caro e o desenvolvimento da simulação pode levar muito 

tempo (CANTÚ-GONZÁLEZ, GARCIA e HERRERA, 2016); 

 Embora a simulação permita a antecipação de resultados, deve-se 

considerar que ela não fornece respostas otimizadas, ou seja, não aponta as 
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melhores soluções para problemas existentes. Isso se deve ao fato da 

simulação não produzir respostas por si mesma, já que é o usuário que define 

as condições e restrições da simulação (CANTÚ-GONZÁLEZ, GARCIA e 

HERRERA, 2016); 

 Deve-se ainda considerar que a simulação é apenas uma aproximação 

do sistema real, que pode variar em termos de fidedignidade (CANTÚ-

GONZÁLEZ, GARCIA e HERRERA, 2016); 

 O uso deste recurso também requer hardware (computadores que 

podem variar em custo e desempenho), além de operadores com 

conhecimento de software específico para simulação (BANKS, 1999); 

 Por fim, a forma de uso da simulação é limitada à “tentativa e erro”, o 

que pode gerar diferentes soluções de acordo com o seu uso (BANKS, 1999; 

CANTÚ-GONZÁLEZ, GARCIA e HERRERA, 2016). 

 

As ferramentas de simulação são formas de produzir aproximações da 

realidade, mas não a substituem completamente. Este fato deve ser considerado para 

o emprego adequado destas ferramentas.  

 

 

2.8.2 Áreas de aplicação da simulação 

 

 

Os modelos de simulação possuem aplicações diversas, sendo que podem 

ser utilizados em, por exemplo, sistemas de estoque, simulações aéreas ou 

aerodinâmicas, manejo e choque de automóveis, desastres naturais ou provocados, 

estratégias de defesa, entre outros. Sua aplicação é destacada na área de processos 

produtivos, podendo realizar-se desde estudos de distribuição da planta de produção 

até o estudo de cadeias de reações químicas. Porém, nem todas as situações podem 

ser simuladas devido tanto à sua simplicidade ou à sua complexidade excessivas, 

casos nos quais se torna inconveniente o investimento de tempo e outros recursos 

para sua realização (BANKS et al., 2005; CHWIF e MEDINA, 2006). 

Oliveira (2010) revisa amplamente algumas aplicações de sucesso da 

simulação computacional como, por exemplo, a aplicação de simulação ao 

atendimento em agência bancária, estudando graficamente o comportamento das filas 
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de espera. Também cita a simulação de processos de movimentação de prisioneiros 

por policiais e, identifica os custos e recursos envolvidos no processo de prisão.  

A área de serviços constitui um campo amplo para análise e otimização de 

processos. De forma semelhante, se aplica a simulação nas áreas de logística (como 

no gerenciamento de cadeia de suprimentos), saúde (ampliação de salas de cirurgia 

e atendimento de emergência, por exemplo), ensino de Engenharia (representando 

com facilidade processos e conceitos de gargalos produtivos e balanceamento de 

fluxo). 

Especificamente na área de manufatura, existem trabalhos documentados de 

verificação e combinação de regras de sequenciamento e avaliação de rotas dentro 

do fluxo de produção de uma empresa do setor têxtil. Foram também estudadas 

estratégias de otimização em sistemas de produção e modelagem de processo 

produtivo de aço, entre vários estudos que se aplicam especificamente às linhas de 

produção. No caso de orientadores específicos e diretivas de disciplina produtiva para 

evitar desperdícios (como o sistema Lean Manufacturing), a simulação cobre áreas 

importantes que não são contempladas pelo simples estudo do ambiente para evitar 

perdas e quebras. 

As aplicações são amplas, mas existem condições específicas que 

determinam a adequação de um processo de simulação e situações nas quais ele é 

especialmente recomendado: (i) no caso de sistemas ou processos cuja 

implementação real é impossível ou muito cara, como exemplo a realização de 

simulação de naves ou transportadores espaciais; (ii) situações para as quais existe 

um modelo matemático, mas a situação analítica é impossível ou muito complicada, 

como sistemas complexos das bolsas de valores e ações e (iii) validações de modelos 

matemáticos que descrevem o comportamento de sistemas impossíveis ou muito 

caros (BANKS, 2005; CANTÚ-GONZALEZ, GARCÍA e HERRERA, 2016). 

A simulação possibilita a tomada de decisão sobre possíveis mudanças no 

sistema, visualizando os efeitos sem que seja necessária a troca real de 

equipamentos, peças e a parada das operações. 
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2.9 ORGANIZAÇÃO DE UM PROJETO DE SIMULAÇÃO 

 

 

Devido a sua importância e abrangência, a necessidade de estruturação e 

planejamento de um projeto de simulação computacional é destacada por autores 

como Banks (1999), Kleijnen e Sargent (2000), Law (2003), Chwif e Medina (2006), 

Montevechi, Pinho e Marins (2007), Chwif et al. (2013) e Sargent (2013).  

Eles propõem que a metodologia de simulação seja dividida em três etapas: 

a concepção do modelo, a sua implementação e a análise dos dados resultantes da 

simulação computacional. 

A estrutura escolhida para este trabalho foi a apresentada por Montevechi, 

Pinho e Marins (2007). Na etapa de concepção define-se o sistema a ser estudado, 

os objetivos do projeto, as variáveis de interesse e as formas de coleta dos dados de 

entrada. Na etapa de implementação, o modelo computacional é desenvolvido, 

verificado e validado. Por fim, com o modelo computacional validado, são realizados 

os experimentos e análises estatísticas de resultados, para que estes apoiem a 

tomada de decisões estratégicas. A metodologia desenvolvida por Montevechi, Pinho 

e Marins (2007) é ilustrada por Mendonça, Montevechi e Miranda (2013) na Figura 11. 

Ela mostra o fluxograma com três quadros distintos, referentes às respectivas 

etapas de concepção, implementação e análise. Cada etapa possui seu próprio 

fluxograma, mas fica evidenciado que as três etapas fazem parte de um fluxo 

contínuo.  
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Figura 11 – Etapas de um projeto de simulação. (1) Concepção; (2) Implementação e; (3) Análise. 
Fonte: Mendonça, Montevechi e Miranda (2013) adaptado de Montevechi et al., 2008 
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2.9.1 Etapa de Concepção 

 

 

Na etapa de concepção (Figura 11), são executadas cinco ações: (1.1) 

Definição dos objetivos e definição do sistema, (1.2) construção do modelo conceitual, 

(1.3) validação do modelo conceitual, (1.4) documentação do modelo conceitual e 

(1.5) modelagem dos dados de entrada. 

A primeira ação consiste em definir quais os objetivos do projeto e qual será 

o sistema a ser simulado. Essa definição é feita pelo time do projeto, já devidamente 

portador das informações para tomada de decisão e construção do modelo. O time 

não deve ser composto apenas por técnicos, mas por representantes de todas as 

partes interessadas na simulação e seus resultados. Com isso, procura-se garantir 

que as escolhas serão feitas de forma a satisfazer todos os envolvidos na demanda 

da simulação. 

 A segunda ação, já com os objetivos e sistema definidos, é a construção do 

modelo conceitual. Esta ação consiste na transição entre o modelo mental do 

modelador, “o que está na sua cabeça”, para uma representação concreta, “no papel”, 

da simulação. O modelo conceitual envolve as suposições sobre componentes e 

estrutura do sistema, além de hipóteses a respeito de parâmetros e variáveis. Esta 

etapa é fundamental no projeto, e será abordada em mais detalhes em tópico posterior 

A terceira ação é a exposição do modelo conceitual a uma avaliação por especialistas 

no sistema que será simulado.  

A validação ocorre quando os especialistas determinam que as teorias e 

suposições do modelo conceitual estão corretas e correspondem a uma 

representação aceitável do sistema modelado (MONTEVECHI et al., 2010). 

Esta validação pode ser chamada de validação face a face, a qual consiste 

na avaliação do modelo conceitual por especialistas no processo produtivo ou na 

tecnologia que está sendo estudada (SARGENT, 2013).  

A quarta ação é a documentação: descrição, catalogação e armazenagem do 

modelo conceitual, cujo esboço precisa ser formalizado. A documentação é importante 

para o envolvimento posterior de pessoas que não participaram das etapas iniciais, 

bem como para orientar projetos futuros ou até mesmo modificações posteriores no 

mesmo projeto (MONTEVECHI et al., 2010).  
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A adequada elaboração da documentação do modelo conceitual também 

facilita a etapa de construção do modelo computacional (OLIVEIRA, 2010). 

A quinta e última ação é a coleta e modelagem dos dados de entrada. São 

dados relacionados a custo, porcentagens, tempo, capacidades e outras, 

correspondente ao sistema em estudo. A modelagem destes dados consiste em três 

etapas distintas: (i) coleta de dados, na qual os dados colhidos da amostra 

transformam-se em variáveis no sistema simulado, (ii) tratamento dos dados, na qual 

se descreve os dados levantados, procurando-se falhas na amostra para aumentar o 

conhecimento do sistema em estudo e (iii) inferência, na qual se definem e distribuem 

as probabilidades que podem representar o comportamento aleatório do fenômeno, 

que se tornará constante da simulação (CHWIF e MEDINA, 2006). 

 

 

2.9.2 Etapa de Implementação 

 

 

Conforme fluxograma apresentado na Figura 11, a etapa de implementação 

executa três ações: (2.1) Construção do modelo computacional, (2.2) verificação do 

modelo computacional e (2.3) validação do modelo computacional. 

A ação de construção do modelo computacional é baseada inicialmente na 

escolha do software de simulação a ser utilizado. A opção correta é essencial para 

não haver dispêndio desnecessário de tempo e de outros recursos, já que cada 

software possui especificidades de emprego. A opção incorreta leva não só ao 

desperdício monetário, mas também ao gasto de tempo e pessoal especializado para 

realizar a adaptação do software às necessidades da simulação (MONTEVECHI et 

al., 2010). Algumas opções de softwares serão apresentadas em tópico posterior, bem 

como os motivos que levam à opção por um deles neste trabalho. 

A próxima ação é verificar se o modelo computacional escolhido e sua 

implementação são corretas. Esta verificação tem por finalidade assegurar que os 

programas computacionais, bem como o modelo conceitual, tenham sido 

desenvolvidos corretamente. Portanto, sua finalidade é verificar a existência de erro 

ou incoerências na construção do modelo (SARGENT, 2013).   

Muitos softwares auxiliam o usuário nesta etapa, apresentando sinalizadores 

e outros dispositivos para garantir congruência na montagem da simulação. Ainda 
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assim é necessário eliminar elementos da simulação que causam mau funcionamento. 

A presença destes elementos pode ser mitigada através de cuidados simples como: 

(i) implementação gradual, com o modelo sendo construído em partes ou etapas, que 

são verificadas antes da implementação da nova; (ii) simulação manual prévia, que 

permitirá ao analista verificar a correspondência entre o modelo conceitual e o 

computacional; (iii) atenção à representação gráfica do modelo, que quando colocado 

em movimento deixa mais claros problemas como entidades que somem do modelo 

ou rotas erradas de deslocamento e (iv) revisão do grupo, no qual o modelo é avaliado 

em funcionamento por outras pessoas que não as responsáveis diretas pela sua 

implementação. 

A última ação desta etapa é a validação do modelo. A validação determina se 

o modelo simulado é suficientemente preciso, se representa o modelo real de forma 

adequada e se funciona para os objetivos da simulação. Um modelo que não esteja 

suficientemente consistente com o sistema real vai gerar diferenças que se acumulam, 

levando a outputs e resultados que serão muito distantes da realidade.  

Para a validação, é importante uma representação gráfica que possa ser 

compreendida não só pelos técnicos e modeladores, mas também pelos tomadores 

de decisão e responsáveis pela demanda. Uma maneira de conferir a correspondência 

é pela análise de dados históricos do sistema real, que podem ser comparados com 

os dados produzidos pela simulação computacional, sob as mesmas condições 

históricas do sistema real (MONTEVECHI et al., 2010). 

A validação do modelo computacional pode ser realizada por testes que 

garantam a confiança nos resultados da simulação de forma a apresentar precisão 

suficiente para representar o modelo real. Contudo é importante reforçar que não há 

garantia de que um modelo seja 100% válido. Os passos devem ser dados para 

chegar-se ao máximo possível de confiança, dentro das condições dadas pelo 

contexto (SARGENT, 2013). 
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2.9.3 Etapa de Análise 

 

 

Na etapa de análise (Figura 11) são executadas as ações de: (3.1) Definição 

do projeto experimental, (3.2) execução dos experimentos, (3.3) análise estatística, 

(3.4) conclusões e recomendações. 

Com o modelo computacional validado (agora chamado de modelo 

operacional) é possível iniciar o projeto do experimento. Este é composto por uma 

série de testes, que verificarão a possibilidade de mudanças, inputs e outputs no 

sistema. É necessário realizar mais de um teste, pois, no caso de simulações 

estocásticas, os resultados podem mudar a cada simulação, o que impede que se tire 

conclusões sobre o sistema com apenas uma rodada de simulação. Diferentes 

cenários podem ser instituídos como teste, a fim de observar o comportamento 

experimental da simulação sob um amplo espectro de situações, inclusive aquelas 

pelas quais o sistema real nunca passará. 

A próxima ação é a execução da experimentação propriamente dita, a 

simulação do sistema real para análise e geração de dados. Esta ação é seguida 

então pela análise dos dados gerados, sob todas as possibilidades quantitativas e 

qualitativas possíveis. O encerramento do projeto só ocorre quando existe um relatório 

técnico, sintético, das conclusões da simulação, acompanhado da documentação 

completa do projeto. Estes documentos serão o material principal para os tomadores 

de decisão e responsáveis pela demanda (MONTEVECHI et al., 2010). 

 

 

2.10 MODELAGEM CONCEITUAL 

 

 

A modelagem conceitual é um determinante da qualidade e efetividade dos 

projetos de simulação. Seu objetivo é obter um modelo que seja uma representação 

consistente do sistema real estudado (OLIVEIRA, 2010). O modelo conceitual pode 

ser representado pela documentação de amplo escopo, incluindo os objetivos, 

medidas de desempenho do modelo, fluxograma ou layout do sistema, descrições 

detalhadas de cada subitem, simplificações necessárias na construção do modelo, 

limitações do modelo e sumário de dados de entrada.  
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No processo completo da simulação, o modelo conceitual é um dos primeiros 

produtos a emergir e ele independe da linguagem ou software escolhido para a 

implementação da simulação. O modelo conceitual pode também ser definido como a 

representação do modelo abstrato (“na cabeça” do modelador) de modo explícito (“no 

papel”), usando texto e diagramas (CHWIF et al., 2013). 

 

 

2.11 TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

 

O mapeamento de processos é uma abstração ou simplificação da realidade, 

identificando os elementos mais importantes do sistema estudado e deslocando-os 

para o modelo, sempre obedecendo aos objetivos da simulação. Em Robinson (2006) 

pode-se encontrar alguns cuidados necessários na elaboração do modelo conceitual: 

 

 Definir o modelo de forma que se ajuste ao problema e objetivos; 

 Construir os diagramas de forma a serem interpretados por leitores não 

especialistas no tema; 

 Simplificar pontos de complexidade sem prejudicar a representatividade 

no sistema computacional; 

 Validar o modelo, padronizando as terminologias de diagramação para 

que elas atendam ao sistema que está sendo projetado; e 

 Viabilizar a capacitação de outros agentes modeladores com o 

ferramental escolhido. 

 

Segundo Chwif et al. (2013) existem vários modelos de representação 

conceitual e mapeamento de processos na literatura, que podem ser classificados 

como métodos formais e métodos descritivos. Os métodos formais incluem redes de 

Petri, DEVS (discrete event system specification – especificação de sistemas de 
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eventos discretos2) e ACD (activity cycle diagrams – diagramas de ciclos de 

atividades).  

Já os métodos descritivos são o IDEF0 (integrated definition for function 

modelling – definição integrada para modelagem funcional), RAD (role activity 

diagrams – diagramas de atividade) e UML (unified modelling language – linguagem 

unificada de modelagem).  

Oliveira (2010) descreve alguns destes instrumentos e os tipos de limitações 

que podem ser encontrados. Tanto no caso dos métodos formais como descritivos, 

eles podem deixar de descrever ramos lógicos complexos, diminuindo sua utilidade 

com o aumento da complexidade do sistema. Tais métodos também apresentam 

limitações na elaboração textual de modelos gráficos de processos, podem deixar de 

relatar ramificações do sistema ou fluxos de informação. Também podem deixar de 

considerar a modelagem da perspectiva do usuário. 

A Figura 12 mostra um exemplo de mapeamento de processos para 

desenvolvimento de um novo produto, dentro do IDEF0. 

 

Figura 12 – Exemplo de modelagem através do IDEF0. As setas no lado esquerdo são entradas, as 
caixas são as funções e as setas a direita indicam as saídas. As setas com entrada superior 
representam os controles e na parte inferior, os recursos para execução da função.  
Fonte: Leal et al., 2007 

                                            

2 As traduções que seguem os termos em inglês são de responsabilidade do autor deste trabalho. Não 

se referem aos nomes oficiais das ferramentas, e são feitas apenas com o objetivo de clareza aos 
leitores que não dominam a língua inglesa. 
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As limitações inerentes ao uso isolado de apenas um método levaram a uma 

abordagem híbrida no mapeamento de processos, combinando várias ferramentas 

para obtenção de melhores resultados. Neste sentido, Leal, Almeida & Montevechi 

(2008) propuseram uma técnica de modelagem conceitual utilizando elementos 

unificados de três métodos descritivos: BPM (Business Process Modeling – 

modelagem de processos comerciais), o IDEF0 e IDEF3. Esta técnica foi denominada 

IDEF-SIM, e é o método de mapeamento de processos escolhido para a realização 

da pesquisa neste trabalho. 

Leal, Almeida & Montevechi (2008) afirmam que a técnica IDEF-SIM (Integrated 

Definition Methods – Simulation) tem como principal característica a identidade lógica 

de aplicação. O Quadro 1 apresenta a simbologia utilizada na técnica IDEF-SIM, bem 

como a descrição e exemplos. 
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Elemento Simbologia Descrição Exemplos 

Entidade 
 

São itens a serem processados 
pelo sistema. 

Matéria-prima, 
produtos, pessoas, 
documentos. 

Funções 
 

Representam locais onde a 
entidade sofrerá alguma ação 
(alteração do ritmo, modificação, 
transformação) 

Postos de trabalho, 
filas, estoque e 
esteiras de 
movimentação. 

Fluxo da entidade  
É o direcionamento da entidade 
dentro do modelo. 

Entrada e saída da 
entidade nas funções. 

Recursos 

 

Representam elementos 
utilizados para movimentar as 
entidades e executar funções. 

Podem ser dinâmicos 
(operador) ou estáticos 
(equipamento fixo). 

Controle 

 
Regras utilizadas nas funções 

Sequenciamento, 
regras de filas, 
programações. 

Regra E 
 

Dois ou mais caminhos podem 
ser executados 

Após uma função, 
esse conector permite 
indicar caminhos 
separados, 
alternativos ou mistos. 

Regra OU 
 

Regra E/OU 
 

Movimentação 
 

Representa o deslocamento de 
entidade, no qual o modelador 
acredita possuir efeito importante 
sobre o modelo 

Movimentações de 
empilhadeiras, 
esteiras, 
transportadores, etc. 

Informação 
explicativa 

 

Utilizado para inserir no modelo 
uma explicação com objetivo de 
facilitar o entendimento do 
modelo 

- 

Fluxo de entrada no 

sistema modelado  
Define a entrada ou a criação das 
entidades dentro do modelo. 

- 

Ponto final do 
sistema  

Define o final de um caminho 
dentro do fluxo modelado. 

- 

Conexão com outra 
figura  

Utilizado para dividir o modelo 
em figuras diferentes. 

- 

Quadro 1 – Simbologia utilizada pela técnica IDEF-SIM.  
Fonte: Adaptado de Leal, Almeida e Montevechi (2008) 

 

A utilização da IDEF-SIM possibilita reduzir o tempo despendido na modelagem 

computacional, contribui no processo de validação do modelo conceitual junto aos 

especialistas, facilita a documentação do projeto de simulação, deixando registradas 

as lógicas utilizadas e por fim, facilita o entendimento do modelo por parte dos futuros 

usuários do projeto. 

A técnica IDEF-SIM permite a construção do modelo conceitual de maneira 

estruturada, pois utiliza regras que envolvem movimentação, uso de recursos e 

controles, transformação de entidades e que proporcionam ao modelo uma 
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construção mais próxima daquela que deverá ser considerada quando da aplicação 

no modelo computacional (LEAL, ALMEIDA e MONTEVECHI, 2008). A figura 13 

apresenta um exemplo de mapeamento no IDEF-SIM. 

 

Figura 13 – Exemplo de uso da técnica IDEF-SIM. Modelagem conceitual do processo de produção de 
anéis de compressão, numa indústria de autopeças.  
Fonte: Leal et al., 2009 

 

Em Oliveira (2010) podem ser encontrados alguns dados comparativos de 

trabalhos que avaliam o uso IDEF-SIM. Conclui-se que a técnica permite a construção 

do modelo conceitual com características que permitem a redução do tempo gasto na 

fase posterior, de modelagem computacional. Além disso, a técnica tem aplicação na 

documentação do modelo, já que pode ser utilizada para registrar sua lógica, 

interferindo positivamente na verificação e validação.  

A técnica permite a identificação de todos os recursos utilizados nas 

atividades, uma informação que facilitará ao modelador o rastreamento de custos de 

energia, depreciação e mão de obra indireta. Finalmente, devido a sua linguagem 

objetiva e padronizada, o IDEF-SIM permite a abstração e ordenação representativa 

de variáveis de estado e elementos lógicos em um sistema discreto. 

A escolha do método de modelagem conceitual, portanto, afeta as etapas 

seguintes. Técnicas inadequadas de modelagem podem criar incompatibilidade com 

a fase de modelagem computacional e com o software de simulação escolhido. A 

estruturação adequada da modelagem conceitual, aliada ao software compatível de 

simulação, afetará significativamente a eficiência do processo de simulação como um 

todo. 
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2.12 SOFTWARES DE SIMULAÇÃO  

 

 

Existem no mercado diversos softwares de simulação adequados às 

diferentes abordagens e condições de processos. Em Dias et al. (2016) é possível 

encontrar dados relativos ao ranking de uso mundial de ferramentas genéricas de 

simulação de eventos discretos. Usando 50 parâmetros/fatores, foram analisadas 19 

ferramentas. A avaliação foi baseada não apenas na popularidade da simulação, mas 

também em uma análise subjetiva de pontos positivos e negativos de cada uma. No 

ranking final, os três primeiros colocados foram, respectivamente, Arena, ProModel e 

FlexSim. 

Mourtzis, Doukas e Bernidaki (2014) apresentam uma comparação entre 

cinco dos softwares líderes na área de simulação de fluxo de material em termos de 

características de hardware e software, da facilidade de utilização e suporte, da 

eficiência e da capacidade de análise, entre outras. Para dar suporte aos processos 

de simulação, diversos softwares foram desenvolvidos promovendo dessa forma 

maior flexibilidade, competitividade e redução de custos (ROSTKOWSKA, 2014). 

Dentre esses softwares destacam-se, AutoMod, Enterprise Dynamic, FlexSim, 

ProModel, Arena, QUEST, SIMFACTORY I.5 e o WITNESS (CANTÚ-GONZÁLEZ, 

GARCIA e HERRERA, 2016). 

Entre os softwares avaliados está o FlexSim® que se destacou pelos seus 

aspectos visuais, suporte, bibliotecas, eficiência e ferramentas estatísticas, de 

experimentação e de análise. O software conta ainda com um módulo que permite 

simplificar a lógica de simulação, pelo uso concomitante de fluxogramas dos 

processos e da representação da planta em 3D. Este módulo permite a realização de 

simulações complexas, sem a necessidade de conhecimento aprofundado em 

programação.  

O FlexSim® também é mais focado em processos industriais, sendo 

considerada uma ferramenta genérica que procura resolver problemas de produção, 

apresenta uma interface intuitiva ao mesmo tempo que possui opções múltiplas de 

gerenciamento. Sua curva de aprendizado é vantajosa em relação aos outros 

softwares (BEAVERSTOCK e GREENWOOD, 2010). Por estes motivos, foi o software 

de simulação escolhido para esta pesquisa. 
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O Sistema de simulação FlexSim é um software que cria e simula eventos 

discretos. Segundo Zhu et al. (2014), o software reúne tecnologia de processamento, 

plataforma de visualização 3D, técnicas de simulação, tecnologia de inteligência 

artificial e técnicas de processamento de dados. Ele fornece informações, dados 

originais e permite a realização de experimentos e otimização do sistema. Ele permite 

modelar, simular, prever, visualizar e entender com precisão questões em sistemas 

de produção, manufatura e logística de forma descomplicada, sem a necessidade de 

programação complexa (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Modelo 3D FlexSim de uma unidade de armazenagem e distribuição. 
Fonte: FlexSim, 2016 

 

Cantú-Gonzalez, Garcia e Herrera (2016, p. 11-123) elencam algumas 

vantagens do seu uso: 

 

 Utiliza plataforma de modelagem computacional direcionada a objetos, 

permitindo melhor visualização do fluxo de produção; 

                                            

3 Traduzido e adaptado pelo Autor. 
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 Apresenta ambiente 3D, com possibilidade visualização do modelo de 

diversos ângulos de visão; 

 Permite importar objetos de softwares de modelagem como o AutoCAD 

e SolidWorks; 

 Realiza simulação de sistemas combinados do tipo contínuo-discretos, 

além de simular eventos discretos; 

 Apresenta programação facilitada de cenários distintos e condições 

variadas; 

 Permite que as distribuições de probabilidade possam ser representadas 

com precisão e não apenas por valores médios;  

 Apresenta visualização de gráficos, relatórios e estatísticas; 

 Pode ser aplicado em diferentes áreas: saúde, logística, manufatura, 

mineração, centros aeroespaciais e serviços como administração e gestão de 

pessoas; 

 Possibilita a previsão e visualização de sistemas de manufatura, 

produção e logística; 

 Possui interface visual que facilita a implantação de melhorias no 

sistema. 

 

Existem vantagens adicionais segundo Rostkowska (2014). No FlexSim é 

possível simular não apenas o trabalho das máquinas e sistema de transporte, mas 

também homens trabalhando, robôs ou empilhadeiras. Durante a simulação é possível 

observar o produto em vários estágios da produção e de diferentes pontos de vista4. 

O FlexSim também apresenta a função de recuperar quais elementos foram 

introduzidos na planilha, guardando também a informação sobre a combinação dos 

elementos, o que simplifica e acelera de forma significativa o processo de criação da 

simulação. 

Em suas versões mais recentes, o programa também incorpora novas funções 

como o Process Flow, voltado à simplificação da lógica para a estruturação de cadeias 

complexas de processos. Ele apresenta vários subsistemas que tradicionalmente são 

                                            

4 Embora ainda não existam estudos aprofundados, é importante também citar que a versão mais 

recente do FlexSim (2017) permite a integração com visualização em realidade virtual, o que faculta 
imersão do usuário na representação tridimensional do sistema em análise. 
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expostos como código de programação, transformando-os em fluxogramas e 

planilhas. Isso facilitou a usabilidade para usuários sem princípios de programação 

computacional, que podem operar o sistema apenas visualizando e definindo passos 

de processos e procedimentos. As versões mais recentes também incorporam o 

ExpertFit, voltado para construção de representações estatísticas e distributivas mais 

precisas, de acordo com os dados observados no sistema real (FLEXSIM, 2017).  

Segundo Zhu et al. (2014), o processo de simulação do FlexSim usualmente 

consistirá nas seguintes etapas:  

1. Análise prévia do sistema alvo, com determinação de inputs, objetos e 

processos a serem simulados;  

2. Coleta de dados do sistema envolvendo dois aspectos: primeiramente a 

coleta de dados em acordo com os objetivos de simulação definidos para 

funcionamento normal do sistema e o segundo é a identificação dos dados 

com condições iniciais e variáveis internas do sistema; 

3. Construção do modelo do sistema. Entidades do sistema são definidas por 

eventos discretos com precisão usando diagrama de fluxo ou diagrama de 

rede. O fluxograma incluirá: (i) modelo de chegada de entidades 

temporárias; (ii) filas de disciplina e (iii) modelo de serviço; 

4. Construção do modelo de simulação, incluindo a confirmação da forma de 

armazenamento do modelo e dados de acordo com o modelo matemático 

e as características do sistema. Nessa etapa também são definidas a 

plataforma de desenvolvimento de software e a linguagem de projeto do 

programa; 

5. Validação do modelo. Determinar se há precisão na simulação e se a 

linguagem de computador pode mostrar cada parte do sistema 

(composição do sistema, organização do sistema, suposição de 

parâmetros); 

6. Funcionamento da simulação. Com o objetivo de prever princípio de 

movimento real do sistema, é importante compreender a resposta de saída 

com entradas diferentes e mecanismo de simulação diferente; 

7. Outputs e análise dos resultados da simulação. 

 

Para Rostkowska (2014), a identificação de uma aplicação única que seja 

perfeita nem sempre é possível, já que a usabilidade e eficiência do software variam 
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em acordo com o sistema a ser simulado. A seleção do programa é realizada 

individualmente, dependendo dos processos tecnológicos e dos aspectos 

apresentados pela simulação que sejam mais importantes para o projeto em 

consideração. Pelos motivos já apresentados anteriormente, foi considerado que o 

FlexSim é uma ferramenta de simulação adequada para os objetivos deste trabalho. 

Este tópico encerra o capítulo de Fundamentação Teórica, seguido agora pela 

apresentação do caso IBMP, com dados relevantes na comparação do estudo que 

será feito. 
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3 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os detalhes da estrutura de 

produção do módulo de amplificação do kit NAT HIV/HCV/HBV, bem como, apresentar 

dados históricos da produção e do processo do ano de 2016 para posterior 

comparação com a simulação, a qual apresenta cenários de produção utilizando a 

técnica de gelificação. 

 

 

3.1 O KIT NAT HIV/HCV/HBV 

 

 

O kit NAT – utilizado para detecção de material genético dos vírus causadores 

da imunodeficiência humana e das hepatites B e C nas bolsas de sangue doadas em 

toda a Hemorrede Pública Brasileira – é distribuído pelo Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos, Bio-Manguinhos/Fiocruz. Cabe à Fiocruz a responsabilidade de 

suporte técnico e científico aos Hemocentros que executam as rotinas desses testes. 

O produto (Figura 15) é composto por um módulo de extração, um módulo de controle 

e um módulo de amplificação para até 96 reações e foi desenvolvido com capacidade 

para testar até 552 amostras em pooling (seis amostras de sangue são misturadas 

para a realização do teste) (MINISTERIO DA SAÚDE, 2012). 

Conforme portaria ministerial n° 2.712, de novembro de 2013, visando 

aumentar a segurança transfusional, tornou-se obrigatória a realização de testes 

moleculares para HIV, HCV e HBV em todos os hemocentros públicos e privados do 

Brasil (DOU, 2013). Anualmente são testadas no Brasil mais de 3,5 milhões de bolsas 

de sangue doadas à Hemorrede. 
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Figura 15 – Kit NAT HIV/HCV/HBV distribuído por Bio-Manguinhos/Fiocruz. 
Fonte: Arca Fiocruz, 2016 

 

O módulo de amplificação do kit NAT HIV/HCV/HBV (Figura 16) é produzido 

pelo IBMP e destina-se à realização de testes para detecção de material genético do 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatite C (HCV) e hepatite B (HBV) através 

da metodologia de PCR em tempo real (SGQ IBMP, 2017). 

 

 

Figura 16 – Interior e exterior da embalagem do módulo de amplificação HBV do kit NAT HIV/HCV/HV.  
Fonte: IBMP, 2016 
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O kit é composto de dois módulos, um destinado à amplificação e detecção 

dos vírus HIV e HCV e outro para amplificação e detecção do vírus HBV. Cada caixa 

contém os seguintes componentes: água RNAse free, mistura da reação de PCR, 

conjunto de sondas, enzima RT (transcriptase reversa) e conjunto de iniciadores (SGQ 

IBMP, 2017).  

 

 

3.2 ESTRUTURA DE PRODUÇÃO  

 

 

A produção do módulo de amplificação do Kit NAT (Figura 17) é dividida em 

três etapas principais: (i) produção da enzima Taq DNA polimerase e formulação da 

mistura da reação de PCR; (ii) formulação e envase dos insumos (água RNAse free, 

mistura da reação de PCR e formulação/envase de sondas e iniciadores) e; (iii) 

Empacotamento (embalagem e empacotamento dos módulos de amplificação). 

 

 

Figura 17 – Principais etapas de produção do módulo de amplificação do kit NAT HIV/HBV/HCV. Etapa 
1: produção da enzima Taq DNA polimerase; etapa 2: formulação e envase dos insumos e; etapa 3: 
empacotamento.  
Fonte: Adaptado do fluxograma de produção do IBMP, 2016 

 

A primeira etapa, a produção da enzima Taq DNA polimerase (principal 

constituinte da mistura de PCR), ocorre exclusivamente na Linha de Proteínas da 
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planta de produção. O processo tem início mediante a emissão e liberação de ordens 

de produção previamente agendadas pela área de Planejamento e Controle da 

Produção. 

Com os materiais preparados e disponíveis para a execução das atividades, 

os meios de cultura e soluções são formulados. Posteriormente eles serão utilizados 

nos processos de crescimento, lise e purificação, diluição e ajustes, e para formulação 

da mistura da reação de PCR.  

Na próxima fase, chamada Crescimento, ocorre a preparação do pré-inóculo 

e seleção do inóculo que será utilizado no processo. Uma vez selecionado, este 

inóculo é transferido a um biorreator, no qual será induzido o crescimento bacteriano, 

bem como a expressão da proteína alvo. Na fase da Lise e Purificação é realizada a 

separação da biomassa e efetivada a lise das bactérias, a fim de proporcionar a 

liberação do componente intracelular. Na sequência, a enzima Taq DNA Polimerase 

é recuperada pelo processo de Purificação. 

Após a produção da enzima ocorre a fase de diluição, de ajustes de 

concentração e, por fim – no mesmo laboratório – é realizado o processo de mistura 

da enzima com agentes de proteção, inibidores de reações e outras soluções 

necessárias à formulação da mistura da reação de PCR. 
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No Quadro 2, são listados os principais equipamentos utilizados na etapa 1.  

 

Fase Equipamentos utilizados 

Preparo de materiais, meios de cultura e 

soluções 

Agitadores magnético e orbital, autoclave, 

balanças analítica e de precisão, bomba 

peristáltica, cabine de segurança biológica, 

capela de exaustão, centrífuga de bancada, 

estufa de secagem e despirogenização, lavadora 

de vidrarias, pipetadores de precisão, 

pipetadores automáticos e seladora. 

Crescimento 

Biorreator tipo Wave, bomba peristáltica, cabine 

de segurança biológica, centrífuga refrigerada, 

incubadoras e pipetadores de precisão  

Lise e purificação 

Biofotômetro, bomba peristáltica, centrifuga 

refrigerada, equipamento de cromatografia, 

microfluidificador e seladora.  

Diluição e ajuste 

Agitadores magnético e orbital, balanças 

analítica e de precisão, cabine de segurança 

biológica e pipetadores de precisão. 

Formulação da mistura da Reação de PCR 

Agitadores magnético e orbital, balanças 

analítica e de precisão, cabine de segurança 

biológica e pipetadores de precisão. 

Quadro 2 – Principais equipamentos utilizados na Etapa 1 – produção da enzima Taq DNA polimerase 
e formulação da mistura da reação de PCR.  
Fonte: Adaptado da lista de equipamentos de produção do IBMP 
 

Na etapa 2, de Formulação e Envase dos Insumos, ocorre o envase da água 

RNAse free e da mistura da reação de PCR (produzida na etapa 1). Ainda nesta etapa, 

ocorre a diluição e mistura das sondas e iniciadores HIV, HCV e HBV, bem como o 

envase e etiquetagem de todos os insumos constituintes do módulo de amplificação 

(água RNAse free, mistura da reação de PCR, sondas e iniciadores). 

Cabe destacar que os processos de impressão de todas as etiquetas 

acontecem antes do início do processo produtivo. Dessa forma, mediante emissão 

das ordens de produção, a primeira atividade que ocorre é a impressão das etiquetas 

para identificação dos insumos.  

No laboratório 2 da linha de Processamento ocorrem o envase, o fechamento 

de tubos, a etiquetagem, a pesagem e a centrifugação da água RNAse free e da 

mistura da reação de PCR. 
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Já no laboratório 3 são realizadas as diluições e o envase das sondas e 

iniciadores HIV, HCV e HBV. Os laboratórios podem ser utilizados paralelamente. O 

Quadro 3 apresenta os principais equipamentos utilizados em cada uma das fases da 

segunda etapa de produção. 

 

Fase Equipamentos utilizados 

Impressão de Etiquetas Impressora Zebra 

Envase de Água RNAse Free e da Mistura da 

Reação de PCR 

Agitadores magnético e orbital, balança de 

precisão, cabine de segurança biológica, 

centrífuga de bancada, pipetadores de precisão 

e pipetadores automáticos.  

Diluição e Envase de Sondas e Iniciadores 

Agitadores magnético e orbital, balança de 

precisão, cabine de segurança biológica, 

centrífuga de bancada, espectrofotômetro, 

pipetadores de precisão e pipetadores 

automáticos.  

Quadro 3 – Principais equipamentos utilizados na Etapa 2 – Envase da água RNAse Free, mistura da 
reação de PCR e diluição e envase de sondas e iniciadores. 
Fonte: Adaptado da lista de equipamentos de produção do IBMP 

 

O teste de desempenho é uma etapa realizada pelo controle de qualidade e, 

segundo procedimento interno do setor, tem por finalidade verificar se a combinação 

dos insumos que irão compor um lote do módulo de amplificação NAT HIV/HCV/HBV 

apresenta desempenho satisfatório na detecção dos agentes infecciosos.  

Após aprovação no referido teste, os insumos seguem para a última etapa 

(Empacotamento). Nesta etapa os módulos são montados e embalados em caixas, 

para posterior envio ao cliente. Também, é nesta etapa que são adicionados os tubos 

de enzima RT, os quais vem devidamente envasados e etiquetados pelo fornecedor 

deste insumo. 

Visando clarificar o entendimento da composição do módulo de amplificação, 

a Figura 18 apresenta a árvore de componentes necessários para a produção do 

módulo de amplificação do kit NAT HIV/HCV/HBV, sem a gelificação. 
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Módulo de 

Amplificação NAT 

HIV/HCV/HBV

Módulo HIV/HCV

(1 caixa)

Módulo HBV

(1 caixa)

Água RNAse Free

(2 tubos)

Mistura de PCR

(2 tubos)

Iniciadores HIV/HCV

(2 tubos)

Sondas HIV/HCV

(2 tubos)

Enzima RT

(2 tubos)

(fornecedor externo)

Água RNAse Free

(2 tubos)

Mistura de PCR

(2 tubos)

Iniciadores HBV

(2 tubos)

Sondas HBV

(2 tubos)

Enzima RT

(2 tubos)

(fornecedor externo)

 
Figura 18 – Árvore de componentes do módulo de amplificação do kit NAT HIV/HBV/HCV. 
Fonte: Adaptado da lista de componentes do módulo de amplificação produzidos pelo IBMP, 2016 

 

O módulo comercial é composto por duas caixas: uma contendo os insumos 

para realização dos testes HIV e HCV e a outra para o teste HBV. Ambas contêm dois 

tubos de água RNAse free, dois tubos de mistura de PCR, dois tubos de enzima RT, 

dois tubos de sondas específicas para o alvo e dois tubos do conjunto de iniciadores, 

também específicos para o alvo. 

Para atender à demanda anual de 2016 da Hemorrede Pública Brasileira, 

foram produzidos 12.972 módulos de amplificação HIV/HCV e outros 12.972 módulos 

de amplificação HBV. 

Para a produção deste volume, conforme descrito anteriormente, foi 

necessária a produção de cada um dos insumos, os quais utilizaram recursos 

materiais, equipamentos, operadores e instalações para viabilizar todo o processo 

produtivo. Na sequência são apresentados os dados de produção do ano de 2016 

para cada um dos componentes do módulo de amplificação. 
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3.3 DADOS DA PRODUÇÃO DO ANO DE 2016 

 

 

O levantamento dos dados históricos do processo de produção dos módulos 

de amplificação do kit NAT foi realizado a partir do relatório de ordens de produção de 

2016, disponibilizado pela gerência de produção do IBMP. As informações de tempo 

de produção, custos de depreciação e manutenção, bem como a taxa de ocupação 

foram extraídos do relatório resumo das fichas técnicas de produção. Foram coletados 

dados apenas das etapas que poderiam sofrer alterações após a incorporação da 

técnica de gelificação. 

Foi possível observar operações produtivas comuns a todos os insumos. 

Devido às normas exigidas pelas Boas Práticas de Fabricação (BPF), todo o processo 

precisa ser acompanhado por um verificador (supervisor), o qual não pode realizar 

nenhuma atividade operacional durante o processo produtivo. Também foi possível 

observar que são utilizados cinco operadores na produção de cada um dos insumos, 

exceto na etapa de montagem dos módulos de amplificação NAT, a qual necessita 

sete operadores no processo. Estes operadores são os mesmos utilizados na 

produção dos insumos que compõe o kit NAT. Além disso, foi possível constatar que 

para inspecionar o volume (pesagem) dos insumos produzidos, são selecionados 

aleatoriamente 240 tubos de cada um dos lotes produzidos. 

Foi constatado ainda, que durante o processo produtivo os operadores podem 

desempenhar qualquer uma das atividades da operação produtiva. Assim que um 

operador termina uma atividade ele pode assumir outra; por exemplo, ao término da 

alíquotagem o operador pode se deslocar para a etapa de etiquetagem, pesagem ou 

centrifugação. 

De posse das informações, foram realizados os cálculos para levantamento 

do custo direto de produção (matéria-prima, consumíveis e embalagens primárias), 

número de operadores utilizados em cada um dos processos, custo com a mão de 

obra direta, custo com a depreciação, manutenção e calibração dos equipamentos 

envolvidos diretamente no processo e também levantamento da taxa de ocupação 

dos laboratórios utilizados durante o processo produtivo.  
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3.3.1 Água RNAse free 

 

 

A processo de envase da água RNAse free acontece no laboratório 2 da Linha 

de Processamento. Este laboratório também é utilizado para o envase da Mistura da 

Reação de PCR. 

Todo processo é realizado à temperatura ambiente, sendo o envase e 

fechamento dos tubos realizados dentro da cabine de segurança biológica. Na 

sequência, sobre a bancada, são realizadas as atividades de etiquetagem, pesagem 

e centrifugação.  

O procedimento operacional preconiza que cada lote de produção seja 

composto por 2.330 tubos, dos quais 2.208 são utilizados para composição dos 

módulos, enquanto o restante é enviado ao controle qualidade.  

A partir dos dados coletados foi possível verificar que, em 2016, foram 

produzidos um total de 22 lotes, totalizando 51.260 tubos deste componente; o tempo 

médio para produção de um lote foi de 15.588 segundos (4,33 horas). O custo direto 

com matéria-prima e consumíveis de laboratório foi de $7.755,41, o de mão de obra 

direta de $2.888,25, e o custo de calibração, depreciação e manutenção foi de 

$274,60. 

 

 

3.3.2 Mistura da Reação de PCR 

 

 

Conforme apresentado no item 3.3.1, a Mistura da Reação de PCR é 

formulada na linha de Proteínas e o envase realizado na linha de Processamento, na 

mesma área na qual é envasada a água. Portanto, este processo utiliza a mesma 

infraestrutura laboratorial e operadores do laboratório 2. 

Contudo, a realização do processo de envase faz uso de coolers de 

refrigeração devido à termossensibilidade da enzima Taq DNA Polimerase que 

compõe a mistura. Outra característica do processo de envase da Mistura de PCR 

que o torna distinto dos demais é o fato de não ser possível etiquetar os tubos 

envasados e mantidos sob baixa temperatura, criando a necessidade desses tubos 

serem etiquetados anteriormente ao envase. 
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Após a coleta de dados referentes ao ano de 2016 foram levantadas as 

seguintes informações: produção de 55 lotes, totalizando 62.443 tubos desse 

componente.  

O processo inicia-se com a etiquetagem e, posteriormente, ocorrem os 

processos de envase e fechamento dos tubos, realizados dentro da cabine de 

segurança biológica. Na sequência, são realizadas a pesagem e a centrifugação.  

O procedimento padrão indica que cada lote de produção da Mistura de PCR 

é composto por 1.222 tubos, dos quais 1.104 são utilizados nos módulos e o restante 

é enviado ao controle qualidade. O tempo médio para produção de um lote, segundo 

relatório, foi de 19.800 segundos (5,5 horas). O custo direto com matéria-prima e 

consumíveis de laboratório foi de $161.511,72, com a mão de obra direta de $3.668,67 

e o custo de calibração, depreciação e manutenção de $348,80. 

 

 

3.3.3 Conjunto de Sondas e Iniciadores 

 

 

O processamento dos conjuntos de sondas e iniciadores para HIV, HCV e 

HBV é realizado na Linha de Processamento, no laboratório 3.  

Todo processo é realizado à temperatura ambiente, sendo o envase e 

fechamento dos tubos realizados dentro da cabine de segurança biológica. Na 

sequência, sobre a bancada, são realizadas as atividades de etiquetagem, pesagem 

e centrifugação. Os padrões de procedimentos – tanto para sondas, quanto para 

iniciadores – informam que cada lote de produção é composto por 2.330 tubos, dos 

quais 2.208 são utilizados nos módulos e o restante é enviado ao controle qualidade. 

Analisando os dados tabulados de 2016 foi possível coletar as seguintes 

informações referentes à produção de sondas e iniciadores: 

 Iniciadores HIV/HCV: Foram produzidos 19 lotes, totalizando 28.789 

tubos desse componente. O tempo médio para produção de um lote, segundo 

relatório, foi de 16.092 segundos (4,47 horas). O custo direto com matéria-

prima e consumíveis de laboratório foi de $88.930,12, com a mão de obra 

direta de $2.981,63 e o custo de calibração, depreciação e manutenção foi de 

$283,48. 
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 Sondas HIV/HCV: Foram produzidos 15 lotes, totalizando 28.806 tubos 

desse componente. O tempo médio para produção de um lote, segundo 

relatório, foi de 16.092 segundos (4,47 horas). O custo direto com matéria-

prima e consumíveis de laboratório foi de $412.693,91, com a mão de obra 

direta de $2.981,63 e o custo de calibração, depreciação e manutenção foi de 

$283,48. 

 Iniciadores HBV: Foram produzidos 19 lotes, totalizando 31.166 tubos 

desse componente. O tempo médio para produção de um lote, segundo 

relatório, foi de 16.092 segundos (4,47 horas). O custo direto com matéria-

prima e consumíveis de laboratório foi de $181.773,40, com a mão de obra 

direta de $2.981,63 e o custo de calibração, depreciação e manutenção foi de 

$283,48. 

 Sonda HBV: Foram produzidos 13 lotes, totalizando 29.970 tubos desse 

componente. O tempo médio para produção de um lote, segundo relatório, foi 

de 16.092 segundos (4,47 horas). O custo direto com matéria-prima e 

consumíveis de laboratório foi de $367.012,35, com a mão de obra direta de 

$2.981,63 e o custo de calibração, depreciação e manutenção foi de $283,48. 

 

 

3.3.4 Montagem do Módulo de Amplificação NAT 

 

 

A montagem do módulo de amplificação HIV/HCV e HBV ocorre na linha de 

Empacotamento. Durante o processo de montagem são necessários sete operadores 

que podem trabalhar em qualquer uma das atividades do processo.  

Nesta etapa, todos os componentes já foram congelados e, portanto, todo o 

processo é realizado em cadeia fria utilizando-se o dióxido de carbono solidificado, 

também conhecido como gelo seco. 

Durante o processo, além da água RNAse free, mistura da reação de PCR, 

sondas e iniciadores, são adicionados dois tubos de enzima RT em cada módulo. Esta 

é uma enzima termossensível, ou seja, é mandatório trabalhar com a mesma em 

temperaturas inferiores a -20°C; 

O processo é iniciado mediante a emissão e liberação de uma ordem de 

produção. A partir daí a primeira atividade é a impressão e aprovação das etiquetas 
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dos módulos, realizada antes do início do processo. De posse das etiquetas, é 

realizada a montagem do cartucho e pré-colagem das etiquetas. Os berços que irão 

acondicionar os tubos são fixados nas bases da bandeja e inicia-se a montagem do 

módulo.  

Ao final deste processo, os cartuchos são fechados e a colagem da etiqueta 

é concluída para selagem do módulo. Em seguida, em cada cartucho, é aplicado um 

filme plástico. Por fim, 138 cartuchos (módulos) são armazenados, sendo 132 para 

comercialização e seis para o Controle de Qualidade e retenção de produtos 

acabados. 

Durante o ano de 2016 foram produzidos 25.944 módulos de amplificação 

HIV/HCV e HBV. O tempo médio para produção de um lote (seja ele HIV/HCV ou 

HBV) segundo planilha da produção é de 11.088 segundos (3,08 horas).  

 Módulo HIV/HCV: O custo médio com matéria-prima e consumíveis de 

laboratório foi de $127.144,24, com a mão de obra direta de $2.739,28 e o 

custo de calibração, depreciação e manutenção foi de $16,13. 

 Módulo HBV: O custo médio com matéria-prima e consumíveis de 

laboratório foi de $132.730,78, com a mão de obra direta de $2.739,28 e o 

custo de calibração, depreciação e manutenção foi de $16,13. 

 

 

3.4 TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

 

 

Procurando identificar um valor de referência – em discussões com a gerência 

de produção – foi possível determinar que a agenda de produção contou com 240 dias 

úteis no ano de 2016. O IBMP reserva 10 dias úteis para realizar os processos de 

limpeza, qualificação e validação dos laboratórios. Cabe destacar, para efeito de 

comparação, que por dia foi processado apenas um lote em cada laboratório da linha 

de Processamento e que os laboratórios 2 e 3 puderam ser utilizados 

simultaneamente. 

Na linha de Processamento, no laboratório 2, foram produzidos um total de 77 

lotes entre água RNAse free e mistura da reação de PCR, podendo-se estimar que a 

taxa de ocupação alcançou aproximadamente 32%. Já no laboratório 3 foram 
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produzidos 66 lotes de sondas e iniciados, ou seja, uma ocupação média de 

aproximadamente 28%. 

Na linha de Empacotamento foram produzidos 188 lotes de módulos de 

amplificação, sendo processados até quatro lotes por dia, atingindo aproximadamente 

20% da capacidade de produção dessa linha. Vale destacar que os lotes são 

montados com a mesma equipe da linha de Processamento e, portanto, apenas após 

a conclusão das atividades nesta linha é que pode ser iniciada a montagem dos 

módulos. Dessa forma a ocupação total do processo deve considerar a soma do 

tempo do laboratório 2 e do empacotamento, ou seja, 60% de ocupação total quando 

considerado também a disponibilidade de recursos humanos. 

 

 

3.5 TÉCNICA DE GELIFICAÇÃO 

 

 

De acordo com Rosado et al. (2011), o processo de gelificação consiste na 

preparação de misturas de reações estabilizadas, total ou parcialmente desidratadas, 

que compreendem ao menos uma enzima, misturas de reações ou kits que contém 

tais agentes. No processo de formulação todos os reagentes (água RNAse free, 

conjunto de sondas, conjunto de iniciadores, mistura de PCR e enzima RT) são 

misturados num único bulk juntamente com a mistura de gelificação.  

A Figura 19 demonstra as etapas de produção do módulo de amplificação 

utilizando a tecnologia de gelificação. 
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Figura 19 – Processo de produção do módulo de amplificação do kit NAT HIV/HBV/HCV utilizando a 
tecnologia de gelificação. Etapa 1: produção da enzima Taq DNA polimerase; etapa 2: formulação, 
envase, gelificação e empacotamento. 
Fonte: Autoria Própria 

 

As etapas 2 e 3 do processo atual são afetadas pela técnica de gelificação. 

Na etapa 2, após a emissão das ordens de produção e antes do início dos processos, 

é realizada a impressão das etiquetas necessárias para cada um dos lotes de produtos 

a serem produzidos. Inicialmente são preparadas quatro soluções que irão compor a 

solução gelificante. Posteriormente estas soluções são misturadas para formar a 

mistura de gelificação. A próxima fase consiste na formação da mistura da reação que 

é composta por sondas, iniciadores, mistura da reação de PCR e enzima RT. 

Uma vez produzida a mistura, ela é aliquotada em placas ópticas com 96 

poços, que são então seladas e centrifugadas. Na sequência, os selos são removidos 

e ocorre a fase da gelificação em estufas a vácuo. Após a gelificação, as placas são 

novamente seladas e é realizada a conferência visual da gelificação. Finalmente as 

placas são embaladas e etiquetadas. A partir deste ponto são retiradas amostras para 

testes de controle de qualidade e, por fim, elas ficam disponíveis para 

comercialização.  

Com a adoção da tecnologia, o módulo de amplificação produzido pelo IBMP 

passaria a ser composto por duas placas ópticas gelificadas semelhantes à ilustrada 

na Figura 20. Uma placa é destinada a realização dos testes de detecção HIV/HCV e 

outra para detecção de HBV.  
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Figura 20 – Placa óptica contendo mistura de PCR gelificada para amplificação e detecção da 
Ciclosporíase. 
Fonte: IBMP, 2016 

 

Este capítulo apresentou o caso estudado detalhando o produto analisado e 

sua contextualização na cadeia produtiva do IBMP. O capítulo seguinte apresentará a 

classificação metodológica desta pesquisa, as técnicas e métodos utilizados e os 

materiais empregados.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os impactos da técnica de 

gelificação no custo de direto de produção do módulo de amplificação do kit NAT 

HIV/HCV/HBV produzido pelo IBMP. Este capítulo descreve as etapas metodológicas 

adotadas para o alcance dos objetivos propostos. 

 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa propõe-se a gerar dados e informações para solucionar um 

problema real, por isso sua natureza pode ser classificada como aplicada. Foi usada 

uma abordagem quantitativa, pois os resultados numéricos são traduções de 

fenômenos observáveis e mensuráveis. Consequentemente, as mensurações podem 

gerar opiniões e informações, permitindo a classificação e análise do fenômeno, com 

resultados que podem ser reproduzidos por outros pesquisadores. 

Quanto aos procedimentos técnicos, ela pode ser classificada como pesquisa 

experimental, na qual o objeto de estudo é determinado e avaliado utilizando variáveis 

que poderiam influenciar o estudo, sendo que também são adotadas formas de 

controle e observação dos efeitos dessas variáveis no objeto do estudo, com 

planejamento rigoroso (GIL, 2008). 

O modelo de simulação empregado nesse estudo pode ser classificado, 

considerando o fator tempo, como dinâmico, pois a simulação desenvolve-se 

conforme o tempo passa.  

Como as mudanças ocorrem em intervalos indefinidos (irregulares) da 

passagem do tempo, simulação pode ser classificada como a eventos discretos. 

Quanto à aleatoriedade, a simulação para este projeto pode ser classificada como 

estocástica uma vez que repetições de uma mesma simulação poderão gerar 

resultados diferentes. 
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4.2 ESTRUTURA DO PROJETO DE SIMULAÇÃO 

 

 

É fundamental que as construções dos modelos sejam desenvolvidas de 

maneira estruturada e dentro de um planejamento com o objetivo de alcançar 

resultados coerentes durante o desenvolvimento de um projeto de simulação 

computacional a eventos discretos.  

Para o desenvolvimento deste estudo, foi utilizado o modelo proposto por 

Montevechi, Pinho e Marins (2007). Esse modelo foi adotado por apresentar as etapas 

do projeto de simulação (concepção, implementação e análise) em forma de 

fluxograma, facilitando a visualização e organização das etapas necessárias para que 

o projeto possa ser estruturado da melhor maneira possível. Além disso, foram 

adotadas simplificações para a construção do modelo.  

Considerando que a primeira etapa do processo atual de produção dos 

módulos de amplificação (produção da enzima Taq DNA polimerase e da mistura 

PCR) não é afetada pela técnica de gelificação, a primeira parte do processo (linha de 

Proteínas) será mantida idêntica. Portanto, esta etapa não será considerada no 

estudo. Além disso, não serão levadas em consideração as perdas nos processos, 

paradas técnicas da planta motivadas por manutenções e calibrações dos 

equipamentos, bem como limpezas fora do processo produtivo.  

Ainda cabe destacar que foram desconsiderados os tempos necessários para 

testes de controle de qualidade, pois mesmo aplicando-se a técnica de gelificação, os 

processos são idênticos (análise de matéria-prima e testes de desempenho do 

produto). 

 

 

4.3 ETAPA DE CONCEPÇÃO 

 

 

Esta é a primeira parte do projeto de simulação computacional e, segundo 

Montevechi et al. (2010), é uma etapa crucial para o desenvolvimento adequado do 

projeto pois, considerando os objetivos, as definições e o modelo conceitual, toda 

estrutura do projeto será desenvolvida. 
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4.3.1 Objetivos e Definição do Sistema 

 

 

Seguindo como referência o modelo proposto por Montevechi, Pinho e Marins 

(2007), o primeiro passo para um projeto de simulação deve tratar da definição de 

objetivos a serem alcançados com o desenvolvimento do projeto. Portanto, reforçando 

a pergunta de trabalho, o propósito do projeto de simulação é avaliar se a técnica de 

gelificação na produção do módulo de amplificação do kit NAT para diagnóstico de 

HIV/HCV/HBV é capaz de promover a redução no custo direto de produção, a redução 

da necessidade de mão de obra, ou a melhora na utilização dos laboratórios onde 

atualmente é realizada a produção.  

Este projeto foi elaborado em conjunto com a gerência de produção e equipe 

de desenvolvimento responsável pela melhoria da técnica de gelificação, tornando 

claro o que se espera atingir com o projeto de simulação. 

 

 

4.3.2 Construção do Modelo Conceitual 

 

 

Como primeiro passo da simulação do processo de produção usando a 

técnica de gelificação, foi realizado um mapeamento partindo-se de informações sobre 

as etapas, entradas e saídas do processo produtivo. Este levantamento tem como 

finalidade organizar e estruturar o sistema, tornando possível seu completo 

entendimento e modelagem. 

Desta forma foi possível verificar que, para a implementação da técnica de 

gelificação, seriam necessários dois laboratórios de processamento: o primeiro seria 

usado para o preparo da mistura de gelificação e o segundo para formulação da 

reação gelificada, envase dos insumos em placas, gelificação e empacotamento dos 

módulos de amplificação.  

Baseados na técnica IDEF-SIM (LEAL, ALMEIDA e MONTEVECHI, 2008), 

foram elaborados os fluxogramas apresentados nas Figuras 21 e 22, que ilustram as 

etapas de produção em cada um destes laboratórios. O primeiro fluxograma (Figura 

21) é o mesmo utilizado em todos os cenários e o segundo (Figura 22) trata de um 

modelo genérico que considerou a existência de três operadores e duas estufas. 
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Apesar de alguns dos cenários estudados considerarem apenas dois operadores e 

uma ou duas estufas, não foi verificada a necessidade de detalhar todos os cenários 

com a técnica IDEF-SIM.  

A formulação da mistura de gelificação – etapa 1 – é realizada no laboratório 

2 da linha de Processamento: o processo é iniciado mediante emissão de uma ordem 

de produção que deve estar vinculada à programação anual aprovada pela gerência 

de produção. Após liberação da ordem de produção o processo é iniciado, e a primeira 

atividade é o preparo do laboratório e dos materiais necessários à execução das 

atividades. 

  

 

Figura 21 – Fluxograma da formulação da mistura de gelificação baseado na técnica IDEF-SIM. 
(Laboratório 2 – Linha de Processamento). 
Fonte: Autoria própria 

 

Conforme apresentado na Figura 21, após o preparo da sala são 

disponibilizadas as matérias-primas e materiais (E1) necessários para produção das 

soluções, bem como da mistura de gelificação. O segundo processo no qual a 

entidade sofrerá ação é o preparo da solução 1, que utiliza como principais recursos 

o conjunto de pipetas (R1) e a cabine de segurança biológica (R2). Outro recurso 

importante é o operador (OP.1) que é responsável por realizar todas as atividades 

deste processo. Como saída, é obtida a Solução de uso 1 (E2). Ato contínuo, são 

processadas as demais matérias-primas e utilizados os materiais necessários para o 

preparo das Soluções 2, 3 e 4.  
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Para produção destas soluções são utilizados os mesmos recursos R1, R2 e 

OP.1, porém o fluxograma foi estruturado considerando que cada solução é 

processada de forma independente, sendo necessária a produção de cada uma das 

soluções (Preparo da Solução 2, Preparo da Solução 3 e Preparo da Solução 4) em 

separado. Com isso, ao final do preparo da Solução 4, ficam disponíveis dentro da 

cabine de segurança (R2) todas as soluções, representadas no fluxograma pela 

entidade E5 (Figura 21). 

Após a conclusão do preparo das soluções é feito o processamento da mistura 

de gelificação, representada pela entidade E6. Da mesma forma que nos processos 

anteriores, na última etapa antes do armazenamento da solução, são utilizados os 

recursos R1, R2 e OP.1. Finalmente o operador (OP. 1) armazena a solução de 

gelificação, ficando esta, disponível para ser utilizada nos processos indicados na 

Figura 22.  

 

 

Figura 22 – Fluxograma do envase, gelificação e empacotamento dos módulos de amplificação 
HIV/HCV e HBV baseado na técnica IDEF-SIM. (Laboratório 3 – Linha de Processamento). 
Fonte: Autoria própria 
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A etapa 2 acontece no laboratório 3 da linha de Processamento e consiste no 

ajuste dos insumos que irão compor a mistura da reação, seguido pela mistura destas 

com a mistura de gelificação que foi produzida no laboratório 2 no dia anterior. Vale 

destacar que todas as matérias primas são previamente testadas pelo controle de 

qualidade, antes da formulação final.  

No laboratório 3, o processo é iniciado com o preparo do laboratório e a 

disponibilização da mistura de gelificação e demais insumos que irão compor a 

reação. Estas atividades são realizadas pelo operador 3 (OP. 3) e pelo operador 4 

(OP. 4). Posteriormente, os insumos representados pela entidade E7 são 

disponibilizados para a Formulação da Reação, que consiste na mistura da solução 

de gelificação e dos demais insumos (enzima RT, sondas, iniciadores e mistura da 

reação de PCR). Para a realização desta atividade são utilizados a cabine de 

segurança biológica (R3), agitador magnético (R4), conjunto de pipetas (R5), além do 

operador 3 (OP. 3). Como resultado, obtém-se a mistura da reação gelificada (E8) 

pronta para ser aliquotada. 

O próximo passo trata da aliquotagem da mistura (E8) nas placas ópticas de 

96 poços. Aqui também são utilizados os recursos R3, R4, R5 e OP. 3, além do 

operador 2 (OP. 2) no processo de aliquotagem e, como resultado, são produzidas as 

placas com a mistura da reação gelificada distribuídas na placa, representadas pela 

entidade E9. Posteriormente, as placas são seladas pelo operador 4 (OP. 4) dentro 

da cabine de segurança biológica (R3) e, finalmente, com as placas devidamente 

seladas (E10), elas ficam disponíveis para a centrifugação, a qual é realizada pelo 

mesmo operador (OP. 4) o qual utiliza uma centrífuga de placas (R6) para processar 

duas placas a cada ciclo. Em seguida, os selos são removidos pelo operador e as 

placas são acondicionadas nas estufas de gelificação (R7 e/ou R8), de acordo com a 

capacidade das mesmas. 

Após a gelificação, as placas com a mistura da reação gelificada (E11) 

passam pelo processo de fechamento (selagem) que é realizado pelo operador 3 (OP. 

3). O produto desta atividade é representado pela entidade E12. 

Finalmente, é realizado pelo operador 4 (OP. 4) o processo de conferência 

visual e empacotamento, no qual as placas são embaladas em sacos plásticos (E13), 

e na sequência o operador 3 (OP. 3) realiza a etiquetagem do produto (E14). Então 

as placas são armazenadas pelo operador 4 (OP. 4), ficando disponíveis para 

comercialização após liberação pelo controle de qualidade. 
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No encerramento do processo são realizadas as atividades de organização e 

fechamento do laboratório pelos operadores 3 (OP. 3) e 4 (OP.4). 

Vale destacar que, com a adoção da gelificação, os módulos de amplificação 

NAT HIV/HVC/HBV produzidos pelo IBMP passam a ser compostos por duas placas: 

uma delas é destinada aos testes de detecção de HIV/HCV e outra à detecção de 

HBV. 

 

 

4.3.3 Validação do Modelo Conceitual 

 

 

O modelo conceitual foi desenvolvido em parceria com os responsáveis pelo 

recebimento da transferência da tecnologia de gelificação. Portanto o modelo foi 

validado pelo método face a face (SARGENT 2013). Além disso, para reforçar a 

validade do modelo conceitual, foi realizada a comparação com processos de 

gelificação realizados para outros alvos moleculares em desenvolvimento produzidos 

nos laboratórios de desenvolvimento no IBMP, sendo o principal deles para detecção 

da Ciclosporíase.  

 

 

4.3.4 Documentação do Modelo Conceitual 

 

 

Especificamente para este projeto, os modelos conceituais desenvolvidos 

com a técnica IDEF-SIM serão incorporados à documentação do IBMP, seja para 

continuidade do estudo, seja para projetos futuros que utilizarão a técnica de 

gelificação. 
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4.3.5 Coleta e Modelagem dos Dados de Entrada 

 

 

É nessa fase que ocorre a coleta de dados, o tratamento dos dados e a 

realização de inferências estatísticas, a fim de obter-se distribuições de 

probabilidades. 

Para o estudo da gelificação foi consultada a documentação dos lotes 

experimentais do módulo de amplificação gelificado para detecção da Ciclosporíase, 

produzidos em 2016 em escala laboratorial. No total foram coletados dados de cinco 

lotes.  

Todas as informações que puderam ser obtidas a partir da documentação da 

produção são apresentadas na Tabela 1. Em função da limitação do tamanho da 

amostra e da impossibilidade de produção de novos lotes do módulo de amplificação 

(devido ao alto custo de produção das soluções e da mistura de gelificação) foi 

considerado que os dados seguem uma distribuição normal (Tabela 1). Devido às 

mesmas limitações, considerou-se que os tempos de preparo das salas, setup da 

estufa e tempo de desidratação e limpeza final e fechamento da sala são constantes 

e correspondentes à média dos tempos observados para as respectivas operações. 

Segundo informações da produção do IBMP, independente do volume 

produzido de soluções, o tempo de processo é praticamente o mesmo, uma vez que 

a solubilidade e as concentrações dos insumos não são alteradas com aumento do 

volume de produção das soluções. 

 

Tabela 1 – Dados implementados no modelo de simulação 

Operação Tempo (em segundos) 

Preparo das salas 2310 
Preparo da solução 1, por lote 2208 (± 392) 
Preparo da solução 2, por lote 1860 (± 236) 
Preparo da solução 3, por lote 1836 (± 178) 
Preparo da solução 4, por lote 3888 (± 440) 
Tempo entre o preparo de cada solução 300 (± 120) 
Formulação da mistura gelificante, por lote 1584 (± 144) 
Preparo da mistura de reação, por lote 2175 (± 341) 
Setup da estufa e desidratação, por ciclo 7200 
Finalização e limpeza das salas 1380 

Fonte: Autoria própria 
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Para complementar as informações mostradas na Tabela 1, de modo a obter 

os tempos gastos em cada atividade do processamento dos módulos gelificados, foi 

realizado um ensaio em que foram cronometrados os tempos demandados pelas 

etapas de: aliquotagem, selagem, centrifugação, retirada de selo, conferência, 

empacotamento e etiquetagem das placas durante uma reprodução do processo de 

produção dos módulos gelificados no laboratório 3. Foram feitas entre 34 e 70 

tomadas de tempos por operação. Todos os tempos são referentes ao processamento 

de uma placa com exceção da centrifugação, cujos tempos são referentes à execução 

de um ciclo com duas placas. Os dados brutos estão disponíveis no Apêndice A.  

O ensaio foi realizado nas dependências do setor de produção do IBMP, 

dentro das normas exigidas pelas Boas Práticas de Fabricação (BPF), e contou com 

o auxílio de três diferentes operadores realizando cada atividade em dois dias 

diferentes, além de um observador que realizou a tomada de tempos. As imagens que 

compõem a Figura 23 ilustram o momento da realização do ensaio e se referem às 

etapas de aliquotagem, posicionamento e fixação do selo, centrifugação, 

empacotamento dos módulos e medição de tempo, respectivamente. 
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Figura 23 – Representação do ensaio de processamento de módulos de amplificação HIV/HCV/HBV 
com a tecnologia de gelificação para tomada de tempos: (A) aliquotagem; (B) selagem, subetapa de 
posicionamento do selo; (C) selagem, subetapa de fixação do selo; (D) centrifugação; (E) 
empacotamento; (F) observação e cronometragem das atividades. 
Fonte: Autoria própria 

 

Durante a construção dos modelos, foi necessário selecionar distribuições 

probabilísticas que representassem os tempos demandados em cada etapa do 

processo. 

As informações obtidas durante o ensaio de coleta de dados foram analisadas 

com o auxílio da ferramenta ExpertFit® - integrada ao FlexSim® - a fim de obter-se 

modelos de distribuições probabilísticas que representassem as distribuições de 

tempos obtidas. O ExpertFit é capaz de ajustar para mais de 30 tipos de distribuições 

(LAW e McCOMAS, 1998).  
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Para cada operação, foram escolhidas as distribuições estatísticas sugeridas 

pelo ExpertFit® que apresentaram melhor pontuação relativa dentre as que podem 

ser implementadas em modelos do FlexSim. Os resultados obtidos e os parâmetros 

das distribuições estatísticas adotadas no modelo de simulação são apresentadas no 

item 5.1 dos Resultados. 

 

 

4.4 ETAPA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

De posse do modelo conceitual do projeto e dos dados modelados inicia-se a 

etapa de implementação, na qual é construído o modelo computacional (Montevechi 

et al., 2010). Essa etapa ainda conta com a verificação e validação deste modelo. 

 

 

4.4.1 Construção do Modelo Computacional 

 

 

O software utilizado para a simulação do processo com a introdução da 

gelificação foi o FlexSim®. Os modelos computacionais foram desenvolvidos aliando, 

de forma simultânea, o ambiente 3D e o módulo Process Flow do software. 

Toda a lógica do modelo – incluindo a organização e distribuição das 

atividades entre os operadores, o acionamento de máquinas, operadores e fluxos - 

está centrada no Process Flow, representado pela Figura 24. Neste projeto, no modelo 

3D (Figuras 25 e 26), foram determinados os tempos de cada atividade e também é 

nele que é estabelecida a disposição física das estações de trabalho. 

Para o desenvolvimento dos modelos foi considerado que a mistura de 

gelificação é preparada no dia 1 e o processo de mistura da reação no dia 2. Em todos 

os cenários, para o preparo da mistura de gelificação, foi considerado apenas um 

operador. 
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Atividade Operador Responsável 

Preparo da sala e materiais Operador 3 e 4 

Formulação da reação Operador 3 

Aliquotagem em placas Operador 2 e/ou 3 

Selagem das placas Operador 4 

Centrifugação Operador 4 

Gelificação (preparo da estufa) Operador 4 

Fechamento das placas (nova selagem) Operador 3 

Conferencia e empacotamento Operador 4 

Etiquetagem Operador 3 

Armazenagem  Operador 4 

Organização e fechamento do laboratório Operador 3 e 4  

Quadro 4 – Atividades realizadas no laboratório 3 e operadores responsáveis. 
Fonte: Autoria própria 

 

No dia 2, no laboratório 3, conforme apresentado no Quadro 4, inicia-se o 

processo de preparo da reação gelificada. Os operadores 3 e 4 são responsáveis pelo 

preparo da sala e dos materiais, além da organização final do laboratório. 

O operador 3 também é responsável pela formulação, aliquotagem, e selagem 

das placas após a gelificação, além da etiquetagem final. Já o operador 2 é 

responsável pela etapa de aliquotagem. O operador 4 realiza as atividades de 

selagem (pós aliquotagem), centrifugação, setup das estufas de gelificação, 

conferência e empacotamento, e ainda pela armazenagem das placas gelificadas. 

Dada a aparente baixa utilização do operador 2 foram propostos cenários nos quais 

ele não é considerado no processo. 

É importante reforçar que, tanto no processo realizado no laboratório 2 quanto 

no laboratório 3 da linha de Processamento, é necessária a presença de verificadores 

do processo, conforme preconizam as normas de Boas Práticas de Fabricação. 

A Figura 24 ilustra o modelo construído no Process Flow, a Figura 25 mostra 

o modelo no ambiente 3D de simulação do FlexSim, obtido em primeiro momento 

como representação genérica das etapas de processamento (aqui tratado como 

modelo 3D simplificado). A partir desta construção (modelos em Process Flow 

atrelados à representação genérica no ambiente 3D), já é possível extrair resultados 

e realizar análises estatísticas do modelo.  
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A fim de representar fisicamente os laboratórios de produção, a construção 

em 3D mostrada (Figura 25) foi melhorada, obtendo ambientes 3D como os 

apresentados nas Figuras 26 (laboratório 2) e 27 (laboratório 3). 

 

Figura 24 – Process Flow para simulação do cenário 15 usando o FlexSim.  
Fonte: Autoria própria 
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Figura 25 – Ambiente 3D simplificado do cenário 15 no FlexSim. 
Fonte: Autoria própria 

 

  
Figura 26 – Modelo 3D com representação física do cenário 15 no laboratório 2 usando o FlexSim.  
Fonte: Autoria própria 
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Figura 27 – Modelo 3D com representação física do cenário 15 no laboratório 3 usando o FlexSim.  
Fonte: Autoria própria 

 

O modelo de simulação foi construído de forma concomitante no ambiente 3D 

simplificado e no Process Flow.  

No Process Flow, foi definida uma lógica para marcação do início dos dias 

úteis – chamada de contador de dias – para que as atividades somente fossem 

ativadas após início do período útil (das 8:00 às 16:00 dos dias úteis). Isto é realizado 

por uma origem que gera tokens (entidades do Process Flow) todos os dias às 8:00 

que são enviados a um Sink, no qual são contabilizados e destruídos. 

No fluxograma correspondente ao laboratório 2, uma origem gera os tokens 

correspondentes ao número de lotes que devem ser processados por mês. Estes lotes 

podem ser todos lançados no início do mês já que, individualmente, aguardam a 

liberação do recurso laboratório para iniciarem as atividades. 

Quando o token correspondente a um lote é liberado, ele ativa as operações 

de viagem e de tempo de modo que a sala seja preparada, que comandam o operador 

no ambiente 3D a caminhar até um local específico e aguardar o tempo de preparo da 

sala.  

Em seguida, uma atividade no Process Flow cria objetos no modelo 3D 

correspondente às soluções que devem ser preparadas. Elas são processadas, 

respeitando-se os tempos, representados por distribuições estatísticas, de atuação do 

operador.  
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Finalizada a solução 1, é ativado o preparo da solução 2 e assim 

sucessivamente, até o preparo da solução 4, que é a última a ser feita antes da 

ativação do processo de mistura das soluções no laboratório 2.  

Após a mistura, obedecendo a lógica no Process Flow, o operador é utilizado 

para organização final da sala. Ao fim da execução do processamento, o recurso 

correspondente a este laboratório é liberado e o token relativo ao segundo lote (a ser 

produzido no segundo dia) continua retido até que ocorra início do próximo período 

útil indicado pelas atividades contador de dias. 

Com a liberação do laboratório 2, o token segue para o laboratório 3, onde irá 

ativar as operações de processamento dos módulos no início do próximo período útil, 

conforme estabelecido pela atividade, contador de dias. 

Ainda no Process Flow, o recurso laboratório 3 limita a entrada de tokens para 

que apenas um lote seja processado por vez. Atividades de viagem e de utilização 

determinam que os operadores do laboratório 3 caminhem até locais estabelecidos 

para realizar o preparo da sala.  

Em seguida, é respeitada a lógica da formulação da mistura da reação 

gelificada, executada por um dos operadores no ambiente 3D. No Process Flow o 

token é multiplicado em diversos tokens, conforme o número de placas a serem feitas 

por dia em cada cenário. Os tokens são então distribuídos em duas linhas paralelas 

de aliquotagem, que no ambiente 3D são executadas por dois operadores.  

Estando aliquotadas, as placas são seladas por um terceiro operador que, 

como pode ser observado no Process Flow, tem as funções de coletar as placas, soltá-

las no processador correspondente à selagem e esperar a operação terminar. Este 

mesmo operador também é responsável por realizar a centrifugação das placas e 

setup das estufas de gelificação. 

No cenário exemplificado, duas estufas são utilizadas para a gelificação. Após 

ativação de uma lógica para retirada dos selos e organização das bateladas de placas 

que podem ser gelificadas por vez, no Process Flow, as placas são distribuídas entre 

duas linhas paralelas de gelificação correspondentes às duas estufas disponíveis. 

Após o término de cada gelificação, o mesmo operador que realizou o setup também 

deve conferir e etiquetar as placas. 

De modo similar às operações descritas, o Process Flow comanda a execução 

das atividades de conferência e empacotamento dos lotes, etiquetagem e 
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armazenagem dos mesmos, finalizando o processamento de um dia de trabalho com 

a organização e fechamento da sala. 

Após finalização de um dia de trabalho a zona que delimita as operações que 

ocorrem no laboratório 3 fica disponível para ser utilizada no próximo dia. Enquanto 

isso, o token que ativará o próximo processamento fica retido no início do fluxograma 

até que o próximo dia seja iniciado, conforme sinalizado pelo contador de dias.  

Vale ressaltar que, enquanto ocorre processamento no laboratório 3, soluções 

continuam a ser preparadas no laboratório 2 para uso no outro laboratório no dia 

seguinte. Isso acontece de forma sucessiva até que toda a produção mensal seja 

atendida. 

 

 

4.4.2 Verificação do Modelo Computacional 

 

 

Para este projeto de simulação a técnica utilizada para a verificação do 

modelo computacional foram a animação gráfica e a revisão do modelo simulado, em 

conjunto com a gerência de produção e especialistas no processo de gelificação. 

Outra ferramenta utilizada foi o debugger do FlexSim, que mostra erros existentes na 

simulação durante sua estruturação, bem como indica em que ponto eles estão 

ocorrendo, facilitando dessa forma a correção. 

 

 

4.4.3 Validação do Modelo Computacional 

 

 

Para este projeto de simulação computacional foi utilizada a técnica de 

animação para validação do modelo computacional, na qual é possível verificar 

graficamente o desenvolvimento do processo modelado ao longo do tempo. Neste 

caso, a entidade foi acompanhada durante o processo de produção nos cenários com 

duas estufas com capacidade para até 16 placas.  

Outro teste realizado, utilizando o cenário 15, foi aumentar a entrada das 

entidades, para verificar a criação de filas e gargalos durante o processo de simulação, 

comprovando desta forma que a modelagem computacional foi projetada de forma 
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aderente a um sistema real, ou seja, quando a entrada de materiais é maior que a 

capacidade de processamento da estação de trabalho, criam-se gargalos. Os 

resultados para estes e outros modelos são apresentados no Capítulo 5. 

Para todos os cenários foram realizadas 10 rodadas de simulação verificando 

a variabilidade estocástica do modelo. Os dados dessas rodadas são apresentados 

no Apêndice C. Por fim, também ocorreu a validação de face, a qual consiste no 

questionamento dos especialistas do sistema a fim de verificar se o modelo e seu 

comportamento estão aderentes ao processo modelado. 

 

 

4.5 ETAPA DE ANÁLISE  

 

 

Na última etapa do projeto de simulação, com o modelo computacional (agora 

chamado de modelo operacional) definido, são construídos os cenários a serem 

avaliados.  

   Para a realização do projeto computacional foram propostos dezesseis 

cenários com a técnica de gelificação, que se diferenciam na quantidade e capacidade 

das estufas de desidratação disponíveis (baseado em modelos comerciais), na 

quantidade de operadores disponíveis no laboratório 3 e também na quantidade de 

placas processadas por dia no laboratório 3 da linha de Processamento, conforme 

indicado na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Detalhes dos cenários simulados 

Cenário 
Quantidade 
de estufas 

Capacidade da(s) 
estufa(s) 

(placas/ciclo) 

Número total 
de operadores 

Quantidade de 
módulos 

processados por dia 

1 2 16 5 80 
2 2 16 5 128 
3 2 16 6 80 
4 2 16 6 128 
5 2 36 5 144 
6 2 36 5 180 
7 2 36 6 144 
8 2 36 6 180 
9 1 60 5 120 

10 1 60 5 180 
11 1 60 6 120 
12 1 60 6 180 
13 2 60 5 180 
14 2 60 5 240 
15 2 60 6 180 
16 2 60 6 240 

Fonte: Autoria própria 

 

Foram propostos quatro cenários com duas estufas para 16 placas cada, 

sendo que dois deles usam cinco operadores e outros dois usam seis, processando 

80 ou 128 módulos por dia. Também foram propostos quatro cenários com duas 

estufas (com capacidade para até 36 placas) e seguiu a mesma lógica dos cenários 

com estufa para 16 placas. 

Já para as estufas com capacidade de até 60 placas foram propostos oito 

cenários; quatro deles considerando apenas uma estufa, variando-se o número de 

operadores (cinco ou seis operadores), bem como a capacidade de processamento 

diário (120 ou 180 placas gelificadas). 

Outros quatro cenários consideraram duas estufas (com capacidade para 

processar até 60 placas) e seguiram a mesma lógica de variação de operadores e 

capacidade de processamento diário daqueles cenários com apenas uma estufa para 

60 placas. 

A quantidade de placas processadas por dia em cada cenário foi definida de 

forma a ser múltipla da capacidade da estufa; para que elas fossem operadas com 

bateladas completas a cada ciclo. Também foram favorecidas quantidades que 

tornassem possível o processamento de 2208 placas por mês, número de placas que 

devem ser produzidos para atender a demanda. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 

Os capítulos anteriores apresentaram os pressupostos da pesquisa e o 

processo de construção do modelo computacional utilizado neste estudo, o qual gerou 

uma série de resultados para diferentes cenários de produção no IBMP. Neste capítulo 

será realizada uma análise dos resultados obtidos. 

 

 

5.1 ANÁLISE DAS DISTRIBUIÇÕES ESTATÍSTICAS 

 

 

Baseado nos modelos de distribuição de probabilidade gerados pelo 

ExpertFit®, o Quadro 5 apresenta as distribuições adotadas, bem como suas 

pontuações relativas, parâmetros e número de observações realizadas durante o 

ensaio e que alimentaram a análise pela ferramenta. 

 

Operação 
Número de 

Observações 
Modelo 

Estatístico 
Pontuação 

relativa 
Parâmetros 

Aliquotagem 70 Johnson SB 89,30 

Lower endpoint: 58,73 
Upper endpoint: 266,06 

Shape 1: 2,24 
Shape 2: 0,88 

Selagem 68 Log-Logistic 96,80 
Location: 0,00 
Scale: 18,52 
Shape: 7,18 

Centrifugação 34 Johnson SB 100,00 

Lower endpoint: 21,99 
Upper endpoint: 100,97 

Shape 1: 1,10 
Shape 2: 1,01 

Retirada do selo 56 Beta 96,77 

Lower endpoint: 2,06 
Upper endpoint: 9,38 

Shape 1: 1,70 
Shape 2: 5,27 

Conferência 53 Log-Logistic 92,00 
Location: 0,00 

Scale: 5,07 
Shape: 5,37 

Empacotamento 66 
Pearson Type 

VI 
78,23 

Location: 0,00 
Scale: 4,42 

Shape 1: 44,28 
Shape 2: 13,06 

Etiquetagem 63 Inverted Weibull 93,33 
Location: 0,002 

Scale: 4,58 
Shape: 3,56 

Quadro 5 – Dados das distribuições estatísticas implementadas no modelo de simulação. 
Fonte: Autoria própria 
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Observa-se no Quadro 5 que cinco das sete distribuições estatísticas obtidas 

apresentam pontuação relativa acima de 90 (de um máximo de 100). Isto indica 

adequado nível de concordância entre os dados levantados na prática e os modelos 

de distribuições gerados pelo ExpertFit. 

A fim de observar graficamente o comportamento do modelo com relação aos 

dados levantados – ainda com auxílio do software – foram gerados os gráficos 

apresentados nas Figuras 28 a 34. O histograma dos dados obtidos no levantamento 

prático é representado pelas barras, enquanto o comportamento do modelo estatístico 

mais concordante é indicado pela linha. O eixo das abscissas corresponde ao tempo 

necessário em cada atividade, em segundos, e o eixo das ordenadas corresponde à 

probabilidade de ocorrência dos valores de tempos correspondentes. 

 

 

Figura 28 – Ajuste do modelo de distribuição de probabilidades Johnson SB sobre o histograma de 
tempos da etapa de aliquotagem por placa. 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 29 - Ajuste do modelo de distribuição de probabilidades Log-logistic sobre o histograma de 
tempos da etapa de selagem por placa. 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 30 - Ajuste do modelo de distribuição de probabilidades Johnson SB sobre o histograma de 
tempos da etapa de centrifugação por ciclo. 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 31 - Ajuste do modelo de distribuição de probabilidades Beta sobre o histograma de tempos da 
etapa de retirada de selo por placa. 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 32 - Ajuste do modelo de distribuição de probabilidades Log-logistic sobre o histograma de 
tempos da etapa de conferência por placa. 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 33 - Ajuste do modelo de distribuição de probabilidades Pearson tipo VI sobre o histograma de 
tempos da etapa de empacotamento por placa. 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 34 - Ajuste do modelo de distribuição de probabilidades Weibull Invertido sobre o histograma de 
tempos da etapa de etiquetagem por placa. 
Fonte: Autoria própria 

 

Com base nos gráficos, pode-se observar um nível adequado de 

concordância entre os valores experimentais de tempos de cada etapa do 
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processamento dos módulos gelificados, uma vez que os modelos estatísticos obtidos 

seguem a tendência do histograma dos dados reais. 

 

 

5.2 RESULTADOS DO TESTE DE VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

 

Como parte da validação do modelo de simulação, o comportamento do 

processo representado na animação no software, nos cenários com duas estufas com 

capacidade para até 16 placas, foi comparado aos eventos reais referentes ao 

processo de produção dos módulos de amplificação gelificados, para detecção da 

Ciclosporíase, produzidos em escala experimental no departamento de 

desenvolvimento do IBMP.  

A Figura 35 representa o ambiente 3D simplificado do modelo de simulação 

do cenário 15 em operação após cerca de 2,8 horas do dia útil. As placas são 

representadas por cubos marrons. Observa-se que, enquanto dois operadores estão 

envolvidos na etapa de aliquotagem, um terceiro operador atua na selagem das placas 

e, além disso, duas estufas de gelificação estão em processamento. De forma 

concomitante, no laboratório 2, um operador executa o preparo da solução 4. 

O comportamento dos operadores e a execução das atividades no modelo 

foram considerados, pela gerência de produção e pelo responsável pela melhoria da 

tecnologia de gelificação, factíveis e adequados para representar o processo de 

produção real. 
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Figura 35 - Ambiente 3D durante simulação do cenário 15. 
Fonte: Autoria própria 

 

Um segundo teste, dentro da validação, verificou a robustez do modelo 

demandando o processamento de um número muito alto de placas. O modelo do 

cenário 15, para processamento de 1.800 placas por dia, é apresentado como 

exemplo e seu ambiente 3D (após cerca de 21 horas de simulação do dia útil) na 

Figura 36. 

Observa-se a ocorrência de um acúmulo de módulos, ou seja, a formação de 

um gargalo logo após as estufas de gelificação. O fato é explicado pela necessidade 

dos operadores 2 e 3 terminarem toda a aliquotagem antes de seguirem para a 

execução de outras atividades, como as atividades finais do processo (fechamento, 

conferência, empacotamento e etiquetagem).  

Além disso, com menor intensidade, também é observado um acúmulo de 

material após a aliquotagem, indicando o menor desempenho (em termos de placas 

processadas por tempo) do operador 4, que realiza as atividades de selagem, 

centrifugação, retirada do selo e setup das estufas, enquanto os operadores 2 e 3 se 

dedicam à aliquotagem. 
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Figura 36 – Ambiente 3D da simulação do cenário 15 para processamento de 1.800 placas por dia.  
Fonte: Autoria própria 

 

 

5.3 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DOS CENÁRIOS DA GELIFICAÇÃO 

 

 

Tanto a definição dos parâmetros a serem observados na etapa de coleta de 

dados, quanto a construção dos modelos de simulação, foram direcionados pelas 

informações contidas nos fluxogramas construídos seguindo a técnica IDEF-SIM. A 

abordagem para mapeamento do processo seguindo esta proposta garantiu a 

convergência entre os dados coletados e as necessidades do modelo de simulação, 

de modo que não houve desvios significativos entre o planejamento e a forma com 

que os modelos foram construídos. 

No laboratório 2, da linha de Processamento, são produzidas as soluções que 

irão compor a mistura de gelificação, bem como a própria mistura de gelificação. 

Todas as atividades são realizadas por um único operador, supervisionado por outro 

operador pela verificação. A Figura 37 apresenta o gráfico de Gantt com o perfil das 

atividades realizadas para produção das soluções.  
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Figura 37 – Gráfico de Gantt do Laboratório 2, etapa de preparo da mistura de gelificação. 
Fonte: Autoria própria 

  

Para todos os cenários foram considerados os mesmos tempos de produção 

da mistura de gelificação. Dada a solubilidade das matérias-primas, o aumento do 

volume de soluções produzidos não altera significativamente o tempo desses 

processos. Outra informação que pode ser retirada do gráfico é a existência de 

ociosidade no período considerado útil (oito horas por dia), permitindo ajustes nos 

processos sem alterações significativas no custo de produção.  

Cabe enfatizar que o operador 1 após a conclusão das atividades no 

laboratório 2, pode ser utilizado em outras atividades que não fazem parte direta 

daquelas descritas nas ordens de produção, como por exemplo, lavagem e preparo 

de vidraria e plasticaria, preparo de soluções de limpeza e organização dos estoques 

nos laboratórios.  

De modo a possibilitar a análise do perfil de utilização das salas e da 

distribuição de atividades durante a operação em cada um dos 16 cenários de 

gelificação, foram gerados gráficos de Gantt, tanto para atividades, quanto para os 

operadores. Foram desenvolvidos cenários com dois e com três operadores (sempre 

com um verificador).  

Para os cenários com dois operadores no laboratório 3, o operador 2 foi 

desabilitado para realização das rodadas de simulação. Contudo, ele continua 

aparecendo no gráfico de Gantt. Neste caso, tanto a barra chamada Op2 (operador 2) 

quanto a Aliquotagem 2 ficarão cinzas.  

Nos cenários com três operadores desempenhando atividades no laboratório 

3, o operador 2 é responsável apenas pela etapa de aliquotagem e, da mesma forma 

que o operador 1, após as atividades pode ser aproveitado em outros afazeres como 

por exemplo, coleta dos dados dos freezers e geladeiras (temperatura), limpeza e 

organização de equipamento, dentre outras. Nos demais cenários, o operador 3 é 

responsável pelo preparo da sala, formulação da reação gelificada, aliquotagem, 

fechamento, etiquetagem da embalagem e organização final do laboratório. O 
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operador 4, por seu turno, também prepara a sala e faz a organização final do 

laboratório. Este ainda é responsável pela selagem das placas, centrifugação, 

organização, início e final do processo de gelificação, conferência e empacotamento, 

além da armazenagem das placas.  

A seguir são apresentadas as análises de cada um dos cenários propostos. 

Todos os gráficos representam o segundo dia útil (dia 2) de operação dos cenários 

avaliados, iniciando-se em 86.400 segundos e terminando em 115.200 segundos.  

O primeiro gráfico de Gantt representa as atividades realizadas no laboratório 

3, ou seja, mostra as atividades necessárias para produção da mistura da reação até 

o armazenamento da placa gelificada e embalada (módulo de amplificação do kit NAT 

HIV/HCV/HBV). O segundo gráfico de Gantt para cada cenário apresenta o tempo 

despendido pelos operadores durante um dia de trabalho (oito horas úteis). 

Também são apresentadas tabelas com os dados de entrada da simulação 

computacional juntamente com a melhor distribuição de probabilidades dentre as que 

podem ser implementadas no FlexSim, determinadas pelo software ExpertFit. O total 

de operadores incluem os verificadores, pois, apesar destes não interferirem 

diretamente no processo, agregam custos. 

Outra informação importante para desenvolvimento e análise dos cenários é 

a quantidade mensal mínima (2.208 placas) necessária para atender a demanda de 

produção de módulos de amplificação NAT HIV/HCV/HBV. 

 

 

5.4 ANÁLISE DO CENÁRIO 1  

 

 

Na Tabela 3 são apresentados os dados de entrada inseridos no modelo e 

também os resultados de saída (dias trabalhados por mês e média diária de horas 

trabalhadas). A mesma estrutura foi aplicada aos demais cenários. 
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Tabela 3 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 1 

Cenário CN1 
Total de operadores no Lab 2 2 
Total de operadores no Lab 3 3 
Total geral de operadores 5 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 16 
Placas processadas por dia 80 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN1 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 27,6 
Dias trabalhados/mês (total) 29 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 8,04 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 38, é possível observar que a ausência do operador 2 no processo 

de alíquotagem impossibilita a execução das atividades no período de oito horas 

(28.800 segundos). Isto pode ser observado quando as atividades dos operadores 3 

e 4 são comparadas com a barra chamada Período util. Mesmo considerando as horas 

excedentes nos dias úteis e a produção de até 80 placas diárias, poderiam ser 

produzidas apenas 1.600 placas mensais.  

Por fim, para atender a demanda atual, neste cenário, seria necessário que a 

produção operasse praticamente todos os finais de semana. 

 

 
Figura 38 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 1). 
Fonte: Autoria própria 
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5.5 ANÁLISE DO CENÁRIO 2  

 

 

Tabela 4 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 2 

Cenário CN2 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 3 
Total geral de operadores 5 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 16 
Placas processadas por dia 128 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN2 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 17,3 
Dias trabalhados/mês (total) 19 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 10,29 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 39, é possível observar que a ausência de operador 2 no processo 

de aliquotagem sobrecarrega os operadores 3 e 4, fazendo com que as atividades 

diárias extrapolem oito horas diárias. Além disso, verifica-se que trabalhando 10,29 

horas diárias a produção alcançaria a demanda mensal sem exceder os dias úteis. 

Viabilizando-se estas horas extras seria possível produzir mensalmente 2.432 placas.  

 

Figura 39 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 2). 
Fonte: Autoria própria 
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5.6 ANÁLISE DO CENÁRIO 3  

 

 

Tabela 5 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 3 

Cenário CN3 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 4 
Total geral de operadores 6 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 16 
Placas processadas por dia 80 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN3 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 27,6 
Dias trabalhados/mês (total) 29 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 7,89 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 40 verifica-se que a adição do operador 2 no processo de 

aliquotagem possibilita que todas atividades ocorram dentro do período de oito horas 

(28.800 segundos). Entretanto, da mesma forma que no cenário 1, para atender-se a 

demanda mensal seria necessário que se trabalhasse todos os dias do mês, incluindo 

os finais de semana. Considerando apenas os dias úteis, poderiam ser produzidas 

mensalmente 1.600 placas, o que é insuficiente para atender à demanda. 
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Figura 40 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 3). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

5.7 ANÁLISE DO CENÁRIO 4  

 

 

Tabela 6 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 4 

Cenário CN4 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 4 
Total geral de operadores 6 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 16 
Placas processadas por dia 128 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN4 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 17,3 
Dias trabalhados/mês (total) 19 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 10,11 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 41 com produção diária de 128 placas e com a inclusão do operador 

2 no processo de aliquotagem, constata-se que ainda assim não é possível a 

execução das atividades no período de oito horas (28.800 segundos). Os resultados 

são similares aqueles apresentados no cenário 2, sendo necessárias duas horas 
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extras durante todos os 19 dias de produção mensal. Ao considerar esta opção, 

durante 20 dias úteis poderiam ser produzidas até 2.432 placas. 

 

 

Figura 41 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 4). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

5.8 ANÁLISE DO CENÁRIO 5  

 

 

Tabela 7 - Dados de entrada e resultados da Modelagem computacional – Cenário 5 

Cenário CN5 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 3 
Total geral de operadores 5 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 36 
Placas processadas por dia 144 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN5 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 15,3 
Dias trabalhados/mês (total) 17 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 7,48 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 42, com produção diária de 144 placas percebe-se que, mesmo 

com a ausência do operador 2 no processo de alíquotagem, seria possível atender a 
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demanda mensal trabalhando 17 dias por mês, dentro das oito horas diárias, com 

2.448 placas produzidas. Nota-se ainda que, trabalhando durante os 20 dias úteis, 

poderiam ser produzidas 2.880 placas durante um mês.  

 

 

Figura 42 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 5). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

5.9 ANÁLISE DO CENÁRIO 6  

 

 

Tabela 8 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 6 

Cenário CN6 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 3 
Total geral de operadores 5 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 36 
Placas processadas por dia 180 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN6 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 12,3 
Dias trabalhados/mês (total) 14 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 8,65 

Fonte: Autoria própria 
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Produzindo diariamente 180 placas, durante 14 dias úteis, no cenário 6 seria 

possível alcançar uma produção mensal de 2.520 placas, superando-se a produção 

necessária. Contudo, conforme apresentado na Figura 43, a ausência do operador 2 

faz com que os operadores 3 e 4 concluam suas atividades diárias em 8,65 horas, 

extrapolando as oito horas diárias estabelecidas para a produção. 

 

 

Figura 43 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 6). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

5.10 ANÁLISE DO CENÁRIO 7  

 

 

Tabela 9 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 7 

Cenário CN7 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 4 
Total geral de operadores 6 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 36 
Placas processadas por dia 144 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN7 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 15,3 
Dias trabalhados/mês (total) 17 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 6,77 

Fonte: Autoria própria 
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Com capacidade proposta para uma produção diária de 144 placas, neste 

cenário é possível constatar que, com do operador 2 no processo de alíquotagem, 

seria possível atender a demanda mensal trabalhando durante 17 dias por mês. 

Seriam necessárias 6,77 horas diárias para uma produção de 2.448 placas/mês. Além 

disso, nota-se que poderiam ser produzidas 2.880 placas, se trabalhados os 20 dias 

uteis do mês. 

 

 

Figura 44 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 7). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

5.11 ANÁLISE DO CENÁRIO 8  

 

 

Tabela 10 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 8 

Cenário CN8 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 4 
Total geral de operadores 6 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 36 
Placas processadas por dia 180 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN8 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 12,3 
Dias trabalhados/mês (total) 14 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 8,28 

Fonte: Autoria própria 

 

Produzindo diariamente 180 placas, durante 14 dias úteis, no cenário 8 seria 

possível produzir 2.520 placas mensais. Apesar disso, conforme apresentado na 

Figura 45, as atividades dos operadores 3 e 4 ultrapassam o limite diário de oito horas, 

mesmo com o operador 2.  

 

 

Figura 45 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 8). 
Fonte: Autoria própria 
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5.12 ANÁLISE DO CENÁRIO 9  

 

 

Tabela 11 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 9 

Cenário CN9 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 3 
Total geral de operadores 5 
Número de estufas 1 
Capacidade de cada estufa 60 
Placas processadas por dia 120 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN9 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 18,4 
Dias trabalhados/mês (total) 20 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 7,38 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 46 verifica-se que o cenário 9 não considerou o operador 2. 

Contudo, produzindo diariamente 120 placas seria possível atender a demanda se 

fossem trabalhadas diariamente 7,38 horas, durante os 20 dias. A produção mensal 

alcançaria 2.400 placas. 

 

 

Figura 46 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 9). 
Fonte: Autoria própria 
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5.13 ANÁLISE DO CENÁRIO 10  

 

 

Tabela 12 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 10 

Cenário CN10 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 3 
Total geral de operadores 5 
Número de estufas 1 
Capacidade de cada estufa 60 
Placas processadas por dia 180 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN10 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 12,3 
Dias trabalhados/mês (total) 14 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 9,38 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 47 também se constata a ausência do operador 2 e na Tabela 12 

uma produção diária de 180 placas. Diante dessas premissas são necessárias 9,38 

horas para alcançar essa produção. Portanto, para atender a demanda mensal 

trabalhar-se-ia 1,38 horas adicionais durante os 14 dias de produção alcançando 

2.520 placas/mês. 

 

 

Figura 47 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 10). 
Fonte: Autoria própria 
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5.14 ANÁLISE DO CENÁRIO 11  

 

 

Tabela 13 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 11 

Cenário CN11 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 4 
Total geral de operadores 6 
Número de estufas 1 
Capacidade de cada estufa 60 
Placas processadas por dia 120 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN11 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 18,4 
Dias trabalhados/mês (total) 20 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 6,77 

Fonte: Autoria própria 

 

Neste cenário, com a adição do operador 2, os resultados são iguais aos 

apresentados no cenário 9. Entretanto, como existe um operador a mais, os processos 

poderiam ser executados fazendo uso de 6,77 horas diárias, totalizando mensalmente 

2.400 placas gelificadas. 

 

 

Figura 48 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 11). 
Fonte: Autoria própria 
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5.15 ANÁLISE DO CENÁRIO 12  

 

 

Tabela 14 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 12 

Cenário CN12 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 4 
Total geral de operadores 6 
Número de estufas 1 
Capacidade de cada estufa 60 
Placas processadas por dia 180 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN12 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 12,3 
Dias trabalhados/mês (total) 14 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 8,76 

Fonte: Autoria própria 

 

Neste cenário, com a adição do operador 2, os resultados são iguais aos 

apresentados no cenário 10. Entretanto, como existe um operador a mais, os 

processos poderiam ser executados num período diário menor, embora ainda superior 

a oito horas diárias. Portanto, para atender a demanda mensal seria necessário 

trabalhar 0,76 horas adicionais durante os 14 dias de produção, alcançando 2.520 

placas/mês. 
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Figura 49 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 12). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

5.16 ANÁLISE DO CENÁRIO 13  

 

 

Tabela 15 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 13 

Cenário CN13 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 3 
Total geral de operadores 5 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 60 
Placas processadas por dia 180 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN13 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 12,3 
Dias trabalhados/mês (total) 14 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 8,16 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 50 é possível observar a ausência do operador 2 no processo de 

aliquotagem. Além disso, o cenário propõe a produção diária de 180 placas. Para 

atingir a demanda mensal seria necessário trabalhar diariamente 8,16 horas durante 

14 dias úteis, alcançando desta forma 2.520 placas gelificadas.  
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Figura 50 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 13). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

5.17 ANÁLISE DO CENÁRIO 14  

 

 

Tabela 16 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 14 

Cenário CN14 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 3 
Total geral de operadores 5 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 60 
Placas processadas por dia 240 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN14 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 9,2 
Dias trabalhados/mês (total) 11 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 9,52 

Fonte: Autoria própria 

 

Este cenário propõe a produção diária de 240 placas, com três operadores no 

laboratório 3. Dado o número de bateladas diárias seria necessário que os operadores 

3 e 4 extrapolassem o período diário de oito horas. Assumindo ser viável trabalhar 

9,24 horas, durante 11 dias seriam produzidas 2.640 placas gelificadas mensalmente. 
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Figura 51 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 14). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

5.18 ANÁLISE DO CENÁRIO 15  

 

 

Tabela 17 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 15 

Cenário CN15 
Total de operadores no Lab2 2 
Total de operadores no Lab 3 4 
Total geral de operadores 6 
Número de estufas 2 
Capacidade de cada estufa 60 
Placas processadas por dia 180 
Mínimo de placas processadas por mês 2208 
Resultados da Simulação CN15 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 12,3 
Dias trabalhados/mês (total) 14 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 
Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 6,76 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 52 observa-se a presença do operador 2 no processo de 

aliquotagem. Este cenário propõe a produção diária de 180 placas. Trabalhando 6,76 

horas durante 14 dias úteis seria possível produzir 2.520 placas mensalmente. Nota-

se ainda que, trabalhando durante os 20 dias úteis, poderiam ser produzidas 3.600 

placas durante um mês.  
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Figura 52 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 15). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

5.19 ANÁLISE DO CENÁRIO 16  

 

 

Tabela 18 - Dados de entrada e resultados da modelagem computacional – Cenário 16 

Cenário CN16 

Total de operadores no Lab2 2 

Total de operadores no Lab 3 4 

Total geral de operadores 6 

Número de estufas 2 

Capacidade de cada estufa 60 

Placas processadas por dia 240 

Mínimo de placas processadas por mês 2208 

Resultados da Simulação CN16 
Dias trabalhados/mês (Lab 3) 9,2 

Dias trabalhados/mês (total) 11 

Média de horas trabalhadas por dia - Lab 2 3,93 

Média de horas trabalhadas por dia - Lab 3 7,58 

Fonte: Autoria própria 

 

Este cenário propõe a produção diária de 240 placas e considera ainda a 

presença do operador 2. Dessa forma seria possível produzir 2.640 placas mensais 

com os operadores trabalhando 7,58 horas diárias, durante 11 dias úteis.  

Este cenário permitiria quase duplicar a produção mensal dos módulos de 

amplificação NAT, com a produção de 4.800 placas. 
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Figura 53 – Perfil das atividades no Laboratório 3 e da ocupação dos operadores na Linha de 
Processamento no segundo dia de simulação em função do tempo em segundos (Cenário 16). 
Fonte: Autoria própria 
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5.20 SÍNTESE DOS RESULTADOS DOS CENÁRIOS  

 

 

Tabela 19 – Síntese dos resultados dos cenários simulados e critérios para aceitação dos cenários 

Cenários 

Número de 
estufas e 

capacidade 
da estufa 

Total geral 
de 

operadores + 
verificadores 

Mínimo de 
placas 

processadas 
por dia 

Resultado das Simulações 

Dias 
trabalhados/
mês (total) 

Média de 
horas 

trabalhadas 
por dia - Lab 

3 

Capacidade 
de Produção 

nos Dias 
Úteis 

Trabalhados 

CN1 2 x 16 5 80 29 8,04 1.600 

CN2 2 x 16 5 128 19 10,29 2.432 

CN3 2 x 16 6 80 29 7,89 1.600 

CN4 2 x 16 6 128 19 10,11 2.432 

CN5 2 x 36 5 144 17 7,48 2.448 

CN6 2 x 36 5 180 14 8,65 2.520 

CN7 2 x 36 6 144 17 6,77 2.448 

CN8 2 x 36 6 180 14 8,28 2.520 

CN9 1 x 60 5 120 20 7,38 2.400 

CN10 1 x 60 5 180 14 9,38 2.520 

CN11 1 x 60 6 120 20 6,77 2.400 

CN12 1 x 60 6 180 14 8,76 2.520 

CN13 2 x 60 5 180 14 8,16 2.520 

CN14 2 x 60 5 240 11 9,52 2.640 

CN15 2 x 60 6 180 14 6,76 2.520 

CN16 2 x 60 6 240 11 7,58 2.640 

Critérios para aceitação do cenário ≤ 20 dias/mês ≤ 8 horas/dia 
≥ 2.208 

placas/mês 

Fonte: Autoria própria 

 

Observa-se na Tabela 19 que diferentes tempos são necessários nas etapas 

de produção do módulo de amplificação NAT e estão relacionados à quantidade de 

placas processadas por dia em cada um dos cenários, bem como ao número de 

operadores. Além disso, é possível constatar que o maior gargalo do processo 

(independente do cenário) é a etapa de gelificação das placas, a qual acontece nas 

estufas. Devido ao fato desta operação ser realizada em bateladas longas (duas 

horas), com quantidade de placas limitadas à capacidade da estufa, foram geradas 

pausas antes das próximas etapas de finalização dos módulos, levando a períodos de 

ociosidade dos operadores. Tais pausas são maiores nos cenários em que apenas 

uma estufa é utilizada. 
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Para avaliação dos cenários propostos, dadas as restrições existentes no 

IBMP, foram estabelecidas três restrições: (i) a produção da demanda mensal 

estabelecida deve ocorrer dentro do período mensal de 20 dias úteis; (ii) a produção 

deve acontecer dentro do período útil diário, o qual foi fixado em oito horas (28.800 

segundos) e; (iii) a produção mensal seja capaz de atender a demanda 

preestabelecida de 2.208 placas gelificadas. 

Posto isso, nenhum dos cenários com duas estufas para 16 placas atendeu 

as três condições que indicam viabilidade. Os cenários 2 e 4 excederiam em mais de 

duas horas diárias o tempo limite para produção, além de não suprirem a demanda 

mensal exigida. Já o cenário 1, mesmo excedendo em poucos minutos o tempo limite 

de oito horas, exigiria que a planta operasse durante todo o mês, incluindo sábados e 

domingos. Por fim, no cenário 3, com seis operadores, apesar de possibilitar que toda 

operação ocorra dentro do período útil (oito horas), seriam necessárias atividades de 

produção durante praticamente todo o mês (29 dias).  

Cenários com apenas uma estufa com capacidade de 16 placas não foram 

avaliados, visto que nem mesmo com duas seria possível atender à demanda mensal 

proposta. 

A simulação dos demais cenários (CN5 ao CN16) demonstrou que, em todos 

eles, dentro do período de 20 dias úteis por mês é possível atender à demanda 

proposta de 2.208 placas do módulo de amplificação do kit NAT. Com isso dois dos 

três critérios são atendidos, restando avaliar o número de horas trabalhadas por dia. 

Diante disso, seis cenários extrapolam o período diário de oito horas, tornando-se 

inviáveis.  

Nos cenários que utilizaram duas estufas para 36 placas apenas os cenários 

5 e 7 apresentam-se viáveis, atendendo as três restrições já apresentadas. Todas as 

atividades são desenvolvidas dentro do período disponibilizado para produção. Para 

atender à demanda mensal, em ambos os cenários são necessários 17 dias úteis. 

Com esse resultado da simulação também foi possível observar que o número de 

operadores não afeta significativamente o tempo de processamento. O limitante para 

os cenários 6 e 8 foi a capacidade de processamento diário das estufas para atender 

a meta de 180 placas/dia. Nesses cenários seriam necessárias mais de 8 horas diárias 

de operação produtiva, o que os inviabilizaria. Não foram avaliados cenários com uma 

estufa para 36 placas, visto que com duas estufas de 16 placas todos os cenários 

apresentaram-se inviáveis. 



126 
 

 

Os cenários com uma estufa para 60 placas (CN9 a CN12) apresentaram perfil 

similar aos cenários com duas estufas de 36 placas. Desta forma, o cenário 9 e 11 

atenderiam à demanda de produção de 2.208 placas/mês, dentro do período diário de 

oito horas, utilizando todos os dias úteis de cada mês. Para os cenários 10 e 12, 

considerando a produção diária de 180 placas, são exigidas mais de oito horas úteis 

trabalhadas por dia, inviabilizando-os. 

Por fim, dos cenários com duas estufas para 60 placas (CN13 a CN16), 

apenas dois são viáveis. Os cenários CN15 e CN16 – para produção diária de 180 e 

240 placas respectivamente – são viáveis. Ambos contam com seis operadores na 

produção (dois verificadores), possibilitando o atendimento da demanda mensal em 

11 dias úteis. Já nos cenários 12 e 14, o fator que limita o processo é a ausência do 

segundo operador no processo de aliquotagem. Também é importante notar que, 

mesmo em outros cenários, o operador 2 é essencial na manutenção do cronograma 

geral, exceto no cenário 5, o qual atende todos os critérios mesmo sem este operador. 

Vale reforçar que as restrições foram definidas de acordo com a estrutura de 

trabalho atual do IBMP, o que significa que sua viabilidade é facultada com algumas 

mudanças. Caso seja permitida a utilização de horas extras e (em alguns casos) 

operações durante os finais de semana, todos os cenários com estufas para 36 placas 

ou para 60 placas seriam viáveis. Contudo, a mudança do regime de trabalho da 

produção para atender os cenários é vista como inconveniente, uma vez que alteraria 

toda estrutura de trabalho adotada pelo IBMP e poderia incorrer em problemas 

trabalhistas. 

 

 

5.21 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DOS CENÁRIOS VIÁVEIS  

 

 

As informações relacionadas ao custo de produção dos módulos de 

amplificação do kit NAT HIV/HCV/HBV foram obtidas a partir de registros históricos 

de 2016, fornecidos pela produção do IBMP e estão contidas nas Tabelas 20 e 21.  

Essas informações foram utilizadas como referência para comparação com 

os cenários identificados anteriormente como viáveis. Cenários viáveis são aqueles 

que atenderam todas as restrições ao modelo: tempo diário de produção, dias úteis 

mensais e suprimento da demanda mensal que fora estabelecida. 
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Tabela 20 - Custo direto de produção do módulo de amplificação HIV/HCV no ano de 2016 

Custo Direto por Módulo de Amplificação HIV/HCV 

Custo Direto de Produção $               921,34 

Custo Mão de Obra Direta $                 33,45 

Custo Depreciação, Manutenção e Calibração $                   1,41 

Custo Direto Total - por Módulo $               956,20 

Custo Direto Anual para Módulos de Amplificação HIV/HCV 

Custo Direto de Produção $   12.205.847,20 

Custo Mão de Obra Direta $        443.172,86 

Custo Depreciação, Manutenção e Calibração $          18.681,37 

Custo Direto Total - Anual $   12.667.701,43 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 21 - Custo direto de produção do módulo de amplificação HBV no ano de 2016 

Custo Direto por Módulo de Amplificação HBV 

Custo Direto de Produção $               961,82 

Custo Mão de Obra Direta $                 33,45 

Custo Depreciação, Manutenção e Calibração $                   1,41 

Custo Direto Total - por Módulo $               996,68 

Custo Direto Anual para Módulos de Amplificação HBV 

Custo Direto de Produção $   12.742.154,97 

Custo Mão de Obra Direta $        443.172,86 

Custo Depreciação, Manutenção e Calibração $          18.681,37 

Custo Direto Total - Anual $   13.204.009,20 

Fonte: Autoria própria 

 

Considerando os dados coletados é possível observar que o custo direto total 

de produção do módulo de amplificação NAT HIV/HCV/HBV – para atender 

plenamente a demanda – alcança anualmente mais de $25 milhões de unidades 

monetárias, sendo o custo direto de produção (matéria-prima, materiais e 

embalagens) responsável por mais de 96% do custo direto total.  

   De posse dos dados históricos, bem como dos valores baseados nos 

resultados dos cenários viáveis da simulação do processo utilizando a gelificação, foi 

elaborada uma tabela para comparação do custo direto entre estes cenários, os quais 

são apresentados nas Tabelas 22 e 23.  

Os custos de mão de obra consideram o número arredondado de dias 

trabalhados. Para cálculo da taxa de ocupação mensal das linhas de produção foram 

considerados meses com 20 dias úteis de oito horas cada. Os custos diretos de 

produção incluem mão de obra direta, matéria-prima e materiais, embalagens e os 
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custos de depreciação, manutenção e calibração dos equipamentos envolvidos 

diretamente no processo. 

 

Tabela 22 - Custos diretos de produção do módulo de amplificação comparando o processo 
convencional com tecnologia da gelificação, cenários 5, 7 e 9 

CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 
CENÁRIOS 

Atual CN5 CN7 CN9 

Módulo de Amplif. HIV/HCV  $              956,20   $              912,08   $              915,30   $              916,56  

    Custo Matéria-Prima e Consumíveis  $              921,34   $              883,73   $              883,79   $              883,73  

    Custo Mão de Obra Direta  $                33,45   $                23,39   $                26,97   $                27,79  

    Custo Deprec. Manut. e Calibração  $                   1,41   $                   4,96   $                   4,54   $                   5,04  

Módulo de Amplif. HBV  $              996,68   $              950,53   $              953,69   $              955,01  

    Custo Matéria-Prima e Consumíveis  $              961,82   $              922,18   $              922,18   $              922,18  

    Custo Mão de Obra Direta  $                33,45   $                23,39   $                26,97   $                27,79  

    Custo Deprec. Manut. e Calibração  $                   1,41   $                   4,96   $                   4,54   $                   5,04  

Módulo de Amplif. HIV/HCV/HBV  $           1.952,88   $           1.862,61   $           1.868,99   $           1.871,57  

Custo Direto Total (Anualizado)  $25.332.759,36   $24.161.776,92   $24.244.538,28   $24.278.066,04  

     Investimento Aquisição de Estufas    $      160.048,22   $      160.048,22   $        76.225,91  

Custo Direto Total + Investimento    $24.321.825,14   $24.404.586,50   $24.354.231,95  

Variação em Relação a 2016   -3,99% -3,66% -3,86% 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 23 - Custos diretos de produção do módulo de amplificação comparando o processo 
convencional com a tecnologia da gelificação, cenários 11,15 e 16 

CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 
CENÁRIOS 

Atual CN11 CN15 CN16 

Módulo de Amplif. HIV/HCV  $              956,20   $              920,78   $              908,86   $              904,39  

    Custo Matéria-Prima e Consumíveis   $              921,34   $              883,73   $              883,73   $              883,73  

    Custo Mão de Obra Direta  $                33,45   $                32,37   $                21,55   $                17,69  

    Custo Deprec. Manut. e Calibração  $                   1,41   $                   4,68   $                   3,58   $                   2,97  

Módulo de Amplif. HBV  $              996,68   $              959,23   $              947,31   $              942,84  

    Custo Matéria-Prima e Consumíveis  $              961,82   $              922,18   $              922,18   $              922,18  

    Custo Mão de Obra Direta  $                33,45   $                32,37   $                21,55   $                17,69  

    Custo Deprec. Manut. e Calibração  $                   1,41   $                   4,68   $                   3,58   $                   2,97  

Módulo de Amplif. HIV/HCV/HBV  $           1.952,88   $           1.880,01   $           1.856,17   $           1.847,23  

Custo Direto Total (Anualizado)  $25.332.759,36   $24.387.489,72   $24.078.237,24   $23.962.267,56  

     Investimento Aquisição de Estufas    $        76.225,91   $      152.451,82   $      152.451,82  

Custo Direto Total + Investimento    $24.463.715,63   $24.230.689,06   $24.114.719,38  

Variação em Relação a 2016   -3,43% -4,35% -4,81% 

Fonte: Autoria própria 

 

Usando as Tabelas 22 e 23, é possível comparar o processo produtivo 

atualmente empregado no IBMP com os demais cenários com a gelificação. Em todos 

os cenários ocorreram reduções nos custos diretos de produção (anualizado), que 

variaram de 3,73% (cenário 11) até 5,41% (cenário 16). A economia anual poderia 

variar entre $0,9 até $1,2 milhões de unidades monetárias dependendo do cenário, 

mesmo incluindo investimento inicial na aquisição das estufas.  

Essa economia deve-se principalmente à redução de 4,1% nos custos com 

matéria-prima e consumíveis, que são responsáveis por mais de 96% do custo direto 

do módulo de amplificação do kit NAT HIV/HCV/HBV. 

Além disso, também é possível perceber reduções no custo de mão de obra 

direta em todos os cenários, variando de 3,24% (cenário 11) até 47,13% (cenário 16), 

decorrentes da redução do número de operadores necessários no processo com a 

técnica de gelificação. As reduções não são mais significativas, pois houve um 

aumento no tempo de execução das atividades em quase todos os cenários em 

relação ao cenário atual. 
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Também é possível observar um aumento dos custos com depreciação, 

manutenção e calibração de equipamentos nos cenários simulados, devido à 

incorporação de estufas de gelificação. 

Conforme apresentado na Tabela 24, a simulação do processo com a 

tecnologia de gelificação aponta um aumento expressivo da utilização dos laboratórios 

2 e 3, atingindo a utilização máxima nos cenários 9 e 11. 

 

Tabela 24 – Comparativo da taxa de ocupação entre o ano de 2016 e os cenários viáveis 

LINHAS 
TAXA DE OCUPAÇÃO 

Atual CN5 CN7 CN9 CN11 CN15 CN16 

Linha Processamento (Lab2 e Lab3) 37% 85% 85% 100% 100% 70% 55% 

Linha de Empacotamento 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fonte: Autoria própria 

 

Dados de 2016 apresentaram uma taxa de ocupação acumulada de 37% nos 

laboratórios 2 e 3 da Linha de Processamento. Esse percentual indica que é possível 

ampliar a capacidade de produção do módulo de amplificação kit NAT nos moldes 

atuais, caso seja necessário. Para esse aumento seria necessária a ampliação do 

número de operadores, permitindo que as operações nos laboratórios 2 e 3 e na linha 

de empacotamento ocorressem de forma simultânea.  

Por outro lado, a incorporação da técnica de gelificação no processo produtivo 

pode promover a redução de custos mesmo com aumento na taxa de utilização dos 

laboratórios, sem haver saturação da sua capacidade. Observa-se ainda que nos 

cenários 15 e 16, mesmo incorporando a gelificação, é possível aumentar a produção 

de placas gelificadas em até 30% e 45% respectivamente.  

Vale enfatizar que a área ocupada pelo laboratório 3 (necessário apenas nos 

cenários simulados) é pelo menos duas vezes menor do que área da sala de 

empacotamento que atualmente é utilizada no processo convencional e seria 

dispensada com a implementação da gelificação, podendo ser utilizada para outros 

fins. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A área de P&D do IBMP vem trabalhando no desenvolvimento de testes de 

diagnósticos moleculares utilizando como diferencial a técnica de gelificação 

licenciada para o IBMP. Ainda existem dúvidas quanto aos ganhos financeiros e 

operacionais proporcionados pela utilização da produção em escala industrial de kits 

gelificados. 

As técnicas apresentadas nesse estudo – como os modelos propostos por 

Montevechi et al. (2010) e a utilização da modelagem computacional – geraram 

resultados que possibilitaram a análise e a comparação do método de produção 

atualmente utilizado para a produção do módulo de amplificação do kit NAT 

HIV/HVC/HBV com cenários alternativos de produção. 

A comparação entre os custos diretos de produção dos processos atualmente 

empregados com os resultados da simulação permitiram verificar que pode haver 

reduções nos custos com matérias-primas e mão de obra direta, mesmo ocorrendo 

um aumento no custo com depreciação, calibração e manutenção. Tais reduções 

poderiam alcançar até 5,41% ao ano (cenário 16), mesmo incluindo o investimento 

necessário para à inclusão das estufas no processo produtivo. 

Entre os cenários simulados e viáveis foi possível concluir que a planta 

poderia ser mais eficiente operando duas estufas de gelificação em paralelo. Com tais 

modificações seria possível dobrar a produção anual de kits gelificados (cenário 16), 

se necessário. 

Outro fator que apoia o argumento pela implantação da técnica de gelificação 

é que também é possível atender à demanda utilizando apenas uma estufa de 

gelificação (cenário 9), desde que utilizada 100% do período mensal disponível para 

a produção (20 dias úteis). 

Cabe ressaltar que com a introdução da nova técnica seria possível liberar a 

área de empacotamento para outras atividades. Esta área não seria mais necessária 

para o processamento do módulo de amplificação do kit NAT HIV/HVC/HBV. 

Vale destacar que o projeto também demonstrou uma aplicação de 

ferramentas de simulação para análise de incorporação de novos processos em linhas 

industriais, bem como apoiou os argumentos de que a implementação da gelificação 

promove a redução de custos, apresentando a valoração desta economia.  



132 
 

 

Por fim, além de resultados bastante promissores, vale reforçar que é 

necessária também a realização de estudos acerca da aceitabilidade do produto no 

mercado, bem como da possibilidade de agregar valor ao produto, uma vez que ele 

traz um diferencial em relação aos kits de diagnósticos comercializados no mercado 

atual.  

Também é importante a realização de lotes experimentais com o objetivo de 

aumentar o volume de dados e o nível de confiança do modelo computacional, para a 

definitiva implantação da técnica de gelificação no processo de produção do módulo 

de amplificação do Kit NAT HIV/HCV/HBV. 

Por fim, diante do apresentado nesta pesquisa e tendo como meta a 

continuidade do projeto de incorporação da tecnologia de gelificação no kit de 

diagnóstico molecular NAT HIV/HCV/HBV, bem como nos demais kits moleculares em 

desenvolvimento no IBMP, sugere-se: 

 Produzir lotes experimentais do kit NAT gelificado nas estufas 

existentes, procurando avaliar o desempenho em escala industrial. Isso 

permitiria a coleta de dados para efetuar a análise e verificação da simulação 

em comparação com os dados do experimento; 

 Efetuar as correções na modelagem computacional, buscando confirmar 

a viabilidade financeira da implantação da nova técnica de gelificação;  

 Verificar a manutenção do desempenho do produto com a gelificação e 

redução do custo de produção, iniciar a revisão da documentação, produzir 

lotes de consistência, realizar os testes de estabilidade e solicitar alteração de 

registro. 

 Uma vez que a gelificação pode promover a redução nos custos de 

transporte, recomenda-se simular o transporte, comparando o processo 

existente àquele com o produto gelificado, verificando-se os efeitos na 

redução total do custo do processo (produção, armazenagem, transporte e 

distribuição). 

 Elaborar um modelo de otimização, de programação linear inteira mista. 
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APÊNDICE A 
 

 

Dados brutos da cronoanálise (em segundos) 

 

Ensaio Aliquotagem
Selagem/ 

Fechamento
Centrifugação Conferência

Empacota-

mento
Etiquetagem

Retirada do 

selo

162.51 33.46 64.33 4.11 16.58 6.84 -

111.7 29.58 54.56 3.38 14.25 7.36 -

138.51 23.03 48.24 6.35 20.57 13.03 -

130.66 38.66 41.02 5.89 23.68 4.13 -

145.24 34.74 56.69 8.57 15.37 9.84 -

130.98 10.37 50.81 - 17.38 4.49 -

136.14 18.35 52.6 - 14.23 10.15 -

122.62 21.98 49.88 - 24.25 6.82 -

146.15 17.47 53.12 - 16.32 9.63 -

155.3 15.43 50.4 - 35.52 7.78 -

15.31 - - - - -

86.34 19.07 40.23 6.59 16.17 8.69 3.14

86.09 28.27 48.63 5.29 23.78 8.77 5.15

101.4 19.23 74.59 7.3 14.67 5.79 5.49

95.25 22.26 79.69 6.42 17.41 4.42 5.88

92.99 21.91 41.72 6.48 24.97 13.26 3.63

73.73 27.17 69.4 7.75 23.56 12.92 5.25

77.93 19.94 40.01 5.25 17.79 8.6 4.32

84.94 25.52 41.5 4.36 23.19 4.74 3.74

77.71 16.55 32.56 4.72 18.18 5.16 5.57

68.91 16.74 34.75 7.21 13.72 3.4 4.7

70.8 14.14 37.13 5.55 16.17 4.97 2.78

67.59 20.06 - 4.23 12.02 5.51 4.87

69.18 19.64 - 4.51 16.76 5.75 4.2

90.06 15.9 - 3.86 27.48 3.8 4.31

60.06 21.59 - 4.9 13.17 5.02 5.17

88.64 24.38 - 5.39 17.05 5.27 4.98

75.47 17.25 - 4.61 20.67 4.24 6.29

73.53 22.77 - 6.39 17.89 4.36 4.91

73.12 20.13 - 8.8 15.57 4.98 7.38

63.95 11.08 - 7.28 21.65 3.76 3.7

69.41 19.85 - 2.08 12.89 4.84 2.83

66.72 21.42 - 4.75 25.11 5.45 4.04

78.12 24.39 - 4.95 11.16 7.73 3.82

77.61 20.54 - 6.19 13.44 5.39 3.77

68.87 19.67 - 6.09 12.97 4.98 4.08

70.75 17.98 - 4.29 17.52 - 4.52

69.89 22.25 - - 12.91 - 4.38

70.18 20.14 - - 18.23 - 3.89

73.08 - - - 16.79 - 3.46

64.96 - - - 10.94 - 3.92

Ensaio 1

Ensaio 2
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Ensaio Aliquotagem
Selagem/ 

Fechamento
Centrifugação Conferência

Empacota-

mento
Etiquetagem

Retirada do 

selo

77.61 24.49 67.4 4.49 13.5 6.65 2.8

74.32 20.71 44.8 5.12 8.96 4.59 2.78

68.7 16.4 42.34 6.46 17.88 5.05 2.96

72.5 16.03 36.86 4.39 19.32 4.39 4.33

68 17.71 32.74 5.89 13.53 3.66 3.3

68.41 15.18 27.74 5.19 10.61 3.4 2.98

74 15.86 30.63 3.49 14.61 3.94 2.95

75.13 14.22 29.03 10.25 12.54 2.88 2.18

67.62 14.69 24.19 2.24 19.28 4.52 3.6

67.35 16.58 28.01 3.75 9.26 4.09 3.2

80.56 9.51 30.07 4.43 13.24 5.91 3.16

66.98 17.54 30.86 4.72 8.47 2.79 3.27

66.53 16.49 34.88 6.19 8.83 4.53 2.2

64.64 18.96 - 9.18 20.06 5.3 4.06

66.98 16.61 - 4.81 10.37 3.7 3.56

68.97 15.58 - 4.06 15.39 4.51 2.53

62.84 14.69 - 4.65 14.46 5.42 3.76

64.98 14.98 - 2.06 14.82 6.5 5.62

64.99 16.97 - 3.2 7.88 4.39 2.69

67.65 15.25 - 3.88 9.98 4.48 2.46

66 14.7 - 5.15 9.62 4.33 2.35

63.59 16.64 - 2.95 10.85 5.22 2.8

64.5 16.67 - - 12.46 5.28 2.79

75.7 17.11 - - 29.01 3.59 3.04

65.21 13.87 - - 14.36 4.86 2.46

59 20.22 - - 10.55 4.53 2.93

68.13 24 - - - 4.45 -

66.1 19.49 - - - 6.07 -

63.67 15.76 - - - - -

66.04 - - - - - -

Ensaio 3
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APÊNDICE B 

 

 

Ajuste das Distribuições ExpertFit 

Aliquotagem Selagem 

  

Centriguração Retirada do Selo 

  

Conferência Empacotamento 
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  Etiquetagem  
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APÊNDICE C 

 

Resultado dos cenários e rodadas de repetição 

 


