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1. RESUMO 

 Este trabalho cientifico, tem o intuito apontar a importância da qualidade em 

processos que necessitam de correção, buscando implantações de ferramentas de 

gestão e qualidade garantindo margem satisfatória, atendendo todos os requisitos e 

aplicando as ferramentas de qualidades como: Diagrama de Ishikawa, 5W2H, gráfico de 

Pareto e PDCA. Os blocos de concreto são peça fundamental pra construção civil, onde 

dão vida as paredes, resistência e qualidade.  Analisando os equipamentos interno da 

empresa, e realizado o levantamento de controle de paradas indevidas, que 

ocasionavam interferências na produtividade, um dos problemas são corpos indevidos 

(fragmentos de materiais metálicos), que prejudica a vida útil do molde que modela os 

produtos. Para cada dano era feito o reparo onde a duração era próxima de uma hora, 

prejudicando o resultado  da produção de blocos estruturais para construção civil. 

Palavras-chaves: Blocos Estruturais. 5W2H. Diagrama de Ishikawa. Construção Civil. 

2. INTRODUÇÃO 

 O trabalho é classificado como estudo de caso, porque perante a definição de que 

Segundo Yin (2001, p.32): “o estudo de caso é uma investigação empírica de um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definido”. Dessa forma é entendido 

que o se trata de uma estratégia de pesquisa abrangente que reúne coletas de dados e 

análise de dados. 

 O trabalho desenvolvido foi através de visitas técnicas na Empresa Presto, onde 

produz diversos produtos para construção civil como pisos, blocos de concreto e 

incluindo blocos estruturais. Um dos fatores importantes para a empresa é que, seus 

processos ocorram de forma regrada e correta, sem ocasionar desperdícios em seus 

processos produtivos. Para encontrar o problema raiz foi necessária uma pesquisa de 

campo, que demonstre os pontos importantes que devem ser reparados e anulados 

definitivamente. Buscando eliminar qualquer prejuízo que a organização possa sofrer 

como percas e quebras de equipamentos, horas de trabalho, capital, etc. Podendo ser 

um dos pilares, para desestabilizar esta companhia. 

 Este trabalho pretende reduzir os efeitos que causam a deformação de 

equipamentos e identificar entrada de objetos estranhos durante o processo, que 



acarreta nessas deformações e prejuízos no maquinário, através da ferramenta como 

Diagrama de  Ishikawa e 5W2H. 

3. OBJETIVO 

 O foco deste trabalho é encontrar as possíveis  falhas no processo, desde suas 

origens até o produto final e, restabelecer as condições básicas no processo, e assim 

aumentando a vida útil do ferramental. Aplicando também melhorias nos processos 

garantindo a qualidade dos produtos de construção civil, para isto será necessário  

aplicação de ferramentas de qualidade como 5W2H  e Diagrama de  Ishikawa no ciclo 

produtivo.  

4. METODOLOGIA 

 Segundo o acompanhamento de dados levantados no segundo trismestre deste 

ano de 2017, ocorreram 6 vezes ao mês as falhas no processo de produção de blocos 

estruturais. Os equipamentos da linha de produção trabalha com material bruto 

referente, essas peças tem desgastes precoces, mesmo sendo de aço forjado. Quando 

uma parte dessas peças danificam-se, soltam fragmentos de aço que acabam indo e se 

misturada na materia prima, e vão para o molde de compactação danificando. A cada 

dano que o molde sofre, a materia prima vai para o retrabalho e horas maquinas 

paradas para o reparo. Para este trabalho aplicamos a ferramenta de qualidade 5W2H, 

para análise das causas raiz. 

Tabela 01: Ferramenta de qualidade 5W2H para analise das falhas de processo produtivo de blocos de 

estruturas. 

O que (What) Colocar placas magnéticas e telas de aço. 

Por que (Why) Retirar fragmento de metal 

Onde (Where) Esteira de Alimentação e Funil de Abastecimento 

Quando (When) Mais rápido possível 

Quem (Who) Equipe de Manutenção 

Como (How) 
Esteira de Alimentação: Placas magnéticas 

Funil de Alimentação: Telas de Aço para retenção de fragmentos. 

Quanto(How Much) Cerca de R$ 8.000,00 com a implantação 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 Após a analise interna e coleta de informações de paradas de maquinas, foi feito 

um levantamento de todos os pontos cruciais sobre essas paradas. O ponto mais 

impactante foram corpos indevidos nos processos produtivos, onde os mesmos auxiliam 

na deformação da parte superior do molde de blocos estruturais. Será aplicado  na 

empresa um projeto de desenvolvimento de retirar esses corpos, antes que o mesmo 

chegue á danificar o equipamento. Fazendo um levantamento de paradas e os pontos 

que poderiam ocasionar essas anomalias, foi feito um Diagrama de Ishikawa, onde foi 

separado todos os pontos em que a matéria prima passa, dês do inicio até o produto 

final, também todas a possíveis causas de deformação da ferramenta e encontrado o 

ponto chave pra rastrear antes que o fato aconteça. Para resolução destes problemas, é 

necessário a implantação de uma placa magnética na esteira de alimentação que atrai 

objetos metálicos, que acabam quebrando a parte superior do molde, também uma tela 

de aço de retenção de materiais metálicos no funil de alimentação, dessa forma, 

reduzindo perdas na produção e na fabricação  de blocos estruturais. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A capacidade de produção diária de blocos estruturais é de 11.528 por dia, no 

mês a produtividade é em torno de 253.616 peças. A perca média mensal é de 6 horas 

de paradas na maquina, por danos nas ferramentas do molde, A produção real por dia é 

8.646 peças e um dos fatores é devido aos fragmentos que danificam a parte superior 

do molde de compactação. Com a instalação da tela de retenção de fragmentos no funil 

de alimentação, reduziu 35% dos corpos estranhos com comprimento superior a 50 

milímetros. Espera-se que a empresa instala também as placas magnéticas (detector de 

metal) na esteira de alimentação para resolver totalmente o problema de deformação do 

molde de formação de blocos estruturais. 
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