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RESUMO 

Neste trabalho, é apresentado um estudo de caso realizado em uma indústria têxtil localizada na 
região metropolitana de Natal-RN, onde a movimentação interna de materiais (transporte de 
estoque em processo, por exemplo: fios, tecidos e material químico) não passou por um estudo 
prévio, tendo que se adaptar as instalações existentes.  Portanto, este trabalhou objetivou analisar 
a viabilidade técnica da substituição da frota de caminhões que fazem a logística interna da 
empresa por tratores e reboques do tipo caçamba. Para realização desta análise foi feita uma 
simulação utilizando o software Arena, a fim de comparar a eficiência dos dois tipos de 
transportes. A eficiência do uso dos caminhões foi questionada pela empresa, já que o caminhão 
não pode se movimentar enquanto estiver sendo carregado ou descarregado, enquanto que os 
tratores poderiam acoplar ou desacoplar dos reboques tornando, desta forma, o transporte de 
material mais ágil. Os resultados mostraram que um trator seria suficiente para fazer este 
transporte de material, apresentando uma utilização de 87% (correspondente ao tempo de 
transferência de material) enquanto que a frota de caminhões a utilização foi de 58%. A 
simulação mostrou-se adequada para o problema proposto, uma vez que, a quantidade de pessoas, 
materiais, e energia necessária para realizar um teste que pudesse representar a realidade dos 
processos resultantes da decisão de mudança da frota seria excessivamente onerosa quando 
comparada a possibilidade de simular todo o ambiente afetado por meios computacionais. Uma 
das maiores dificuldades encontradas neste trabalho foram a coleta dos dados e a simulação do 
problema no Arena, entretanto, esses fatores não foram impeditivos para o cumprimento do 
objetivo deste trabalho. Atualmente, esse projeto foi implementado pela empresa, 
proporcionando economias e aumento de eficiência do processo de transporte interno de material 
em processo. 
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