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TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE PROCESSO PRODUTIVO DE 

FRALDAS EM PEQUENA ESCALA 

 

1. INTRODUÇÃO 

Estudar e analisar as principais dificuldades, problemas e sucessos encontrados na 

implantação da metodologia Lean Manufacturing na máquina de fralda descartáveis, 

com a utilização das ferramentas, visando à eliminação e ou redução dos 

desperdícios da produção, waste, delay, retrabalhos e consequentemente melhora 

dos ganhos da produtividade é de grande importância para o conhecimento das 

necessidades de qualquer processo industrial. 

Atualmente não sabemos quais são os parâmetros ideais de fabricação piloto de 

fraldas. Este projeto suporta o desenvolvimento de parâmetros pré-definidos para 

aplicação nos processos e suporta também em aplicar conceitos aprendidos em 

disciplinas como Estatística, Qualidade e Gestão de Produção e Projetos, buscando 

o aperfeiçoamento da fábrica de fraldas. 

 

OBJETIVOS: Encontrar os parâmetros de processo ideais e otimizá-los com o 

objetivo de gerar maior produtividade na fábrica de fraldas. Aplicar os conceitos 

teóricos da engenharia de produção em planta piloto além de capacitar em 

planejamento estatístico experimental. 

 

METODOLOGIA: Após uma detalhada revisão sobre Estatística Aplicada mais 

especificamente, sobre delineamento de experimentos, deverão ser determinadas 

quais são as principais variáveis do processo produtivo e utilizando o software 

Minitab, gerar um planejamento fatorial do tipo 2k com adição de “center points” 

para complementar os experimentos. 



Definida como variável de resposta à produtividade / hora do equipamento, serão 

determinadas as principais variáveis de influência e outra que possam impactar como 

ergonomia, ambiente e sistema de medição. 

A análise dos dados também se dará utilizando o software Minitab através de 

métodos como superfície de resposta. 

Como resultado final, será apresentado qual a melhor combinação das variáveis 

críticas ao processo que levam à uma maior produtividade. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Encontrar entre 2 e 4 parâmetros ou variáveis de resposta que são 

essenciais para o processo produtivo de fraldas. 

 Atualizar o sistema de aplicação de cola. 

 Aplicar conceitos estatísticos no planejamento de experimentos e na 

análise de resultados. 

 Encontrar influência de fatores ambientais na produtividade. 

 

CRONOGRAMA 

 

Atividades 1º 

TRIM 

2º 

TRIM 

3º TRIM 4º TRIM 

Levantamento bibliográfico e 

estudos de caso de Estatística 

aplicada e Planejamento 

Experimental 

X        

Determinação das variáveis críticas 

do processo 

 X       



Determinação planejamento 

experimental mais adequado 

 X X      

Realização dos experimentos   X X X    

Análise dos resultados      X X  

Elaboração do relatório final       X X 

 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO 

 

Foi realizado o levantamento de duas variáveis: a temperatura da cola e a velocidade 

de aplicação e os processos foram avaliados estatisticamente, afim de se obter uma 

comparação após a aplicação das melhorias. 

 


