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RESUMO 
 
Setores como o de saneamento se destacam por sua relevância na sociedade e por 
seu forte impacto em questões de sustentabilidade ambiental e social. Essa relevância 
fica clara pela importância dada ao saneamento na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, a qual inclui os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS. Portanto, o setor de saneamento pode adotar iniciativas eficazes 
para sanar problemas de processos com consequente desperdício de recursos 
naturais e impactos negativos para o meio ambiente. Diante desse cenário, o método 
DMAIC se apresenta como uma alternativa para a análise e solução de problemas 
nos processos do setor de saneamento. A presente pesquisa analisa os resultados da 
aplicação do DMAIC em uma companhia de saneamento, como estratégia para o 
aumento da eficiência em processos, com foco em melhoria do gerenciamento da 
energia elétrica consumida em um sistema de abastecimento de água e em 
racionalização do uso de produtos químicos no tratamento de esgoto. A estratégia de 
pesquisa empregada é a da pesquisa-ação, com a aplicação do DMAIC por meio de 
2 projetos para o estudo e tratamento de desempenho de processos de água e de 
esgoto, em conjunto com profissionais atuantes nesses processos. Os resultados 
observados evidenciam a efetividade do DMAIC como estratégia para aumentar a 
eficiência de processos no setor de saneamento, com um dos projetos promovendo 
uma redução de 18,1% no consumo de energia elétrica em horário de ponta em um 
sistema de abastecimento de água de grande porte, gerando economia anual superior 
a R$ 261 mil à companhia. Outro projeto, com foco na racionalização do uso de 
produtos químicos no tratamento de esgoto, apresenta uma economia potencial de 
R$ 168 mil em redução de custos com a aplicação de produtos químicos para a 
minimização de odores do esgoto. Nesse mesmo projeto, a identificação de problemas 
até então desconhecidos que influenciavam as análises e tomadas de decisão no dia 
a dia operacional abriram novas frentes de pesquisa para a companhia, gerando 
oportunidades para expandir o conhecimento acerca das diferentes variáveis que 
influenciam o processo de tratamento de esgoto. Além dos resultados observados 
com o desenvolvimento dos projetos, questionários aplicados aos participantes da 
pesquisa evidenciam que os mesmos adquiriram conhecimentos relevantes sobre o 
DMAIC e sobre os processos estudados nos projetos. Também em questionários 
aplicados, os Gestores Patrocinadores da pesquisa consideraram como relevante a 
contribuição do DMAIC para o desenvolvimento profissional das equipes que 
participaram dos projetos, recomendando a aplicação da estratégia para a solução de 
problemas e a melhoria de processos na companhia como um todo. A pesquisa 
contribui para a ampliação dos horizontes das áreas voltadas a gestão de recursos 
naturais no setor de saneamento e para o desenvolvimento profissional dos 
participantes da pesquisa, com a ampliação do conhecimento acerca das variáveis 
que influenciam no gerenciamento da energia elétrica consumida em um sistema de 
abastecimento de água e no uso de produtos químicos no tratamento de esgoto.  
 
Palavras-chave: sustentabilidade, saneamento, melhoria de processos, DMAIC. 
 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 
Sectors such as sanitation stand out for their relevance in society and their strong 
impact in both environmental and social sustainability questions. The importance given 
to sanitation in the 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes the 
Sustainable Development Goals – SDG, makes that relevance clear. Therefore, in 
order to remedy process problems with consequent waste of natural resources and 
negative environmental effects, the sanitation sector may adopt effective initiatives. In 
this scenario, the DMAIC method presents itself as an alternative to the analysis and 
solution of process problems within the sanitation sector. This research analyzes the 
results gathered from the application of the DMAIC in a sanitation company, as a 
strategy designed to increase process efficiency by focusing on improving the 
management of electric energy used in a water supply system and the rationing of 
chemical products used in sewage treatment. The research strategy employed in this 
paper is that of action research, with the application of DMAIC in 2 projects for the 
study and performance management of water and sewage treatment processes, 
together with professionals that work within said processes. The results observed are 
evidence of how effective DMAIC is as a strategy designed to increase process 
efficiency in the sanitation sector, as one of the projects promoted a 18.1% power 
consumption reduction during peak hours in a large scale water supply system, 
generating upwards of 261 thousand BRL in yearly savings to the company. The other 
project, focused on the rationing of chemical products used in sewage treatment, 
exhibits potential savings of 168 thousand BRL by reducing costs related to the 
application of odor minimization chemical products. In this same project, the 
identification of hitherto unknown problems that had affected analysis and daily 
decision making has opened new research fronts for the company, generating 
opportunities to expand the knowledge about different variables that affected the 
sewage treatment process. Besides the results observed during project development, 
questionnaires applied to the research participants have shown that the participants 
have acquired relevant knowledge about DMAIC and the processes studied within the 
projects. In those same questionnaires, the research’s Sponsor Managers considered 
the DMAIC contributions towards the professional development of the teams involved 
in the projects to be significant, recommending the problem solving and process 
improvement strategies to be applied company wide. The research contributes towards 
broadening horizons in the areas dedicated to natural resource management in the 
sanitation sector and towards the professional development of the participants, 
expanding the knowledge about the variables that influence management of consumed 
energy in a water supply system and the use of chemical products in sewage 
treatment. 
 
Keywords: sustainability, sanitation, processes improvement, DMAIC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor de saneamento possui relevância em toda a sociedade, com impactos 

em aspectos sociais e ambientais de sustentabilidade. Nesse setor se destacam dois 

elementos importantes em termos de custos operacionais: a energia elétrica 

consumida em um sistema de abastecimento de água e o uso de produtos químicos 

no tratamento de esgoto. 

Assim como em outros setores da economia, o setor de saneamento carece do 

uso de ferramentas e estratégias de gestão e melhoria de processos como o método 

DMAIC, que promovem a solução de problemas crônicos em processos de diferentes 

naturezas.  

A presente pesquisa tem por objetivo principal analisar os resultados da 

aplicação do DMAIC como estratégia para a eficiência em processos do setor de 

saneamento, com foco em melhoria do gerenciamento de energia elétrica consumida 

em um sistema de abastecimento de água e em racionalização do uso de produtos 

químicos no tratamento de esgoto. 

Nesta seção são apresentadas as considerações iniciais sobre a pesquisa, 

abordando o setor de saneamento e seus impactos em termos de sustentabilidade, 

além da aplicação do DMAIC como estratégia para melhoria de processos e sua 

relação com o setor de saneamento. Também são apresentados os objetivos da 

pesquisa e a estrutura do presente documento. 

  

1.1 Considerações Iniciais  

 

É inegável a relevância que o tema sustentabilidade vem adquirindo nas 

últimas décadas. Afinal, crescimento econômico associado a iniciativas de 

preservação de recursos naturais para as gerações futuras é de fundamental 

importância para uma melhor qualidade de vida, tanto para o presente momento 

quanto para o futuro. 

Uma vez que a abordagem do triple bottom line (o tripé da sustentabilidade) 

envolve diversas variáveis econômicas, sociais e ambientais, o conceito de 

sustentabilidade apresenta considerável complexidade, e diz respeito a toda a 

sociedade e a cada agente desta sociedade (SACHS, 2001; ELKINGTON, 2001; 

ALMEIDA, 2002). 
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Tendo em vista a complexidade e relevância do tema sustentabilidade, a cada 

dia se adotam diferentes iniciativas para preservação de recursos naturais com vistas 

à promoção da sustentabilidade. Todavia, organizações de diferentes segmentos e 

portes, sejam públicas ou privadas, podem encontrar dificuldade no combate a 

problemas relacionados à baixa eficiência de processos e ao desperdício de recursos 

naturais.  

Nesse sentido, setores como o de saneamento se destacam por sua relevância 

na sociedade e por seu forte impacto em questões ambientais de sustentabilidade. 

Essa relevância fica clara pela importância dada ao saneamento na Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável, a qual inclui os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS. Lançada em setembro de 2015, essa agenda de desenvolvimento 

pretende erradicar a pobreza e promover vida digna a todos até 31/12/2030, como 

fruto de 17 objetivos que compreendem 169 diferentes metas a serem alcançadas em 

uma ação global coordenada entre governos, empresas, academia e sociedade civil 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Dentre os 17 objetivos, destaca-se o ODS 6 – Assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todos, diretamente relacionado ao 

propósito da presente pesquisa. Em relação a esse objetivo, a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável apresenta 8 metas específicas, englobando acesso 

universal e equitativo à água, saneamento e higiene; melhoria na qualidade da água, 

com aumento da eficiência no seu uso em todos os setores, com gestão integrada 

dos recursos hídricos, proteção e restauro de ecossistemas, contando com 

cooperação internacional para melhorar a gestão da água e do saneamento nos 

países em desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Além das metas específicas do ODS 6, cabe também ressaltar a meta 12.4 

(ODS 12 – Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis), que propõe 

reduzir a liberação de resíduos de produtos químicos para o ar, água e solo, de modo 

a minimizar seus impactos sobre o meio ambiente e a saúde das pessoas 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). Esta meta pode ser associada à 

atividade de saneamento, em especial no âmbito do tratamento de esgoto e seus 

impactos no meio ambiente e sociedade. 

Dentre os diferentes elementos que influenciam os serviços e resultados do 

setor de saneamento, o consumo de energia elétrica é uma variável importante no 

sistema de abastecimento de água, notadamente em horários de ponta do setor 
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elétrico, quando a tarifa é mais elevada. Cabe ressaltar que a melhoria da eficiência 

energética é uma das metas do ODS 7 – Energia Acessível e Limpa (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Já no processo esgoto, a aplicação de produtos químicos para a neutralização 

de odores no tratamento de esgoto corresponde a uma variável importante no que diz 

respeito ao custo da operação, além de representar impactos de caráter social e 

ambiental.  

Portanto, observam-se oportunidades para que o setor de saneamento 

desenvolva iniciativas eficazes para sanar problemas de processos com consequente 

desperdício de recursos naturais e impactos negativos para o meio ambiente e a 

sociedade. 

Diante desse cenário, o DMAIC oriundo do Lean Six Sigma se apresenta como 

uma alternativa para a análise e solução de problemas nos processos do setor de 

saneamento. 

O Lean Six Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e quantitativa, 

aplicada nas organizações por meio de projetos para otimização de processos e 

tratamento de problemas crônicos relacionados à variação presente nos processos e 

aos desperdícios por ela provocados (PANDE; NEUMAN; CAVANAGH, 2001; 

WERKEMA, 2012).  

Os projetos Lean Six Sigma para análise e solução de problemas e melhoria 

de processos proporcionam ganhos de desempenho aos processos, com iniciativas 

que proporcionam aumento de produtividade e qualidade, redução de custos, falhas 

e desperdícios (PYZDEK; KELLER, 2014). Esses projetos são desenvolvidos a partir 

do DMAIC, método estruturado que engloba um conjunto de etapas de 

desenvolvimento e de atividades que direcionam a execução do trabalho de 

investigação, análise e tratamento de problemas: Define, cujo objetivo é definir com 

precisão o escopo do projeto; Measure: cujo objetivo é determinar a localização ou o 

foco do problema; Analyze: que tem por objetivo determinar as causas do problema; 

Improve, fase na qual são implementadas soluções para as causas do problema; 

Control, com o objetivo de garantir que os resultados obtidos sejam mantidos no longo 

prazo (PANDE; NEUMAN; CAVANAGH, 2001; WERKEMA, 2012). 

De amplo emprego em setores produtivos e outras áreas corporativas, o 

DMAIC pode beneficiar o setor de saneamento com o desenvolvimento de projetos 

para melhorar seus processos, assim como acontece em outros setores da economia. 
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Esta pesquisa apresenta, portanto, a proposição de uma abordagem estruturada para 

análise e tratamento de problemas relacionados à baixa eficiência de processos do 

setor de saneamento, por meio da aplicação prática do DMAIC em conjunto com 

profissionais do setor de saneamento, notadamente no que diz respeito à melhoria do 

gerenciamento de energia elétrica consumida em um sistema de abastecimento de 

água e à racionalização do uso de produtos químicos no tratamento de esgoto.  

Como contribuição teórica, a pesquisa pretende contribuir para a ampliação dos 

horizontes das áreas voltadas a gestão de recursos naturais no setor de saneamento, 

uma vez que há poucas pesquisas relacionando sustentabilidade ambiental e DMAIC. 

Uma análise quantitativa realizada por Oliveira, Queiroz, Esposto, Rentes e Ometto 

(2013), identificou uma pequena quantidade de artigos, dissertações e teses nos 

bancos de dados da Capes abordando o DMAIC como ferramenta empregada em 

iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental. Em um período de 14 anos (1997, 

2000-2012), encontrou-se apenas um artigo associando DMAIC e sustentabilidade. 

Em relação a dissertações e teses, essa associação foi encontrada somente em uma 

dissertação de mestrado no período 2003-2011. 

Portanto, os estudos relacionando DMAIC e sustentabilidade ambiental são 

incipientes, com oportunidades para ampliação de conhecimento no setor de 

saneamento.  

Como contribuição prática, espera-se que a aplicação do DMAIC gere 

resultados que possibilitem demonstrar sua efetividade para aumentar a eficiência em 

processos do setor de saneamento, constituindo-se em uma estratégia de grande 

utilidade para a solução de problemas do dia-a-dia.  

 

1.2 Questão de Pesquisa 

 

Quais são as principais contribuições do DMAIC para aumentar a eficiência em 

processos do setor de saneamento? 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo Geral  

 

Analisar os resultados da aplicação do DMAIC como estratégia para aumentar 

a eficiência em processos do setor de saneamento. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Aplicar o DMAIC por meio de projeto para o estudo e tratamento de problemas de 

desempenho de processos água, com foco em melhoria do gerenciamento da 

energia elétrica consumida em um sistema de abastecimento de água, em 

conjunto com profissionais atuantes nos respectivos processos. 

• Aplicar o DMAIC por meio de projeto para o estudo e tratamento de problemas de 

desempenho de processos esgoto, com foco em racionalização do uso de 

produtos químicos no tratamento de esgoto, em conjunto com profissionais 

atuantes nos respectivos processos. 

• Analisar os resultados observados com a execução dos projetos, de forma a 

avaliar sua efetividade para aumentar a eficiência em processos do setor de 

saneamento. 

• Avaliar a percepção dos envolvidos em relação à aplicação do DMAIC como 

estratégia para aumentar a eficiência em processos do setor de saneamento. 

 

1.4 Estrutura do Documento 

 

Este documento está estruturado em cinco capítulos e sete apêndices. No 

Capítulo 1 foram apresentadas as considerações iniciais e os objetivos da pesquisa. 

No Capítulo 2 é apresentado o quadro referencial teórico sobre o DMAIC e sua relação 

com o setor de saneamento. No Capítulo 3 se apresenta a metodologia aplicada nesta 

pesquisa, com a posterior apresentação de resultados e discussões no Capítulo 4. O 

Capítulo 5 apresenta as considerações finais sobre a pesquisa e a aplicação do 

DMAIC como estratégia para aumentar a eficiência em processos do setor de 

saneamento.  
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA  

 

O DMAIC se constitui em uma alternativa de abordagem para a solução de 

problemas e melhoria de processos corporativos, com aplicação a processos 

produtivos, administrativos e de prestação de serviços.  

Aplicável a processos de qualquer natureza, o DMAIC proporciona às 

organizações benefícios como aumento de produtividade e qualidade, além de 

redução de custos operacionais, com consequente aumento da satisfação do cliente 

e impactos positivos na lucratividade das organizações (WERKEMA, 2012). 

Para um adequado referencial sobre o DMAIC faz-se necessário um estudo 

prévio sobre suas origens no Lean Six Sigma, uma estratégia gerencial disciplinada e 

quantitativa que é aplicada nas organizações por meio de projetos para otimização de 

processos e tratamento de problemas crônicos relacionados à variação presente nos 

processos e aos desperdícios por ela provocados (PANDE; NEUMAN; CAVANAGH, 

2001; WERKEMA, 2012).  

O próprio Lean Six Sigma pode ser considerado uma estratégia relativamente 

nova, passando a ser utilizada no início dos anos 2000 como resultado de uma 

integração entre o Six Sigma e o Lean Thinking (GEORGE, 2002; MADER, 2009; 

LAUREANI; ANTONY, 2011; ANTONY; KRISHAN; CULLEN; KUMAR, 2012; SNEE, 

2010). 

 

2.1 Six Sigma 

 

O Six Sigma foi criado na década de 1980 por Bill Smith, da Motorola, tendo 

como objetivo aumentar a lucratividade da empresa pelo aumento da eficiência e 

eficácia de suas operações (KWAK; ANBARI, 2006), como parte de uma estratégia 

voltada ao aumento da qualidade dos produtos da Motorola incentivada pelo então 

CEO Bob Galvin (PYZDEK; KELLER, 2014).  

O termo Six Sigma advém de uma escala de qualidade e desempenho de 

processos, chamada Escala Sigma. Nesta escala, quanto maior o valor de um 

processo, menor a probabilidade de falhas, de tal forma que um processo que alcança 

um valor igual a 6 (Six Sigma) proporciona resultados com 99,999667% de 

confiabilidade, o que representa uma probabilidade de falhas de 3,4 ocorrências a 

cada um milhão de oportunidades (WERKEMA, 2012), conforme ilustrado na Figura 
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1, que ilustra diferentes valores para a Escala Sigma e a sua relação com 

probabilidades de falhas ou defeitos por milhão de oportunidades. 

 

Figura 1 – Ilustração da Escala Sigma de desempenho de processos 

 
Fonte: adaptado de Werkema (2012). 

 

Portanto, segundo Pyzdek e Keller (2014) o Six Sigma busca alcançar níveis 

de desempenho em processos que representam resultados virtualmente isentos de 

falhas, ao incorporar princípios, conceitos e ferramentas de qualidade e análise 

quantitativa em uma abordagem rigorosa, focada e efetiva para a análise e solução 

de problemas nos processos. 

A utilização do Six Sigma contribuiu para o reconhecimento da Motorola como 

empresa líder em qualidade e lucratividade, o que culminou na obtenção do Prêmio 

Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige no ano de 1988 (WERKEMA, 2012).  A partir 

desse reconhecimento e de resultados financeiros expressivos da Motorola, com 

crescimento nas vendas de cinco vezes, aumento de lucro de 20% ao ano e economia 

acumulada de US$ 14 bilhões entre os anos de 1987 e 1997 (PANDE; NEUMAN; 

CAVANAGH, 2001), outras empresas passaram a adotar a estratégia, com destaque 

para a General Electric, que na década de 1990 tornou o Six Sigma o principal foco 

de sua estratégia de negócios. 

Em 1999, o Grupo Brasmotor foi a primeira empresa a implementar o Six Sigma 

no Brasil, com retornos superiores a R$ 20 milhões no primeiro ano de aplicação da 

estratégia (WERKEMA, 2012). Posteriormente, várias outras empresas de diferentes 

segmentos e portes passaram a adotar o Six Sigma como estratégia para o aumento 

da lucratividade por meio da melhoria de seus processos, conforme a evolução 
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histórica do Six Sigma demonstrada na Figura 2, que também ilustra alguns benefícios 

financeiros divulgados por parte das empresas que adotaram a estratégia. 

 

Figura 2 - Evolução histórica do Six Sigma 

 
Fonte: Werkema (2012). 

 

O Six Sigma não deve ser encarado como um modismo ou simplesmente mais 

uma iniciativa de qualidade, uma vez que se baseia em uma metodologia de análise 

e solução de problemas estruturada, disciplinada e de caráter quantitativo, com 

decisões tomadas a partir de fatos e dados (KUMAR; ANTONY; MADU; 

MONTGOMERY; PARK, 2008). 

 

2.2 Lean Six Sigma 

 

No início dos anos 2000, uma integração entre o Six Sigma e o Lean Thinking 

originário do Sistema Toyota de Produção recebeu a denominação de Lean Six Sigma 

( (GEORGE, 2002; MADER, 2009; LAUREANI; ANTONY, 2011; ANTONY; KRISHAN; 

CULLEN; KUMAR, 2012; SNEE, 2010), constituindo-se não apenas em uma 

estratégia de melhoria contínua, mas sendo caracterizada também como uma 

estratégia de negócios em que todas as pessoas da organização devem ser 

responsáveis por conhecer e implementar seus conceitos para gerar melhores 

resultados em suas atividades (WERKEMA, 2012).  

As origens do Lean Thinking remetem ao século XIX, quando Sakichi Toyoda, 

fundador da Toyota, desenvolveu teares elétricos para facilitar o trabalho na indústria 

Resumo da história do Seis Sigma
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de tecelagem (LIKER; MEIER, 2007). Na segunda metade do século XX, o sistema 

de produção desenvolvido pela Toyota notabilizou-se pelo combate a desperdícios, 

como excesso de produção (ou superprodução), transportes de materiais, 

movimentação de pessoas e estoques, defeitos, esperas e atividades desnecessárias 

(processamento em excesso), representados na Figura 3 e que compreendem 

qualquer elemento que não seja absolutamente necessário para agregar valor ao 

produto (RUSSELL; TAYLOR, 2005).  

 

Figura 3 - Os sete desperdícios  

 
Fonte: adaptado de Russell e Taylor (2005). 

 

O modelo de produção criado pela Toyota, buscando produzir cada vez mais 

com menos recursos e desperdícios, passou a ser disseminado no ocidente por 

Womack, Jones e Ross (1990), recebendo inicialmente o nome de Produção Enxuta 

- Lean Manufacturing (KRAFCIK, 1988).  
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Constituindo-se em um esforço contínuo e permanente pela perfeição e 

combate a desperdícios, a proposição da aplicação dos conceitos e práticas da Toyota 

em organizações de diferentes setores ao longo das décadas tornou a mentalidade 

enxuta uma verdadeira filosofia empresarial, com a denominação de Pensamento 

Enxuto – Lean Thinking (WOMACK; JONES, 1997) e suas derivações sendo 

aplicadas a diferentes setores de atividade. Assim, o Lean Thinking se constitui em 

uma filosofia de gestão que procura assegurar o melhor valor para o cliente, por meio 

do processo de melhoria contínua, visando zero desperdício. 

Além do Lean Thinking, Alves, Kahlen, Flumerfelt e Siriban-Manalang (2014) 

apontam para outras tendências mais recentes de aplicação da filosofia, dentre elas 

Lean Services (prestação de serviços), Lean Construction (construção civil), Lean 

Logistics (logística e cadeia de suprimentos) e Lean Education (educação), 

demonstradas na Figura 4. 

 

Figura 4 - Evolução Lean ao longo do tempo 

 
Fonte: adaptado de Alves, Kahlen, Flumerfelt e Siriban-Manalang (2014). 
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Dadas as características do Six Sigma e do Lean Thinking, a integração entre 

as duas estratégias tornou-se natural, de modo a potencializar os resultados da 

aplicação dos conceitos, técnicas e ferramentas de ambas as abordagens 

(WERKEMA, 2012). Enquanto o Lean Thinking é uma filosofia de gestão que procura 

assegurar o melhor valor para o cliente, por meio do processo de melhoria contínua 

visando zero desperdício, o Six Sigma promove ganhos de qualidade e redução de 

perdas ao auxiliar organizações a executar melhor suas atividades, com maior 

velocidade e menor custo (PYZDEK; KELLER, 2014). 

A execução conjunta do Lean e do Six Sigma pode gerar organizações Lean 

Six Sigma, superando eventuais limitações da implementação isolada de cada 

estratégia (ARNHEITER; MALEYEFF, 2005) por meio da incorporação dos pontos 

fortes do Lean Thinking e do Six Sigma em uma estratégia mais ampla, profunda e 

efetiva para a análise e solução de problemas de processos nas organizações. 

Enquanto o Lean Thinking enfatiza a redução de desperdícios e o aumento de 

velocidade nos processos, inclusive com aplicação a problemas cuja solução pode 

ser já conhecida, o Six Sigma enfatiza a redução da variabilidade e dos defeitos nos 

processos, além do aumento de sua capacidade e da resolução de problemas de 

solução desconhecida (ANTONY, 2011; SNEE; HOERL, 2017). Assim, conforme a 

Figura 5 demonstra, essas características se constituem elementos que se 

complementam naturalmente (WERKEMA, 2012), potencializando resultados de 

melhorias de processos com sua aplicação conjunta. 

 

Figura 5 - Interação Lean e Six Sigma 

 
Fonte: Werkema (2012). 
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Atualmente o Lean Six Sigma se apresenta como uma abordagem para a 

solução de problemas e melhoria de processos corporativos, com aplicação a 

processos produtivos, administrativos e de prestação de serviços. Nesse sentido, 

Antony, Snee e Hoerl (2017) fazem um apanhado sobre a evolução do Lean Six Sigma 

ao longo dos últimos 30 anos, ressaltando que sua aplicação vem crescendo 

globalmente ao longo do tempo, constituindo-se em uma estratégia de negócios e de 

análise e solução de problemas para todos os setores da economia, 

independentemente do porte ou natureza da organização. Essa larga aplicação do 

Lean Six Sigma como estratégia globalmente empregada para melhoria de processos 

torna a nomenclatura original da estratégia de aceitação universal. Portanto, justifica-

se a adoção do termo Lean Six Sigma na presente pesquisa. 

Um estudo bibliométrico de Endler, Bourscheidt, Scarpin, Steiner e Garbuio 

(2016) evidencia um incremento nas publicações relativas a Lean Six Sigma a partir 

de 2008, com predomínio de publicações oriundas dos Estados Unidos, sendo 

identificado um único artigo brasileiro em 2014. No artigo em questão, Drohomeretski, 

Costa, Lima e Garbuio (2014) identificaram prioridades competitivas que levaram 

organizações do sul do Brasil a optarem por adotar Lean, Six Sigma ou Lean Six 

Sigma (ENDLER; BOURSCHEIDT; SCARPIN; STEINER; GARBUIO, 2016). 

Shah, Chandrasekaran e Linderman (2008) identificaram em pesquisa sobre 

2511 plantas que a adoção de práticas Lean melhora a probabilidade de 

implementação de técnicas Six Sigma, o que ressalta a importância da integração 

Lean Six Sigma. No mesmo estudo, evidenciaram-se diferenças significativas no 

desempenho das empresas que adotam o Lean Six Sigma, em comparação às 

empresas que não adotam a estratégia. No entanto, Snee e Hoerl (2003) e Laureani 

e Antony (2011) alertam que a aplicação do Lean Six Sigma não deve ser feita da 

mesma forma em todas as organizações, uma vez que cada organização é diferente 

e isso exige adaptações para se gerar os melhores resultados com a aplicação da 

estratégia.  

Snee (2010) ainda observa que as organizações apresentam necessidades 

diferentes em termos de melhorias que requerem a aplicação de técnicas e 

ferramentas do Lean Six Sigma, e que o sucesso dessas iniciativas se torna mais 

provável à medida em que a estratégia é implementada de forma sistêmica na 

organização.  
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Adicionalmente, a partir de um estudo sobre pequenas e médias empresas, 

Antony, Kumar e Madu (2005) ponderam que o sucesso da iniciativa está fortemente 

ligado à efetiva participação e envolvimento da direção da empresa, assim como à 

vinculação do Lean Six Sigma à estratégia de negócios da organização e ao foco no 

cliente. Também nesse sentido, Albliwi, Antony, Lim e Wiele (2014) observaram em 

pesquisa sobre 56 estudos publicados entre 1995 e 2013 que o comprometimento e 

envolvimento da alta administração da organização é de crucial importância para o 

sucesso do Lean Six Sigma, enfatizando também a importância de um bom programa 

de treinamento e formação de colaboradores nos conceitos, técnicas e ferramentas 

da filosofia. 

Considerando que o Lean Six Sigma promove aumento de lucratividade às 

organizações por meio da análise e solução de problemas em seus processos, 

Werkema (2012) pondera que esse sucesso está amparado em 3 pilares 

fundamentais, conforme ilustrado na Figura 6: o retorno financeiro gerado pelos 

projetos Lean Six Sigma; o elevado patrocínio da alta administração, na figura de seu 

principal dirigente; e a aplicação efetiva do DMAIC, o método recomendado para o 

desenvolvimento dos projetos Lean Six Sigma. 

 

Figura 6 - Pilares Lean Six Sigma  

 

Fonte: adaptado de Werkema (2012). 

 

Para que a implementação do Lean Six Sigma seja bem-sucedida nos 

diferentes tipos de organizações, considerando setores de atividade e portes dessas 
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organizações, é possível identificar um referencial que pode direcionar essa 

implementação a partir de atividades sequenciadas e bem definidas (WERKEMA, 

2012; PANDE; NEUMAN; CAVANAGH, 2001; PYZDEK; KELLER, 2014): treinamento 

dos Patrocinadores: Sponsor, Coordenador e Champions; definição dos projetos a 

serem desenvolvidos e das equipes de trabalho (Belts); treinamento dos Especialistas: 

Black, Green, Yellow e White Belts; desenvolvimento dos projetos, sob orientação; 

certificação dos especialistas. Essa estrutura de etapas para a implementação da 

estratégia se encontra ilustrada na Figura 7. 

 

Figura 7 - Etapas de implementação do Lean Six Sigma  

 
Fonte: adaptado de Werkema (2012), Pande, Neuman e Cavanagh (2001), Pyzdek e Keller (2014). 

 

Os Patrocinadores são profissionais da organização responsáveis pelo 

direcionamento estratégico do Lean Six Sigma (WERKEMA, 2012; PANDE; NEUMAN; 

CAVANAGH, 2001; PYZDEK; KELLER, 2014). Eles não atuam diretamente no 

desenvolvimento de projetos de melhoria, mas tem papel fundamental como 

apoiadores do programa e agentes de identificação de oportunidades de melhoria nos 

processos.  

Os Patrocinadores podem ser classificados em 3 diferentes papéis, conforme 

demonstrado na Figura 8: Sponsor, em geral um representante da alta administração, 

um diretor das áreas de negócio envolvidas que é responsável por definir e promover 
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as diretrizes para implementação do Lean Six Sigma; Coordenador, comumente um 

gestor ou colaborador das áreas de Qualidade, Operações ou Recursos Humanos, 

sendo responsável pela administração e coordenação do programa a partir das 

diretrizes determinadas pelo Sponsor; e Champion, nomenclatura atribuída a demais 

diretores e a gerentes das áreas de negócio envolvidas, representando líderes 

responsáveis por remover as possíveis barreiras para o desenvolvimento dos projetos 

Lean Six Sigma e incentivar o uso da metodologia (WERKEMA, 2012; PANDE; 

NEUMAN; CAVANAGH, 2001; PYZDEK; KELLER, 2014). 

 

Figura 8 - Patrocinadores do Lean Six Sigma  

 
Fonte: adaptado de Werkema (2012), Pande, Neuman e Cavanagh (2001), Pyzdek e Keller (2014). 

  

Os Especialistas são os profissionais alocados para o desenvolvimento dos 

projetos determinados como estratégicos pelos Patrocinadores (WERKEMA, 2012; 

PANDE; NEUMAN; CAVANAGH, 2001; PYZDEK; KELLER, 2014). Esses 

especialistas possuem diferentes níveis de responsabilidade nos projetos, devendo 

desenvolver as competências necessárias para desempenhar seus respectivos 

papéis.  

De acordo com sua responsabilidade e conhecimento da metodologia Lean Six 

Sigma, seus conceitos e ferramentas, um profissional pode ser classificado em uma 

das quatro diferentes categorias, conforme demonstrado na Figura 9: Black Belt, 

profissionais que possuem vasto conhecimento do Lean Six Sigma, dominam um 

amplo leque de ferramentas de análise qualitativa e quantitativa de processo, com 

raciocínio analítico e quantitativo desenvolvido e habilidade para gerenciar equipes de 

trabalho multidisciplinares, atuando na análise e solução de problemas de alta 

complexidade e escopo ou multidepartamental; Green Belt, profissionais que possuem 
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grande conhecimento do Lean Six Sigma, dominam um considerável leque de 

ferramentas de análise qualitativa e quantitativa de processo, com habilidade para 

gerenciar equipes de trabalho departamentais, atuando na análise e solução de 

problemas de média a alta complexidade e escopo restrito/departamental, ou 

assumindo responsabilidade por um ou mais desdobramentos dos projetos Black Belt; 

Yellow Belt, em geral coordenadores ou supervisores das áreas de negócio 

envolvidas, que prestam suporte aos Black Belts e Green Belts, mas que também 

podem liderar projetos de escopo restrito e menor complexidade; White Belt, 

comumente técnicos e operadores atuantes na operação que atuam para garantir a 

qualidade das informações que dão suporte aos projetos (WERKEMA, 2012; PANDE; 

NEUMAN; CAVANAGH, 2001; PYZDEK; KELLER, 2014). 

 

Figura 9 - Especialistas do Lean Six Sigma  

 
Fonte: adaptado de Werkema (2012), Pande, Neuman e Cavanagh (2001), Pyzdek e Keller (2014). 

 

A qualificação e desenvolvimento desses especialistas no Lean Six Sigma 

envolve um robusto programa de treinamento, que aborde questões conceituais, 

metodológicas e técnicas da metodologia e das ferramentas que dão suporte à sua 

aplicação. Associado a esse programa de treinamento, devem ser propostos projetos 

de análise e solução de problemas em processos, de modo a permitir a aplicação dos 

conteúdos abordados em treinamento em um caso real da organização. Esses 

projetos em geral são propostos pelos Patrocinadores, considerando problemas 
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crônicos dos processos a partir da análise de seus indicadores, e devem apresentar 

uma lacuna entre o desempenho atual e o desejado, além de permitir mensurar os 

resultados financeiros gerados pelo alcance das metas propostas (WERKEMA, 2012; 

PANDE; NEUMAN; CAVANAGH, 2001; PYZDEK; KELLER, 2014).  

 

2.3 Lean Six Sigma DMAIC 

 

Sendo uma das empresas pioneiras na adoção do Six Sigma ao torná-lo o 

principal foco de sua estratégia de negócios nos anos 1990, e em função da 

abrangência das operações da General Electric em nível global, tornou-se necessário 

o desenvolvimento de uma forma estruturada de aplicação dos conceitos e 

ferramentas característicos do Six Sigma, possibilitando sua aplicação de forma 

padronizada para a análise e solução de problemas em processos (PANDE; 

NEUMAN; CAVANAGH, 2001; WERKEMA, 2012).  

Esta forma estruturada recebeu o nome de DMAIC, em função das 5 fases de 

desenvolvimento de um projeto que a compõem: Define, Measure, Analyze, Improve 

e Control, com as seguintes características e objetivos: (PANDE; NEUMAN; 

CAVANAGH, 2001; WERKEMA, 2012). 

1. D – Define: primeira etapa de um projeto DMAIC, na qual o problema, a meta e o 

escopo do projeto deverão ser claramente definidos pela equipe responsável pelo 

projeto. O objetivo desta etapa é definir com precisão o escopo do projeto; 

2. M – Measure: na segunda etapa do DMAIC o problema deverá ser refinado ou 

focalizado. O objetivo desta etapa é determinar a localização ou o foco do 

problema; 

3. A – Analyze: na terceira etapa do DMAIC deverão ser determinadas as causas 

fundamentais do problema prioritário associado a cada um dos problemas 

prioritários definidos na etapa anterior. O objetivo desta etapa é determinar as 

causas do problema prioritário; 

4. I – Improve: na quarta etapa do DMAIC devem ser geradas ideias sobre soluções 

potenciais para a eliminação das causas fundamentais do problema prioritário 

detectadas na etapa Analyze. Essas soluções devem ser priorizadas e ter seus 

riscos avaliados, para então elaborar e executar um plano para sua 

implementação. O objetivo do Improve é implementar soluções para as causas do 

problema; 
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5. C – Control: a quinta e última etapa do DMAIC avalia os resultados obtidos em 

relação às metas propostas. Com base nas melhorias alcançadas, são 

estabelecidos novos padrões operacionais, bem como mecanismos de controle e 

manutenção de resultados. O objetivo do Control é garantir que os resultados 

sejam mantidos no longo prazo. 

A estrutura do DMAIC se assemelha ao método PDCA para análise e solução 

de problemas, com ênfase no estudo das variáveis do processo e no planejamento do 

trabalho, diminuindo os riscos de ações pouco efetivas para a solução dos problemas 

(WERKEMA, 2012). A Figura 10 apresenta graficamente a relação entre o DMAIC e 

o PDCA, correlacionando as fases dos dois métodos. 

 

Figura 10 - Relação entre os métodos DMAIC e PDCA  

 
Fonte: Werkema (2012). 

 

Com a integração entre o Six Sigma e o Lean Thinking que deu origem ao Lean 

Six Sigma no início dos anos 2000, o DMAIC foi naturalmente incorporado como o 

método empregado no desenvolvimento de projetos Lean Six Sigma para a melhoria 

de processos (WERKEMA, 2012). O Quadro 1 ilustra a integração de ferramentas 

típicas do Lean Thinking ao método DMAIC. 
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Quadro 1 – Integração de ferramentas Lean Thinking ao método DMAIC 

Etapa 
DMAIC 

Objetivo Ferramenta Lean Thinking 

Define Definir com precisão o 
escopo do projeto 

Mapeamento do Fluxo de Valor; Métricas Lean 

Measure Determinar a localização 
ou o foco do problema 

Mapeamento do Fluxo de Valor; Métricas Lean; 
Kaizen 

Analyze Determinar as causas do 
problema prioritário 

Mapeamento do Fluxo de Valor; Métricas Lean 

Improve Implementar soluções para 
as causas do problema 

Mapeamento do Fluxo de Valor; Kaizen; 
Kanban; 5S; Redução de Setup; Gestão Visual; 
Poka-Yoke; Métricas Lean 

Control Garantir que os resultados 
sejam mantidos no longo 
prazo 

Padronização; Gestão Visual; Poka-Yoke; 5S; 
TPM; Métricas Lean 

Fonte: Adaptado de Werkema (2012). 

 

Não é usual determinar previamente quais serão as ferramentas a serem 

aplicadas ao se iniciar um projeto DMAIC. Conforme as características de cada 

processo, do problema em estudo e das variáveis envolvidas, o projeto pode 

apresentar aspectos mais associados ao Lean Thinking ou ao Six Sigma. Para 

Werkema (2013), a aplicação do DMAIC deve respeitar a cultura de cada organização, 

buscando melhorar seu desempenho de forma abrangente e sustentável, com os 

conceitos e ferramentas típicos do Lean e do Six Sigma servindo de apoio para a 

solução de problemas de desempenho de produtos e processos. 

 

2.4 Saneamento 

 

Um importante recurso natural de caráter renovável, a água é utilizada para 

diferentes fins, como consumo humano, insumo produtivo, geração de energia, entre 

outros, e sua qualidade pode ser definida por aspectos relacionados a turbidez, 

composição, sabor e odor (OHIRA; SHIROTA, 2005).  

Desde a coleta da água até seu retorno ao meio ambiente, as atividades de 

saneamento compreendem diferentes processos, voltados ao tratamento e 

distribuição da água, coleta, tratamento e disposição do esgoto. Trata-se de uma 

estrutura complexa, que envolve diversas atividades e está sujeita à influência de 

inúmeras variáveis, tanto internas quanto externas aos processos. 

Com base em Turolla (1999), o sistema de saneamento pode ser 

resumidamente apresentado em suas atividades essenciais de coleta e 
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armazenamento bruto, tratamento, distribuição de água e tratamento de esgoto, 

conforme ilustrado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Atividades essenciais do saneamento  

 
Fonte: adaptado de Turolla (1999). 

 

As atividades desempenhadas pelo setor de saneamento ainda apresentam 

uma série de impactos relevantes sobre o meio ambiente, a saúde pública e a geração 

de renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país (SCRIPTORE; 

JÚNIOR, 2012). 

Os desafios para o saneamento no Brasil são grandes, principalmente em 

relação ao esgoto. Segundo o censo demográfico do IBGE de 2011, apenas 53% da 

população brasileira é atendida pela rede, com 35% da população se valendo de 

alternativas inadequadas para destinação de seu esgoto, com utilização de fossas 

rudimentares ou lançamento dos dejetos no meio ambiente, ou ainda sem qualquer 

instalação sanitária (BRASIL, 2013). 

Reis, Esperidião, Jorge, Ribeiro, Mota, Santos e Silva (2017) consideram que 

a proposição de ações por parte de empresas e governos no setor de saneamento 

depende de um amplo debate sobre o saneamento básico, enquanto Abbott e Cohen  

(2009) chamam a atenção para o aumento do interesse de diversos países em 

estudos de produtividade e eficiência no setor de saneamento a partir dos anos 1990. 

Diante desse cenário, otimizar os processos do setor de saneamento para 

economizar recursos que podem ser direcionados para investimentos de infraestrutura 

com o objetivo de universalizar o acesso aos serviços de saneamento pode se tornar 

ponto estratégico para o atendimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

no Brasil. 

Ao estudar a eficiência de empresas de saneamento do estado de São Paulo, 

Ohira e Shirota (2005) ponderam que as características e tecnologias que englobam 

os serviços relacionados a água e esgoto devem ser levadas em consideração no que 

tange à análise de eficiência do setor, e identificaram um potencial relevante para 

Coleta e 
armazenamento 
bruto de água

Tratamento 
de água

Distribuição 
de água

Tratamento 
de esgoto
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aprimorar a gestão dessas empresas e de suas atividades, o que poderia resultar em 

redução significativa de custos operacionais, portanto  

“[...]o aumento do nível de eficiência dessas empresas seria extremamente 
benéfico para a sociedade como um todo. Poder-se-ia conseguir a redução 
de tarifas, mantendo os níveis atuais de serviços ou a melhoria no sistema, 
com níveis atuais de tarifa” (OHIRA; SHIROTA, 2005, p. 10). 

 

De forma semelhante, Sabbioni (2008) considera que o aumento da eficiência 

no setor de saneamento brasileiro pode possibilitar a destinação de recursos 

financeiros para a expansão da rede, o contribui para a promoção do acesso universal 

e equitativo à água, saneamento e higiene esperado pelos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Dentre as diferentes variáveis que influenciam os serviços e resultados do setor 

de saneamento, o consumo de energia elétrica é uma variável extremamente 

relevante, sobretudo no processo água, uma vez que o valor da tarifa de energia 

impacta no custo para universalizar o acesso à rede de distribuição. Dentre as práticas 

usuais para reduzir o custo energético, pode-se trabalhar com paradas ou reduções 

de processos em horários de ponta do setor elétrico, quando a tarifa é mais elevada.  

Dados do setor de saneamento no ano de 2015 obtidos junto ao SNIS – 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mostram a evolução do 

consumo específico de energia (em kWh/m3) no período de 2012 a 2015 no Brasil. 

Esses dados enfatizam que o estado do Paraná teve um aumento no consumo 

específico de energia para abastecimento de água no período em análise, com 

desempenho inferior aos demais estados da região sul e alguns outros estados 

importantes da federação, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (BRASIL, 

2018), conforme ilustrado na Figura 12. Portanto, observa-se grande oportunidade de 

iniciativas voltadas à melhoria do gerenciamento da energia elétrica consumida em 

um sistema de abastecimento de água no Paraná. 
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Figura 12 - Consumo específico de energia para abastecimento de água 

 
Fonte: Brasil (2018). 

 

As despesas com energia elétrica representam o segundo maior custo da 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, onde as atividades vinculadas 

aos processos água demandam aproximadamente 90% dessa energia (ROSS; 

CARNEIRO; POSSETTI, 2017). 

Já no processo esgoto, onde a necessidade de universalização é maior que no 

processo água, uma vez que apenas 53% da população brasileira é atendida pela 

rede (BRASIL, 2013), uma das atividades que representa elevados impactos de 

caráter social e ambiental é o tratamento do esgoto para a neutralização de odores, 

atividade na qual são aplicados produtos químicos sobre o esgoto em tratamento.  

A aplicação de produtos químicos para a neutralização de odores no tratamento 

de esgoto corresponde a uma variável importante no que diz respeito ao custo da 

operação. A melhoria de eficiência de processos dessa natureza adquire maior 

relevância face aos investimentos para ampliar a área atendida pelo sistema. O 

Quadro 2 apresenta dados do setor de saneamento no ano de 2015 obtidos junto ao 

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que mostram os 

investimentos em esgoto de cada estado da federação entre 2013 e 2015, com o 

estado do Paraná como o quarto estado que mais investiu no setor de esgoto no 

período, totalizando R$ 2,6 milhões entre 2013 e 2015, atrás apenas de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro (BRASIL, 2018). 
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Quadro 2 - Investimentos em esgoto por estado entre 2013 e 2015 

 
Fonte: Brasil (2018). 

 

Com os elevados investimentos para ampliar a rede de coleta e tratamento de 

esgoto, e considerando a necessidade de universalização do serviço, esforços para a 

racionalização do uso de produtos químicos no tratamento de esgoto ganham 

relevância, de modo a reduzir os custos relativos a esse tratamento. 

No estado do Paraná o setor de saneamento está a cargo de uma companhia 

fundada em 1960 e que é controlada pelo governo estadual. Contando com mais de 

7,5 mil empregados em seus quadros (SANEPAR, 2018), a companhia é responsável 

por serviços de água, esgoto e resíduos sólidos, atendendo a 394 cidades no Paraná 

(BRASIL, 2018). Dados do Relatório de Administração e Sustentabilidade de 2016 da 

companhia indicam que o tratamento e distribuição de água atende 100% da rede, 

enquanto a coleta e tratamento de esgoto apresenta um índice de cobertura de 69,1% 

(SANEPAR, 2018). 

Dados do desempenho da companhia no ano de 2016 obtidos junto ao SNIS – 

Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento mostram que suas despesas 

com energia elétrica são superiores a R$ 413 milhões anuais, o que equivale a 11,1% 
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da receita operacional direta da companhia.  Já em relação à utilização de produtos 

químicos, as despesas anuais são superiores a R$ 76 milhões, o que corresponde a 

2,0% da receita operacional direta da companhia (BRASIL, 2018), de acordo com a 

Figura 13. Considerando a necessidade de investimentos para universalização do 

serviço de esgoto, essas despesas com produtos químicos tendem a aumentar 

consideravelmente nos próximos anos. 

 

Figura 13 - Relação entre a receita operacional direta da companhia em 2016 e suas despesas com 
energia elétrica e produtos químicos 

 
Fonte: adaptado de Brasil (2018). 

 

Portanto, adotar iniciativas que proporcionem melhorias de processos no setor 

de saneamento, considerando uma companhia desse porte, mostra-se como uma 

estratégia que pode contribuir significativamente para a universalização dos serviços 

de fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto e para o atendimento das 

metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU 6 – assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 

Nesse âmbito, cabe ressaltar que há registros de diferentes iniciativas bem-

sucedidas voltadas a melhoria de processos no setor de saneamento, como na 

aplicação do ciclo PDCA de melhoria na gestão de água potável no Canadá 
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(BERESKIE; RODRIGUEZ; SADIQ, 2017) e a abordagem Six Sigma para reduzir em 

39% as perdas de água nas Ilhas Falkland (CAIRNS; MACPHERSON, 2017). No 

Brasil é possível se encontrar casos como a implantação do Método de Análise e 

Solução de Problemas - MASP na SABESP (BIANCOLIN, 2006), a implantação de 

um sistema de gestão da qualidade com aplicação do MASP-p para combater perdas 

de faturamento em uma unidade de saneamento básico de Campos dos Goytacazes 

(Rio de Janeiro) (PAES; HORA; VIERA, 2008), a utilização do Método de Análise e 

Solução de Problemas de Perdas de Água (MASPP) por meio do ciclo PDCA na 

unidade da Sanepar de Telêmaco Borba (Paraná), com redução de 31% no índice de 

perdas por ligação (PIECHNICKI; KOVALESKI; SOUZA; PIECHNICKI; BARAN, 

2011). 

No que diz respeito especificamente à eficiência energética, a Companhia de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR concebeu o Prêmio Sanepar de Tecnologias 

Sustentáveis para obtenção de ideias sustentáveis e aplicáveis à realidade da 

companhia para o aumento da eficiência energética. A edição de 2016 do prêmio 

contou com a submissão de 31 trabalhos provenientes de 14 instituições de ensino 

localizadas em oito diferentes unidades federativas do Brasil (ROSS; CARNEIRO; 

POSSETTI, 2017). 

Todavia, quando se trata da aplicação do DMAIC a aspectos relacionados a 

sustentabilidade ambiental e saneamento, há muito poucos estudos realizados até 

hoje. 

Um estudo de Pohlmann et al. (2015) enfatiza a escassez de estudos sobre a 

aplicação do Six Sigma em estações de tratamento de água, o que os motivou a 

analisar processos envolvidos no tratamento de água sob a ótica do Six Sigma, por 

meio de uma simulação em uma estação de tratamento de água com configuração 

similar a uma estação da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. Mesmo 

sem a verificação empírica da aplicação da estratégia, os autores consideraram o Six 

Sigma importante para a padronização e melhoria contínua de processos em uma 

estação de tratamento de água, com benefícios para a sociedade, para a 

administração das estações e para os profissionais do setor, o que os levou a 

recomendar estudos mais aprofundados sobre o tema (POHLMANN; FRANCISCO; 

FERREIRA; JABBOUR, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia abordada na pesquisa, com a 

descrição do delineamento e das etapas de desenvolvimento da pesquisa, além dos 

métodos e técnicas para coleta e análise de dados. 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Esta pesquisa possui caráter descritivo, analisando resultados associados à 

aplicação do DMAIC como estratégia para análise e tratamento de problemas 

relacionados à baixa eficiência de processos no setor de saneamento. Conforme os 

objetivos específicos da pesquisa, o desenvolvimento da estratégia apresenta 

aspectos de pesquisa predominantemente qualitativa, enquanto a análise dos 

resultados observados é predominantemente quantitativa. O experimento de 

aplicação do DMAIC apresenta aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos. 

A estratégia de pesquisa utilizada é a da pesquisa-ação, uma vez que a 

pesquisa possui caráter intervencionista, com vistas a promover mudanças na 

realidade a partir de análises e soluções para melhoria de processos com a aplicação 

do DMAIC a problemas reais para o setor de saneamento.  

A pesquisa-ação é um método qualitativo que se vale de grupos 

multidisciplinares com o interesse comum de solucionar problemas técnicos ou sociais 

relevantes, gerando conhecimento tanto para a prática, quanto para a teoria 

(THIOLLENT, 2011; DRESCH; LACERDA; MIGUEL, 2015). Esse método é conduzido 

por meio de planejamento, coleta e análise de dados, planejamento e implementação 

de ações, avaliação de resultados e geração de relatório (MIGUEL, 2012), cobrindo 

diferentes formas de pesquisa orientadas para a ação (COUGHLAN; COGHLAN, 

2002).  

A estrutura de condução da pesquisa-ação pode ser naturalmente associada 

às diferentes etapas do DMAIC de acordo com o objetivo de cada fase, conforme 

ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14 – Estrutura de condução da pesquisa-ação e sua relação com o DMAIC 

 
Fonte: adaptado de Miguel (2012). 

 

A Figura 15  detalha as fases, etapas e atividades para a condução da 

pesquisa-ação (MIGUEL, 2012), também associadas às etapas do DMAIC. 
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Figura 15 - Detalhamento das fases, etapas e atividades para condução da pesquisa-ação 
associadas ao DMAIC 

 
Fonte: adaptado de Miguel (2012). 

 

Considerando a estrutura de planejamento, etapas e atividades para condução 

da pesquisa-ação, e também sua associação às diferentes etapas do DMAIC, a 

presente pesquisa foi planejada com base em um protocolo de pesquisa-ação 

adaptado de Miguel (2012) e de Yin (2005), que envolveu diferentes etapas para o 

desenvolvimento da pesquisa. 
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3.2 Etapas para o Desenvolvimento da Pesquisa 

 

A partir do protocolo de pesquisa-ação, o desenvolvimento da presente pesquisa 

seguiu as etapas relacionadas abaixo e sintetizadas na Figura 16: 

• Planejamento da aplicação do DMAIC como estratégia para o aumento da 

eficiência de processos no setor de saneamento;  

• Aplicação de um treinamento em conceitos e ferramentas do método DMAIC para 

profissionais do setor de saneamento;  

• Identificação e determinação de problemas de desempenho de processos de água 

– com foco em melhoria do gerenciamento da energia elétrica consumida em um 

sistema de abastecimento de água, a serem estudados e tratados em projetos 

DMAIC; 

• Identificação e determinação de problemas de desempenho de processos de 

esgoto – com foco em racionalização do uso de produtos químicos no tratamento 

de esgoto, a serem estudados e tratados em projetos DMAIC;  

• Aplicação do DMAIC por meio de projetos práticos para o estudo e tratamento dos 

problemas determinados, em conjunto com os profissionais treinados no DMAIC;  

• Análise dos resultados observados com a execução dos projetos, de forma a 

avaliar sua efetividade para aumentar a eficiência em processos do setor de 

saneamento;  

• Avaliação da percepção dos envolvidos quanto à aplicabilidade do DMAIC como 

estratégia para aumentar a eficiência de processos no setor de saneamento. 

 
Figura 16 - Etapas para o desenvolvimento da pesquisa 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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As etapas propostas para o desenvolvimento da pesquisa atendem de 

diferentes formas os conteúdos do protocolo da pesquisa-ação, conforme 

demonstrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Relação entre as etapas para o desenvolvimento da pesquisa e o conteúdo do protocolo 
da pesquisa-ação 

ETAPAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA 

CONTEÚDO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  
(YIN, 2005; MIGUEL, 2012) 

1 – Planejamento da aplicação do 
DMAIC 

Objetivos e patrocínio do projeto 

Definir autoridade para pesquisa-ação 

2 – Treinamento de profissionais do 
setor de saneamento no método 
DMAIC 

Definir ciclos de melhoria e aprendizagem da 
pesquisa-ação 

3 – Definição dos projetos a serem 
desenvolvidos e das equipes 

Problema prático a ser solucionado 

Definição da unidade de análise 

Definição do grupo de pesquisa 

4 – Desenvolvimento dos projetos 
DMAIC 

Questões específicas para o pesquisador para coleta 
de dados 

Estabelecer uma agenda adequada para coleta de 
dados 

Fontes gerais de informações 

Questões, hipóteses e proposições de pesquisa 

Lista de fontes de evidências prováveis após cada 
questão 

Planilha para disposição de dados 

Fontes potenciais de informações para cada questão 

5 - Análise de resultados dos 
projetos 

Especificações de outras documentações 

Formato de narrativa 

Resumo 

Planilha para disposição de dados 

Indicação da quantidade de documentos utilizados 
no relatório 

6 - Avaliação da percepção dos 
envolvidos 

Definir ciclos de melhoria e aprendizagem da 
pesquisa-ação 

Fonte: Autor, 2018. 

 

3.2.1 Planejamento da Aplicação do DMAIC 

 

O primeiro passo do planejamento consistiu na identificação de uma empresa 

do setor de saneamento que possibilitasse o desenvolvimento da pesquisa. De modo 
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a facilitar o desenvolvimento da pesquisa em relação a aspectos logísticos, optou-se 

por uma empresa paranaense de grande porte na prestação de serviços de 

saneamento ambiental para a proposição da pesquisa.  

Por meio do contato junto a profissionais da companhia responsáveis pela 

gestão de áreas ligadas à inovação, distribuição de água e tratamento de esgoto, 

rapidamente se demonstrou o interesse da companhia em participar da pesquisa de 

forma ativa. 

A partir de reuniões preliminares com gestores da companhia, elaborou-se uma 

sequência de atividades a serem desenvolvidas no âmbito da companhia, conforme 

segue: 

1. Reunião de alinhamento com os Gestores Patrocinadores; 

2. Treinamento DMAIC para Formação de Green Belts; 

3. Definição dos projetos a serem desenvolvidos e das equipes de trabalho. 

4. Desenvolvimento dos projetos DMAIC.  

A reunião de alinhamento com Gestores Patrocinadores da iniciativa na 

empresa teve como objetivo apresentar-lhes conceitos fundamentais do DMAIC e 

aspectos relativos à implementação da estratégia em diferentes tipos de 

organizações. Abordaram-se também questões relativas ao papel dos Patrocinadores 

na implantação do DMAIC, que compreende sua participação na seleção de projetos 

e de membros de equipes de trabalho, monitoramento dos projetos sob sua 

responsabilidade, apoio às equipes para a implementação de mudanças e obtenção 

dos recursos necessários ao desenvolvimento dos projetos. 

A reunião de alinhamento com os Patrocinadores gerou como resultados a 

definição das áreas responsáveis pelo sistema de abastecimento de água e pelo 

tratamento de esgoto na região metropolitana de Curitiba como estratégicas para a 

aplicação do DMAIC. Adicionalmente, elegeram-se como temas relevantes para a 

pesquisa problemas relacionados à melhoria do gerenciamento da energia elétrica 

consumida em um sistema de abastecimento de água e à racionalização do uso de 

produtos químicos no tratamento de esgoto, temas esses que apresentam 

características de análise e tratativa em nível departamental, portanto de escopo 

restrito. 

Para a definição dos empregados da empresa que integrariam as equipes de 

trabalho, os Patrocinadores foram orientados a identificar em suas equipes 

profissionais com perfil analítico, quantitativo e com conhecimento dos processos 
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relacionados à eficiência energética na distribuição de água e a gestão de odores no 

tratamento de esgoto. Destacou-se ainda a importância de os participantes serem 

profissionais com iniciativa, entusiasmo e persistência, respeitados pela organização 

e com as habilidades de liderança necessárias para conduzir sua equipe de trabalho 

durante a execução de projetos de análise e solução de problemas em processos. 

Portanto, definiu-se com os Patrocinadores que os mesmos indicariam os 

profissionais de suas áreas que participariam do treinamento DMAIC para formação 

de Green Belts.  

A formação Green Belt foi escolhida para a elaboração do treinamento em 

função da característica dos temas indicados para a pesquisa, de natureza 

departamental e complexidade moderada a elevada, sendo de fundamental 

importância para possibilitar a aplicação do DMAIC para o estudo e tratamento de 

problemas de desempenho de processos de água - com foco em melhoria do 

gerenciamento da energia elétrica consumida em um sistema de abastecimento de 

água, e de esgoto - com foco em racionalização do uso de produtos químicos no 

tratamento de esgoto, em conjunto com profissionais atuantes nos respectivos 

processos. 

 

3.2.2 Treinamento de Profissionais do Setor de Saneamento no método DMAIC 

 

Após a reunião de alinhamento com os Patrocinadores, definiu-se o calendário 

para o treinamento dos profissionais que seriam indicados por eles para a formação 

DMAIC Green Belt, escolhida para a elaboração do treinamento em função da 

característica dos temas indicados para a pesquisa pelos Patrocinadores gestores da 

empresa. 

A partir do perfil recomendado para determinar os empregados da empresa que 

integrariam as equipes de trabalho, os Patrocinadores elegeram 18 profissionais de 

suas áreas. 

Os profissionais indicados para o treinamento atuam nas áreas de água e 

esgoto da empresa, com tempo médio de 11,7 anos de empresa e de 6 anos de área 

de atuação. A área que indicou a maior quantidade de participantes foi a de esgotos, 

com um total de 11 participantes, o que equivale a 61,1% do total. 

Em relação ao nível de instrução dos participantes, na Figura 17 observa-se 

que o grupo selecionado apresenta um nível elevado de qualificação, com 50% dos 
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participantes com nível de especialização, sendo 5 com mestrado (27,8% do total) e 

1 com doutorado (5,6% do total). 

 

Figura 17 - Distribuição dos participantes do treinamento por grau de instrução 

 
Fonte: Autor. 

 

A partir da experiência superior a dez anos do autor em treinamentos na 

metodologia DMAIC para diversas organizações, elaborou-se um treinamento de 40 

horas para abordar conteúdos conceituais e instrumentais necessários à aplicação do 

DMAIC para melhoria de processos. 

O treinamento elaborado para a aplicação à equipe de profissionais da 

companhia compreendeu uma série de conceitos e ferramentas características de 

qualidade e análise qualitativa e quantitativa de processos, conforme detalhado no 

Apêndice 1. 

Para ministrar o treinamento, concebeu-se uma apostila com o conteúdo 

programático para utilização dos participantes. Utilizou-se o software de análise 

estatística Minitab para facilitar a compreensão dos conceitos e ferramentas de caráter 

quantitativo. 

O treinamento contou com a participação de 18 empregados da empresa, 

sendo ministrado em diferentes dependências da própria empresa no período de 

06/06 a 04/07/2017, em 10 encontros de 4 horas cada, perfazendo a carga horária 

1; 5,6%

Doutorado

4; 22,2%

Mestrado completo

1; 5,6%

Mestrado incompleto

3; 16,7%

Especialização

2; 11,1%

Superior incompleto

7; 38,9%

Superior completo



44 
 

 

total de 40 horas. Nesses encontros, o conteúdo programático foi inteiramente 

abordado em aulas expositivo-dialogadas, com emprego de exemplos e estudos de 

caso para cada conceito e ferramenta abordados.  

 

3.2.3 Definição dos Projetos a Serem Desenvolvidos e das Equipes de Trabalho 

 

Ainda durante a realização do treinamento dos profissionais da empresa, os 

mesmos apresentaram propostas de potenciais projetos DMAIC para o tratamento de 

problemas de processos relacionados à melhoria do gerenciamento da energia 

elétrica consumida em um sistema de abastecimento de água e à racionalização do 

uso de produtos químicos no tratamento de esgoto, temas que haviam sido 

previamente determinados pelos Patrocinadores. A proposição dos potenciais 

projetos foi feita por meio de um formulário elaborado especificamente para tal 

finalidade, no qual constam informações relevantes para a compreensão da proposta 

e avaliação quanto à sua priorização em relação a outras propostas (Apêndice 3).  

As propostas de projetos elaboradas pelos participantes do treinamento foram 

apresentadas aos Gestores Patrocinadores, com o objetivo de os mesmos avaliarem 

cada proposta de modo a determinar quais seriam os projetos desenvolvidos no 

âmbito da pesquisa, atendendo aos objetivos específicos da pesquisa para identificar 

oportunidades de aplicação do DMAIC como estratégia para o aumento da eficiência 

de processos no setor de saneamento, com sua efetiva aplicação por meio de projetos 

para o estudo e tratamento de problemas de desempenho de processos de água - 

com foco em melhoria do gerenciamento da energia elétrica consumida em um 

sistema de abastecimento de água, e de esgoto - com foco em racionalização do uso 

de produtos químicos no tratamento de esgoto, em conjunto com profissionais 

atuantes nos respectivos processos. 

 

3.2.4 Desenvolvimento dos Projetos DMAIC 

  

Considerando as cinco etapas de desenvolvimento do DMAIC, suas 

respectivas características e objetivos, estruturou-se uma sequência de atividades a 

serem executadas pelas equipes de trabalho com o objetivo de direcionar o 

desenvolvimento do trabalho de investigação, análise e tratamento dos respectivos 

problemas ( (PANDE; NEUMAN; CAVANAGH, 2001; WERKEMA, 2012).  
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Com objetivo de facilitar a compreensão de cada atividade, e 

consequentemente o seu desenvolvimento, elaboraram-se questões relativas a cada 

atividade proposta. Essas questões foram apresentadas às equipes de trabalho 

conforme cada etapa do DMAIC. Apresentaram-se ainda recomendações sobre como 

proceder para responder à cada questão apresentada e, por conseguinte, cumprir a 

atividade proposta.  

A estrutura com as atividades a serem desenvolvidas para cada etapa do 

DMAIC, suas respectivas questões e recomendações estão detalhadas nos Quadros 

4 a 8. 

 

Quadro 4 - Atividades propostas para a etapa Define 
SEQUÊNCIA ATIVIDADE QUESTÕES A SEREM 

RESPONDIDAS 
RECOMENDAÇÕES 

1 Descrever o problema 
do projeto 

Qual é o problema? Descrever o problema de forma clara e 
objetiva. 

2 Definir indicador para 
o projeto 

Qual indicador será utilizado para 
medir o histórico do problema e o 
resultado do projeto? 

Definir o indicador que será utilizado durante 
todo o projeto, desde a avaliação do 
histórico do problema até o alcance da meta. 
Indicar a periodicidade da coleta 

3 Avaliar confiabilidade 
dos dados para 
levantamento de 
histórico 

Há dados confiáveis para o 
histórico? 
Caso os dados históricos não 
sejam confiáveis, ou em caso de 
inexistência dos mesmos, como 
os novos dados foram coletados? 

Comprovar a confiabilidade dos dados 
(MSA, auditoria), tanto em relação a dados 
históricos quanto em relação a dados 
coletados pela equipe a partir do início do 
projeto. 

4 Avaliar o histórico do 
problema 

Como o indicador vem se 
comportando historicamente? 

Comentar a evolução do indicador ao longo 
do tempo. 

5 Definir a meta Qual é a meta? A meta deve conter objetivo, valor e prazo. 
Conforme o caso, deve conter também 
referência. 

6 Avaliar os ganhos do 
projeto 

Quais as melhores práticas de 
mercado? 
Qual a percepção dos clientes 
sobre o problema? 
Quais os ganhos potenciais do 
projeto? 

Comentar a performance de seu processo 
comparado ao benchmark. 
Comentar como o problema afeta o 
relacionamento da organização com seus 
clientes. 
Descrever os ganhos potenciais do projeto, 
preferencialmente com base anual. 
Descrever também os ganhos intangíveis do 
projeto. 

7 Definir os 
participantes da 
equipe 

Qual equipe desenvolverá o 
projeto? 

Relacionar os membros da equipe e suas 
funções. 

8 Delinear o âmbito do 
projeto, as possíveis 
restrições e 
suposições 

Qual é o âmbito do projeto, 
restrições e suposições que o 
direcionam? 

Restrição: recurso que seria necessário ao 
projeto, mas já se sabe que não será 
possível utilizar; 
Suposição: recurso que será 
necessariamente utilizado no projeto. 

9 Definir o cronograma 
preliminar 

Qual é o cronograma do projeto? Determinar data prevista para a conclusão 
de cada uma das etapas do DMAIC 

10 Definir o principal 
processo envolvido 
no projeto 

Qual é o principal processo 
envolvido? 

Descrever o principal processo envolvido no 
problema. 

11 Validar o escopo do 
projeto com o 
Patrocinador 

O projeto está alinhado com o 
Patrocinador? 

Informar se o escopo do projeto foi validado 
pelo Patrocinador. 

Fonte: adaptado de Pande; Neuman; Cavanagh (2001), Werkema (2012). 
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Quadro 5 - Atividades propostas para a etapa Measure 

SEQUÊNCIA ATIVIDADE 
QUESTÕES A SEREM 

RESPONDIDAS 
RECOMENDAÇÕES 

1 
Identificar a forma de 
estratificação para o 
problema 

Como o problema pode ser 
estratificado, isto é, quais os 
fatores de estratificação? 

Descrever os critérios de estratificação. 
Exemplo: 
  Tempo (manhã, tarde, noite); 
  Local (linhas de produção, regiões do 
país);  
  Tipo (produto, fornecedor da matéria 
prima);  
  Sintoma (defeitos que podem 
ocorrer);  
  Indivíduo (operadores) 

2 
Avaliar confiabilidade 
dos dados para 
estratificação 

Há dados confiáveis para a 
estratificação? 
Por que os dados foram 
considerados confiáveis/não 
confiáveis? 
Caso os dados históricos não 
sejam confiáveis, ou em caso 
de inexistência dos mesmos, 
como os novos dados foram 
coletados? 

Comprovar a confiabilidade dos dados 
(MSA, auditoria), tanto em relação a 
dados históricos quanto em relação a 
dados coletados pela equipe para a 
estratificação do problema. 

3 

Analisar o impacto 
das várias partes do 
problema e identificar 
os problemas 
prioritários 

Quais são os focos do 
problema, ou seja, quais são 
os problemas prioritários  
(estratos mais significativos)? 

Determinar os problemas prioritários do 
projeto, aqueles que serão o foco do 
trabalho daqui em diante. 
Estes problemas prioritários devem ser 
representativos a ponto de permitir 
alcançar a meta global a partir das suas 
respectivas metas específicas, que 
serão atribuídas adiante. 

4 
Estudar as variações 
dos problemas 
prioritários 

Como os problemas 
prioritários se comportam ao 
longo do tempo? 

Comentar a evolução dos indicadores 
de cada foco ao longo do tempo. 
Comparar seu comportamento ao do 
indicador global. 

5 
Estabelecer as metas 
para os problemas 
prioritários 

Quais são as metas 
específicas para cada um dos 
problemas prioritários? 

Determinar uma meta para cada 
problema prioritário. A meta deve conter 
objetivo, valor e prazo. Conforme o 
caso, deve conter também referência. 

6 

Demonstrar o alcance 
da meta global por 
intermédio das metas 
específicas 

As metas específicas são 
suficientes para alcance da 
meta global? 

Demonstrar matematicamente que as 
metas específicas proporcionarão o 
alcance da meta global do projeto. 

Fonte: adaptado de Pande; Neuman; Cavanagh (2001), Werkema (2012). 
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Quadro 6 - Atividades propostas para a etapa Analyze 

SEQUÊNCIA ATIVIDADE 
QUESTÕES A SEREM 

RESPONDIDAS 
RECOMENDAÇÕES 

1 
Analisar o processo 
gerador do problema 
prioritário 

Quais são os processos 
geradores dos problemas 
prioritários? 

Descrever os processos geradores de cada 
problema prioritário, com ênfase aos 
parâmetros críticos desses processos. 

2 
Identificar e organizar as 
causas potenciais do 
problema prioritário 

Quais são as causas potenciais 
que influenciam nos problemas 
prioritários? 

Comentar como foi feito o levantamento das 
causas para cada problema prioritário. 
Comentar áreas e pessoas envolvidas, 
ferramentas empregadas e quantidade de 
causas potenciais. 

3 
Priorizar as causas 
potenciais do problema 
prioritário 

As causas potenciais foram 
priorizadas? 

Indicar quantas e quais são as causas 
potenciais prioritárias para cada problema. 
Justificar os critérios de priorização adotados. 

4 
Quantificar a importância 
das causas potenciais 
prioritárias 

As causas potenciais prioritárias 
foram comprovadas 
quantitativamente? 

Comentar quantas causas foram 
quantitativamente comprovadas para cada 
problema prioritário. 

5 
Determinar as causas 
fundamentais 

Quais são as causas 
fundamentais para cada 
problema prioritário? 

Mencionar quantas e quais são as causas 
fundamentais para cada problema prioritário. 

Fonte: adaptado de Pande; Neuman; Cavanagh (2001), Werkema (2012). 

 

Quadro 7 - Atividades propostas para a etapa Improve 

SEQUÊNCIA ATIVIDADE 
QUESTÕES A SEREM 

RESPONDIDAS 
RECOMENDAÇÕES 

1 

Gerar ideias de soluções 
potenciais para eliminar as 
causas fundamentais do 
problema prioritário 

Quais são as possíveis 
soluções para cada causa 
fundamental? 

Comentar como foi feito o levantamento das 
potenciais soluções para cada causa 
fundamental. 
Comentar áreas e pessoas envolvidas, 
ferramentas empregadas e quantidade de 
soluções propostas. 

2 
Priorizar as soluções 
potenciais 

Foi necessário priorizar as 
soluções? 
As soluções priorizadas 
foram aprovadas pelo 
Patrocinador? 

Indicar quantas soluções foram priorizadas em 
relação às causas fundamentais. 

3 
Avaliar e minimizar os riscos 
das soluções prioritárias 

As soluções priorizadas 
apresentam riscos? 

Avaliar os riscos associados à implantação de 
cada solução, determinando os meios de 
minimizar a probabilidade de sua ocorrência 
e/ou seu impacto no processo. 

4 
Testar as soluções priorizadas 
em pequena escala 

As soluções necessitam de 
testes?  
Quais são os planos de 
ação para os testes em 
pequena escala? 
Quais os resultados dos 
testes? 

Justificar a realização dos testes e comentar se 
os mesmos atingiram os resultados propostos. 
Em casos em que os testes não gerem bons 
resultados, determinar se serão adotadas 
outras soluções em relação às respectivas 
causas. 

5 
Elaborar e executar plano de 
implementação das soluções 
em larga escala 

Qual o plano de ação para 
implementação das 
soluções em larga escala? 
As ações foram 
implementadas conforme 
planejado? 
Qual foi o impacto de cada 
solução sobre a respectiva 
causa? 

Comentar como os planos de ação foram 
elaborados. 
Comentar se todas as soluções foram 
implementadas, assim como os resultados 
observados em relação às respectivas causas. 

6 
Avaliar o alcance das metas 
específicas 

As metas específicas 
foram alcançadas? 

Comentar os resultados observados em relação 
a cada uma das metas específicas 
determinadas no Measure. 
Qualquer meta não alcançada deve ser 
justificada com base em fatos e dados, 
evidenciando as causas ainda influentes, assim 
como as medidas a serem adotadas. 

Fonte: adaptado de Pande; Neuman; Cavanagh (2001), Werkema (2012). 
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Quadro 8 - Atividades propostas para a etapa Control 

SEQUÊNCIA ATIVIDADE 
QUESTÕES A SEREM 

RESPONDIDAS 
RECOMENDAÇÕES 

1 
Avaliar o alcance da 
meta em larga escala 

A meta global do projeto foi 
alcançada? 

Comentar os resultados observados em 
relação à meta global do projeto, 
comparativamente ao histórico. 
Justificar resultados insatisfatórios com 
base em fatos e dados, avaliando se 
houve falha na determinação dos 
problemas prioritários. 

2 
Mensurar o retorno 
financeiro do projeto 

Qual é o retorno financeiro 
proporcionado pelo projeto? 

Descrever os ganhos efetivos do 
projeto, anexando demonstrativo do 
cálculo do ganho anual da empresa. 
Descrever também os ganhos 
intangíveis do projeto (soft savings). 

3 

Padronizar as 
alterações realizadas 
no processo como 
consequência das 
soluções adotadas 

Foram criados ou alterados 
padrões para consolidar as 
melhorias implementadas e 
proporcionar a manutenção 
dos resultados? 
Como o cumprimento destes 
padrões será auditado? 
As pessoas envolvidas com 
o cumprimento dos novos 
padrões foram treinadas? 

Relacionar padrões, procedimentos, 
normas, instruções de trabalho, etc. que 
foram elaborados ou aprimorados com o 
objetivo de tornar as soluções 
implementadas permanentes. 
Comentar como será feito o 
acompanhamento do cumprimento 
desses padrões, através de um plano de 
auditorias específico. 
Comprovar que todos os envolvidos nos 
padrões estabelecidos foram 
adequadamente treinados. 

4 

Implementar plano de 
monitoramento da 
performance do 
processo 

Quais variáveis do processo 
serão monitoradas e como 
serão monitoradas? 

Descrever quais indicadores serão 
monitorados daqui em diante, com 
prioridade aos indicadores associados 
às metas do projeto, tanto global quanto 
específicas. 
Relacionar que ferramentas de 
monitoramento serão utilizadas em 
conjunto com esses indicadores. 

5 
Implementar plano 
para tomada de ações 
corretivas 

Como será o 
acompanhamento do 
processo com base no 
sistema de monitoramento? 

Desenvolver planos de ação para falta 
de controle e diários de bordo, entre 
outros mecanismos, de forma a tornar o 
monitoramento efetivo para a detecção 
e tratamento imediatos de anomalias no 
processo.  

6 
Regularizar 
pendências anteriores 

Todas as atividades que 
estavam pendentes das 
etapas anteriores foram 
regularizadas? 

Registrar se pendências de etapas 
anteriores do projeto foram 
regularizadas. 

7 

Sumarizar o que foi 
aprendido e 
recomendar trabalhos 
futuros 

Qual foi o aprendizado da 
equipe? 
Quais as recomendações 
para novos desafios? 

Comentar qual foi o aprendizado da 
equipe com o desenvolvimento do 
projeto, no que diz respeito ao processo 
e suas variáveis, à metodologia e 
ferramentas aplicadas, à gestão do 
projeto e da equipe de trabalho. 
Indicar também oportunidades de novos 
projetos ou ações de melhoria que 
foram observados pela equipe ao longo 
do projeto. 

Fonte: adaptado de Pande; Neuman; Cavanagh (2001), Werkema (2012). 

 

A fim de auxiliar as equipes no desenvolvimento de cada projeto, definiu-se 

uma agenda inicial de reuniões para cada equipe. Essas reuniões foram estruturadas 

de modo a orientar as equipes no desenvolvimento de seus projetos com a aplicação 

do DMAIC, avaliar a aderência metodológica conferida a cada projeto e possibilitar a 
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coleta de fatos e dados com o propósito de avaliar a efetividade do DMAIC para 

aumentar a eficiência em processos do setor de saneamento.  

Após o primeiro mês de desenvolvimento dos projetos, a frequência e o tempo 

dedicado à orientação de cada equipe no desenvolvimento dos seus projetos passou 

a ser definida em conjunto com cada equipe, de acordo com o a evolução percebida 

em cada projeto.  

 

3.2.5 Análise dos Resultados dos Projetos DMAIC  

 

Ao longo do desenvolvimento dos projetos, levantaram-se fatos e dados 

relacionados aos problemas em estudo e à aplicação do método DMAIC, de modo a 

permitir avaliar sua aplicação em conjunto com profissionais da empresa treinados na 

estratégia para a melhoria de processos no setor de saneamento. Também foram 

levantados dados para avaliar a efetividade do DMAIC na contribuição para o aumento 

de eficiência nos processos água – com foco em melhoria do gerenciamento da 

energia elétrica consumida em um sistema de abastecimento de água – e esgoto – 

com foco em racionalização do uso de produtos químicos no tratamento de esgoto, 

conforme os objetivos da pesquisa. 

A própria estruturação dos projetos com base no DMAIC possibilitou a 

obtenção dos fatos e dados para essas análises em diferentes etapas dos projetos, 

com o emprego de ferramentas de análise tanto qualitativas quanto quantitativas, de 

ampla utilização para tomada de decisão em processos. As ferramentas empregadas 

ao longo do projeto estão descritas no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Ferramentas aplicadas nos projetos DMAIC 

Ferramenta utilizada Objetivo 
Etapa 

DMAIC 

SIPOC 
Visualizar o escopo de um processo de forma ampla, por meio 
da descrição das suas principais atividades e variáveis 
relacionadas (WERKEMA, 2012) 

Define 

Gráfico sequencial 
Avaliar o comportamento de um determinado indicador ao longo 
do tempo (WERKEMA, 1995) 

Define 

Análise de regressão 
linear simples  

Processar as informações contidas em um conjunto de dados 
de forma a gerar um modelo que represente o relacionamento 
existente entre as variáveis de interesse de um processo 
(WERKEMA; AGUIAR, 1996) 

Define 

Análise de vício e 
linearidade de 
instrumento de 
medição 

Avaliar se um instrumento de medição promove leituras 
superestimadas ou subestimadas da unidade de medida, além 
de identificar se esse comportamento varia em função dos 
valores observados (WERKEMA, 2011) 

Define 

Análise de 
normalidade da 
distribuição 

Verificar o comportamento dos resultados provenientes de um 
processo, a fim de possibilitar a análise de sua variabilidade 
(MONTGOMERY, 2013) 

Define 

Carta de controle 
Avaliar a estabilidade do indicador de um processo ao longo do 
tempo (MONTGOMERY, 2013) 

Define 

Gráfico de Pareto 
Tornar visíveis as variáveis mais relevantes de um processo, 
auxiliando na priorização de problemas (WERKEMA, 1995) 

Define 
Measure 

Boxplot 

Avaliar as propriedades da distribuição de dados quantitativos, 
como locação (média, mediana, quartis), dispersão (amplitude) 
e forma (simetria), além da influência de possíveis causas 
especiais de variação (outliers) (WERKEMA, 1995) 

Define 
Measure 
Improve 

Mapa de processo 

Descrever as atividades executadas em um processo, 
identificando o produto resultante dessas atividades e as 
variáveis características do processo que afetam esse produto 
(WERKEMA, 2012) 

Analyze 

Tempestade de ideias 
- Brainstorming 

Técnica para o levantamento de ideias sobre um determinado 
tema, em um ambiente livre de críticas e restrições 
(WERKEMA, 2012) 

Analyze 
Improve 

Matriz de Priorização 
Diagrama para tomada de decisão acerca de causas e 
soluções, com base em critérios de classificação pré-definidos 
(WERKEMA, 2012) 

Analyze 
Improve 

Plano de Ação - 5W2H 
Check-list que detalha um conjunto de atividades, prazos, 
responsáveis, locais, justificativas, custos e formas de aplicação 
de uma determinada solução (WERKEMA, 2012) 

Improve 

Teste de hipóteses - t 
Avaliar se a diferença observada entre os dados coletados é 
estatisticamente significativa do ponto de vista da média 
(MONTGOMERY, 2013) 

Improve 

Gráfico de barras 
Comparar graficamente categorias de dados quantitativos em 
termos absolutos (WERKEMA, 1995) 

Improve 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Todas as ferramentas empregadas nos projetos fizeram parte do conteúdo 

programático proposto para o treinamento dos profissionais da companhia. 
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3.2.6 Avaliação da Percepção dos Envolvidos  

 

Para avaliar a percepção dos envolvidos quanto à aplicabilidade do DMAIC 

para o tratamento de problemas de processo no setor de saneamento, elaboraram-se 

questionários para coletar a opinião dos Gestores Patrocinadores e dos profissionais 

treinados em diferentes fases. Tanto ao término do treinamento, com os profissionais 

treinados, quanto após o início dos projetos, com os profissionais treinados e também 

com os Gestores Patrocinadores, foi possível coletar a opinião dos envolvidos, 

conforme a estrutura ilustrada na Figura 18. 

 

Figura 18 - Estrutura de avaliação da percepção dos envolvidos  

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Ao final do treinamento foi solicitado aos participantes responder a uma 

pesquisa de avaliação do treinamento (Apêndice 2). De caráter voluntário e sem 

identificação dos respondentes, essa pesquisa apresentou 8 questões para avaliação 

dos participantes, compreendendo aspectos relacionados ao conteúdo, carga horária 

e forma de apresentação do treinamento, avaliação geral e indicação do treinamento 

para outros profissionais, nível de conhecimento e aplicabilidade do DMAIC. 

Durante o desenvolvimento dos projetos foi solicitado aos participantes 

responder a uma nova pesquisa de avaliação (Apêndice 3), com questões 

relacionadas ao aprendizado desenvolvido ao longo dos projetos e também à 

aplicabilidade do DMAIC em outras iniciativas de melhoria de processos no setor de 

saneamento. 

Também durante o desenvolvimento dos projetos foi solicitado aos Gestores 

Patrocinadores responder a uma pesquisa de avaliação (Apêndice 4), com questões 

relacionadas à evolução dos profissionais envolvidos ao longo dos projetos e também 
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à aplicabilidade do DMAIC em outras iniciativas de melhoria de processos no setor de 

saneamento, seja em suas áreas de atuação ou em outras áreas. 

Essas pesquisas contribuem para o objetivo específico da pesquisa de avaliar 

a percepção dos envolvidos em relação à aplicação do DMAIC como estratégia para 

aumentar a eficiência em processos do setor de saneamento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Este capítulo apresenta os resultados observados ao se executar os passos 

metodológicos propostos na pesquisa. Esses resultados são discutidos ao longo do 

capítulo, com ênfase aos projetos DMAIC desenvolvidos. 

A partir das etapas para o desenvolvimento da pesquisa propostas na 

metodologia foi possível identificar com oportunidades de aplicação do DMAIC como 

estratégia para o aumento da eficiência de processos no setor de saneamento, a partir 

de problemas reais. As etapas que contribuíram para o atendimento desse objetivo da 

pesquisa foram: o planejamento da aplicação do DMAIC como estratégia para o 

aumento da eficiência de processos no setor de saneamento; o treinamento em 

conceitos e ferramentas do DMAIC para profissionais do setor de saneamento; e a 

definição dos projetos a serem desenvolvidos e das equipes de trabalho. 

A partir das propostas de projetos feitas pelos participantes do treinamento, os 

Patrocinadores determinaram o desenvolvimento de dois projetos, um para cada tema 

estratégico anteriormente determinado, conforme representado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Projetos DMAIC definidos pelos Patrocinadores 

TEMAS ESTRATÉGICOS PROJETOS PRIORIZADOS 
Melhoria do gerenciamento da 
energia elétrica consumida em um 
sistema de abastecimento de água 

Reduzir o uso de energia elétrica em horário de 
ponta em uma Estação de Tratamento de Água – 
ETA de grande porte 

Racionalização do uso de produtos 
químicos no tratamento de esgoto 

Reduzir a quantidade de produto químico aplicado 
para controle de maus odores em uma Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 O detalhamento dos projetos desenvolvidos, assim como os resultados 

associados a cada um desses projetos, serão demonstrados na sequência deste 

capítulo. 

 

4.1 Projeto Reduzir o Uso de Energia Elétrica em Horário de Ponta em uma 

Estação de Tratamento de Água – ETA de grande porte 

 

O abastecimento de água de Curitiba e Região Metropolitana é feito de maneira 

integrada, com Curitiba e 12 municípios da região metropolitana interligados 

hidraulicamente. Para possibilitar o abastecimento existem diversas etapas 
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operacionais, conforme demonstrado no Diagrama SIPOC, uma ferramenta que 

facilita a visualização do escopo de um processo de forma ampla, por meio da 

descrição das suas principais atividades e variáveis relacionadas (WERKEMA, 2012). 

A Figura 19 apresenta o Diagrama SIPOC: captação de água: responsável por captar 

água in natura e conduzi-la até as estações de tratamento; estação de tratamento: 

responsável por transformar a água in natura em água potável; reservatórios de água 

potável: onde se armazena água potável para posterior distribuição à população; 

elevatórias de distribuição e transferência de água: sistema de bombeamento que 

transporta água entre reservatórios de água potável ou distribui água para as redes. 

 

Figura 19 - Diagrama SIPOC das etapas de abastecimento de água 

 
Fonte: adaptado de Werkema (2012). 

 

Em função da necessidade de fornecimento continuo de água, existem 

padrões e estratégias operacionais no sentido de garantir nível de água nos 

reservatórios, assegurando a regularidade no abastecimento. É preciso promover uma 

operação eficiente, visando não somente abastecer a população com água potável de 

forma regular, mas também da forma mais econômica possível sob a ótica do 

consumo de energia elétrica, em especial no horário de ponta (18h às 21h), onde o 

custo é mais elevado.  

Para o estudo do problema do elevado uso de energia elétrica em horário de 

ponta delimitou-se o escopo do projeto a uma Estação de Tratamento de Água - ETA 

de grande porte, grande consumidora de energia e com maior consumo de ponta no 

sistema de abastecimento da região em que se encontra. Dados levantados no início 
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do projeto, a partir das faturas de energia elétrica recebidas pela companhia, mostram 

que a média de consumo de ponta no período de maio/2015 a junho/2017 na ETA 

priorizada foi responsável por 21% do total, conforme ilustra a Figura 20. Nesta figura, 

cada ETA foi identificada de forma codificada, sendo que as ETAs menos 

representativas foram agrupadas em uma coluna denominada “Outras ETAs”. 

 

Figura 20 - Média mensal de consumo de energia elétrica em horário de ponta por unidade 
operacional no período de maio/2015 a junho/2017 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

4.1.1 Etapa Define 

 

 A partir da delimitação do escopo do projeto para o estudo da ETA de maior 

relevância, a equipe de trabalho desenvolveu a etapa Define, onde se identificou que 

no período de 17/04/2017 a 12/09/2017 o índice diário de utilização de energia elétrica 

em horário de ponta não apresenta distribuição normal, conforme ilustra a  Figura 21 

para análise de normalidade e transformação dos dados. Como no teste de 

normalidade de Anderson-Darling o Valor-P ficou abaixo 0,05, tornou-se necessário 

transformar os dados por meio do Sistema Johnson, a fim de normalizar a distribuição, 

uma vez que somente dados normais podem ser utilizados para avaliar a estabilidade 

de um indicador  (MONTGOMERY, 2013). 
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Figura 21 - Análise da normalidade e transformação dos dados do índice diário de uso de energia 
elétrica em horário de ponta na ETA 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A partir da normalização dos dados, foi possível avaliar que o índice diário de 

utilização de energia elétrica em horário de ponta se encontrava fora de controle 

estatístico devido a uma elevada variabilidade entre os resultados dos dias 19 e 

20/07/2017, conforme ilustra a Figura 22 para análise de estabilidade do processo. 

Essa elevada variabilidade fica evidenciada pelo ponto acima do limite superior de 

controle na carta da Amplitude Móvel, que demonstra a variabilidade entre duas 

observações consecutivas, o que torna o comportamento do indicador instável e 

imprevisível (MONTGOMERY, 2013). 
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Figura 22 - Carta de controle do índice diário de uso de energia elétrica em horário de ponta na ETA 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

 As causas especiais de variação que colocavam o processo em situação de 

instabilidade foram isoladas da análise do comportamento do indicador, o que permitiu 

avaliar que no período de 17/04/2017 a 12/09/2017 o índice diário de utilização de 

energia elétrica em horário de ponta apresentou média de 49,7%. A partir dessa 

análise, a equipe do projeto propôs como meta reduzir esse índice para 44%, 

conforme ilustra a Figura 23. Essa redução de 11,5% em relação à média do período 

analisado foi considerada ousada pela equipe, que acreditava haver poucas variáveis 

a serem exploradas no processo para permitir a proposição de uma meta mais 

agressiva. Atingida, essa meta poderia gerar uma economia mensal de até R$ 13 mil 

na fatura mensal de energia elétrica da companhia. 
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Figura 23 - Comportamento do índice diário de uso de energia elétrica em horário de ponta na ETA e 
meta proposta no projeto 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

4.1.2 Etapa Measure 

 

No Measure, segunda etapa do DMAIC que tem por objetivo determinar foco 

para o projeto a partir de uma análise estratificada do problema, propôs-se uma 

estratificação de acordo com os três principais macroprocessos de trabalho 

executados na ETA: captação, produção e transferência de água. Esses 

macroprocessos são complementares e sequenciais um ao outro, possuindo 

mecanismos de mensuração de uso de energia elétrica independentes, o que permitiu 

avaliar o comportamento de cada macroprocesso individualmente. 

A análise dos indicadores de uso de energia elétrica em horário de ponta por 

macroprocesso possibilitou identificar que os mesmos possuem comportamentos 

distintos. Portanto, foram atribuídas novas metas ao projeto de acordo com o 

comportamento de cada macroprocesso específico, conforme ilustra a Figura 24. 

Essas metas foram propostas de modo a representar uma melhoria de desempenho 

em cada macroprocesso e permitir o alcance da meta global proposta no Define. 

 



59 
 

 

Figura 24 - Comportamento do índice diário de uso de energia elétrica em horário de ponta nos 
macroprocessos da ETA e metas propostas para cada macroprocesso 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

4.1.3 Etapa Analyze 

 

O Analyze, terceira etapa do projeto cujo objetivo é determinar as causas 

fundamentais para cada problema específico determinado no Measure, proporcionou 

o estudo aprofundado dos processos geradores dos problemas de elevado uso de 

energia elétrica em horário de ponta na Captação, Produção e Transferência de água 

na ETA, de modo a possibilitar o posterior levantamento e comprovação das causas 

geradoras do elevado consumo de energia elétrica em horário de ponta nesses 

processos. 

Inicialmente mapearam-se os processos Captação, Produção e Transferência 

de água na ETA, levantando as diferentes variáveis que influenciam no consumo de 

energia elétrica, conforme demonstra a Figura 25.  
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Figura 25 - Mapa do processo da Captação, Produção e Transferência de água na ETA 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 Em seguida se passou ao levantamento das causas potenciais para o elevado 

consumo de energia elétrica em horário de ponta nas operações de Captação, 

Produção e Transferência. Por meio de brainstorming que contou com a participação 

de pessoal de operação do Centro de Controle Operacional e da ETA, foram 

levantadas 24 diferentes causas, sendo muitas delas comuns aos três 

macroprocessos em estudo, conforme demonstra o Quadro 11. 

 

  

y =quantidade (volume) y =quantidade (volume) Y =quantidade (volume)

y = qualidade y = qualidade

Produto em processo: Produto em processo: Produto Final: 

Água bruta aduzida Água tratada Água transferida

(C) Matutenções preventivas (C) Dosagem de produtos químicos (R) Disponibilidade de equipamentos

(R) Assoreamento do canal (R) Disponibilidade de equipamentos (C) Matutenções preventivas

(R) Manutenções emergenciais (C) Matutenções preventivas (R) Nível  de água no reservatório (2,5m) 

(R) Contaminação / poluição (R) Tempo de retomada de produção (R) Operação (liga/desliga) das bombas

(R) Vazão do rio (C) Operação dos equipamentos (R) Disponibilidade de energia elétrica

(R) demanda de jusante (C) Vazão de entrada de água bruta (R) Manutenções emergenciais / corretivas

(C) Equipamentos disponíveis (R) Carreira de filtração (R) Demanda / Níveis dos reservatórios de jusante

(R) Disponibilidade de energia elétrica (R) Disponibilidade de energia elétrica (R) Limitação de transferência

(R) Problemas de automação (R) Manutenções emergenciais

(R) Problemas de automação

(R) Qualidade da água no manancial

(R) demanda de jusante

Legenda:

y: parâmetro de produto

C: parâmetro de processo controlado

R: parâmetro de processo de ruído

Captar a água. 
Operação da 
elevatória de 
água bruta

Tratar água
(4 módulos)

Transferir 
água
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Quadro 11 - Causas potenciais para o elevado consumo de energia elétrica em horário de ponta nas 
operações de Captação, Produção e Transferência de água na ETA 

C
A

P
T

A
Ç

Ã
O

 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 

T
R

A
N

S
F

E
R

Ê
N

C
IA

 

CAUSA POTENCIAL DESCRIÇÃO DA CAUSA 

X X X Baixa capacidade de transferência da adutora 
A adutora de transferência possui baixa capacidade de 
transferência de água. 

X X X Baixa reservação no reservatório 1 Existe baixa reservação, com obras em andamento. 

  X   Operação em horário de ponta do sistema de saturação. 
O desligamento dos CMB da saturação provoca entupimento das 
tubulações de distribuição de água saturada dos floto-filtros. 

    X 
Necessidade da ETA ficar com uma bomba ligada na 
ponta para ter água de arraste 

Por esta necessidade, é necessário manter uma bomba do recalque 
ligada. Não pode parar a transferência e continuar produzindo na 
ETA. 

X X X Tempo de retomada da produção total. 
A ETA precisa de aproximadamente 20 minutos para retomar a 
produção total 

X X X Nível mínimo do reservatório (2,5m). 
Impossibilidade de utilizar toda a reservação, pois existe um 
sistema de escorva único dos CMB e há nível baixo da câmara de 
contato. 

X X X Intervenções programadas 
Intervenções fora do horário de ponta obrigam aumentar o número 
de bombas em operação na ponta. 

X X X Intervenções emergenciais 
Intervenções emergenciais obrigam aumentar o número de bombas 
em operação na ponta. 

X X X Queda de energia Copel 
Elevado número de quedas de energia (inclusive em unidades à 
jusante) implicam em operação maior no horário de ponta (para 
recuperação de níveis) 

X X X Volume de reservação insuficiente no reservatório 2 
O booster liga no horário de ponta porque abastece o reservatório 
2, que não tem capacidade de reservação 

    X 
Existencia de Recalque combinado com distribuição no 
RIRA 

O recalque que transferem e abastecem ao mesmo tempo não pode 
ser desligado. 

    X 
Garantia de confiabilidade dos LTs - melhor uso da 
reservação 

A aferição demanda teste de extravasamento e algumas vezes é 
difícil para a Escala realizar o teste 

X X X Não aproveitamento da máxima produção da ETA Baixa produção em relação à vazão nominal 

    X 
Falhas e deficiências de automação e eletromecânica / 
alarmes no SSC; falta de indicação no SSC de dados de 
energia (kw). 

Dificultam a operação do sistema, provocam atrasos nas ações e 
operação menos eficiente. 

    X 

Falta de ferramentas para auxílio na análise de custo da 
operação ponta x fora de ponta, e análise de outros 
custos como eficiência de elevatória com mais bombas 
fora de ponta 

Dificultam a tomada de ação, pois depende de conhecimento dos 
operadores. 

X X X Falta de treinamento de pessoas Falta de treinamento específico para operação do SAIC 

X X X Alto índice de perdas na distribuição 
Perdas na distribuição acarretam em maior necessidade de 
captação, produção e transferência. 

X X X Interferência entre SAIC e Metropolitanos 
Existem áreas de injeção de água do SAIC nos sistemas 
Metropolitanos. 

X X X Contaminação do manancial Pode acarretar na parada do sistema ou redução de vazão. 

X X X Alta demanda à jusante Alto consumo da população exige maior produção. 

X X X Falha ou problemas de dosagem de produtos químicos Podem acarretar na parada da ETA ou redução da produção. 

X X X Falta de disponibilidade de equipamentos de manutenção 
Podem acarretar na diminuição (produção ou transferências) ou 
parada. 

X X X Baixa carreira de filtração na ETA 
Os filtros da ETA necessitam de limpeza a cada 12 horas 
(aproximadamente) - o normal em outras ETAs é de 24 a 36 horas. 

X X X Qualidade da água do manancial - turbidez Dificuldade de tratamento, com redução da vazão de tratamento. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 A partir dessas 24 causas potenciais, realizou-se uma priorização de causas, 

com o objetivo de restringir a investigação a um conjunto menor de causas, porém de 

maior relevância. Priorizaram-se 10 causas potenciais, a partir da aplicação de uma 

matriz de priorização que levou em consideração a percepção da equipe em relação 



62 
 

 

a aspectos de gravidade da causa, urgência na sua solução, tendência de 

agravamento do problema em função da causa, facilidade presumida para o 

tratamento da causa e investimento suposto para o seu tratamento. Elaborou-se uma 

matriz de priorização para cada problema específico, conforme Quadros 12, 13 e 14. 

Em cada um desses quadros é possível observar as causas potenciais avaliadas pela 

equipe do projeto, que optou por priorizar as causas com pontuação mais elevada em 

cada macroprocesso. 

 

Quadro 12 - Matriz de priorização das causas potenciais para o elevado consumo de energia elétrica 
em horário de ponta na Captação da ETA 

PROBLEMA 
PRIORITÁRIO: 

CAPTAÇÃO 

CAUSA 
PRIORIZADA? 

CRITÉRIOS PARA 
PRIORIZAÇÃO 

G 
GRAVIDADE 

U 
URGÊNCIA 

T 
TENDÊNCIA 

F 
FACILIDADE 

I 
BAIXO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

PESO 10 8 9 8 7 PONTUAÇÃO % 

CAUSAS POTENCIAIS 
                

Nível mínimo do 
reservatório (2,5m). 

5 5 1 4 4 159 8% SIM 

Falta de treinamento 
de pessoas 

4 5 3 3 4 159 8% SIM 

Falha ou problemas de 
dosagem de produtos 
químicos 

5 5 1 3 5 158 8% SIM 

Falta de disponibilidade 
de equipamentos 

5 5 2 2 3 145 8% SIM 

Alto índice de Perdas 
na distribuição 

5 5 4 1 1 141 8% SIM 

Contaminação do 

manancial 
5 5 1 2 2 129 7% NÃO 

Intervenções 
emergenciais 

5 5 2 1 1 123 7% NÃO 

Não aproveitamento da 
máxima produção da 
ETA 

5 5 1 2 1 122 6% NÃO 

Baixa carreira de 
filtração na ETA 

4 4 1 2 1 104 6% NÃO 

Queda de energia 
Copel 

5 1 1 3 1 98 5% NÃO 

Alta demanda à jusante 4 2 3 1 1 98 5% NÃO 

Intervenções 
programadas 

2 1 1 3 5 96 5% NÃO 

Qualidade da água do 
manancial - turbidez 

3 3 3 1 1 96 5% NÃO 

Tempo de retomada da 
produção total. 

2 2 1 1 1 60 3% NÃO 

Volume de reservação 
insuficiente no 
Reservatório 2 

1 1 1 2 2 57 3% NÃO 

Interferência entre 
SAIC e Metropolitanos 

1 1 2 1 1 51 3% NÃO 

Baixa capacidade de 
transferência da 
adutora 

1 1 1 1 1 42 2% NÃO 

Baixa reservação no 
Reservatório 1 

1 1 1 1 1 42 2% NÃO 

RELACIONAMENTO ENTRE AS CAUSAS E OS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO:   5 - MAIS FORTE;  1 - MAIS FRACO 

Fonte: Autor, 2018. 
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Quadro 13 - Matriz de priorização das causas potenciais para o elevado consumo de energia elétrica 
em horário de ponta na Produção da ETA 

PROBLEMA 
PRIORITÁRIO: 

PRODUÇÃO 

CAUSA 
PRIORIZADA? 

CRITÉRIOS PARA 
PRIORIZAÇÃO 

G 
GRAVIDADE 

U 
URGÊNCIA 

T 
TENDÊNCIA 

F 
FACILIDADE 

I 
BAIXO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

PESO 10 8 9 8 7 PONTUAÇÃO % 

CAUSAS POTENCIAIS 
                

Nível mínimo do 
reservatório (2,5m). 

5 5 1 4 4 159 8% SIM 

Falta de treinamento de 
pessoas 

4 5 3 3 4 159 8% SIM 

Falha ou problemas de 
dosagem de produtos 
químicos 

5 5 1 3 5 158 8% SIM 

Falta de disponibilidade 
de equipamentos 

5 5 2 2 3 145 7% SIM 

Alto índice de Perdas 
na distribuição 

5 5 4 1 1 141 7% SIM 

Intervenções 
emergenciais 

5 5 3 1 1 132 7% SIM 

Operação em horário 
de ponta do sistema de 
saturação. 

5 4 1 1 1 106 5% SIM 

Baixa carreira de 
filtração na ETA 

4 4 1 2 1 104 5% SIM 

Contaminação do 
manancial 

4 3 1 2 2 103 5% NÃO 

Queda de energia 
Copel 

5 1 1 3 1 98 5% NÃO 

Alta demanda à jusante 4 2 3 1 1 98 5% NÃO 

Não aproveitamento da 
máxima produção da 
ETA 

4 3 1 2 1 96 5% NÃO 

Intervenções 
programadas 

2 1 1 3 5 96 5% NÃO 

Qualidade da água do 
manancial - turbidez 

3 3 3 1 1 96 5% NÃO 

Volume de reservação 
insuficiente no 
Reservatório 2 

1 1 1 2 2 57 3% NÃO 

Tempo de retomada da 
produção total. 

2 1 1 1 1 52 3% NÃO 

Interferência entre SAIC 
e Metropolitanos 

1 1 2 1 1 51 3% NÃO 

Baixa capacidade de 
transferência da 
adutora 

1 1 1 1 1 42 2% NÃO 

Baixa reservação no 
Reservatório 1 

1 1 1 1 1 42 2% NÃO 

RELACIONAMENTO ENTRE AS CAUSAS E OS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO:   5 - MAIS FORTE; 1 - MAIS FRACO 

Fonte: Autor, 2018. 
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Quadro 14 - Matriz de priorização das causas potenciais para o elevado consumo de energia elétrica 
em horário de ponta na Transferência da ETA 

PROBLEMA 
PRIORITÁRIO: 

TRANSFERÊNCIA 

CAUSA 
PRIORIZADA? 

CRITÉRIOS PARA 
PRIORIZAÇÃO 

G 
GRAVIDADE 

U 
URGÊNCIA 

T 
TENDÊNCIA 

F 
FACILIDADE 

I 
BAIXO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

PESO 10 8 9 8 7 PONTUAÇÃO % 

CAUSAS POTENCIAIS 
                

Necessidade da ETA 
ficar com uma bomba 
ligada na ponta para ter 
água de arraste 

5 5 1 5 5 174 7% SIM 

Nível mínimo do 
reservatório (2,5m). 

5 5 1 4 4 159 7% SIM 

Falta de treinamento de 
pessoas 

4 5 3 3 4 159 7% SIM 

Falhas e deficiências de 
automação e 
eletromecânica / 
alarmes no SSC; falta 
de indicação no SSC de 
dados de energia (kw). 

5 5 4 2 1 149 6% SIM 

Alto índice de perdas na 
distribuição 

5 5 4 1 1 141 6% SIM 

Não aproveitamento da 
máxima produção da 
ETA 

5 5 1 2 1 122 5% NÃO 

Falta de disponibilidade 
de equipamentos 

5 3 1 2 3 120 5% NÃO 

Garantia de 
confiabilidade dos LTs - 
melhor uso da 
reservação 

1 1 3 5 4 113 5% NÃO 

Baixa capacidade de 
transferência da adutora 

5 4 1 1 1 106 5% NÃO 

Baixa reservação no 
Reservatório 1 

5 4 1 1 1 106 5% NÃO 

Intervenções 
programadas 

2 2 1 3 5 104 4% NÃO 

Queda de energia Copel 5 1 1 3 1 98 4% NÃO 

Existência de Recalque 
combinado com 
distribuição no RIRA 

2 2 1 4 3 98 4% NÃO 

Alta demanda à jusante 4 2 3 1 1 98 4% NÃO 

Intervenções 
emergenciais 

5 1 2 1 1 91 4% NÃO 

Falha ou problemas de 
dosagem de produtos 
químicos 

3 1 1 3 2 85 4% NÃO 

Contaminação do 
manancial 

5 1 1 1 1 82 3% NÃO 

Baixa carreira de 
filtração na ETA 

3 2 1 1 1 70 3% NÃO 

Falta de ferramentas 
para auxílio na análise 
de custo da operação 
ponta x fora de ponta, e 
análise de outros custos 
como eficiência de 
elevatória com mais 
bombas fora de ponta 

2 1 1 2 2 67 3% NÃO 

Volume de reservação 
insuficiente no 
Reservatório 2 

1 1 1 2 2 57 2% NÃO 

Qualidade da água do 
manancial - turbidez 

2 1 1 1 1 52 2% NÃO 

Interferência entre SAIC 
e Metropolitanos 

1 1 2 1 1 51 2% NÃO 

Tempo de retomada da 
produção total. 

1 1 1 1 1 42 2% NÃO 

RELACIONAMENTO ENTRE AS CAUSAS E OS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO:   5 - MAIS FORTE; 1 - MAIS FRACO 

Fonte: Autor, 2018. 
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 O Quadro 15 sintetiza as 10 causas priorizadas e sua relação com as 

operações de Captação, Produção e Transferência na ETA. As demais causas que 

não foram priorizadas podem ser objetos de estudos futuros acerca de sua influência 

no consumo de energia elétrica em horário de ponta. 

 

Quadro 15 - Causas potenciais priorizadas para o elevado consumo de energia elétrica em horário de 
ponta nas operações de Captação, Produção e Transferência de água na ETA 
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CAUSA POTENCIAL PRIORITÁRIA DESCRIÇÃO DA CAUSA 

X
 

X
 

X
 

Nível mínimo do reservatório (2,5m). 
Impossibilidade de utilizar toda a reservação, pois existe um 
sistema de escorva único dos CMB e há nível baixo da 
câmara de contato. 

X
 

X
 

X
 

Falta de treinamento de pessoas Falta de treinamento específico para operação do SAIC 

X
 

X
 

  Falta de disponibilidade de equipamentos 
Pode dificultar captação (em caso de falha na abertura das 
comportas da barragem) 

X
 

X
 

  Falha ou problemas de dosagem de produtos 
químicos 

Podem acarretar na parada da ETA ou redução da produção. 

X
 

X
 

X
 

Alto índice de perdas na distribuição 
Perdas na distribuição acarretam em maior necessidade de 
captação, produção e transferência. 

    X
 Necessidade da ETA ficar com uma bomba 

ligada na ponta para ter água de arraste 

Por esta necessidade, é necessário manter uma bomba do 
recalque ligada. Não pode parar a transferência e continuar 
produzindo na ETA. 

    X
 Falhas e deficiências de automação e 

eletromecânica / alarmes no SSC; falta de 
indicação no SSC de dados de energia (kw). 

Dificultam a operação do sistema, provocam atrasos nas 
ações e operação menos eficiente. 

  X
 

  Intervenções emergenciais 
Intervenções emergenciais obrigam aumentar o número de 
bombas em operação na ponta. 

  X
 

  Baixa carreira de filtração na ETA 
Os filtros da ETA necessitam de limpeza a cada 12 horas 
(aproximadamente) - o normal em outras ETAs é de 24 a 36 
horas. 

  X
 

  Operação em horário de ponta do sistema de 
saturação. 

O desligamento dos CMB da saturação provocaria 
entupimento das tubulações de distribuição de água saturada 
dos floto-filtros, portanto o sistema de saturação opera 24h. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Com o objetivo de determinar se as 10 causas potenciais priorizadas exercem 

impacto significativo no consumo de energia elétrica em horário de ponta, levantaram-

se fatos e dados relacionados a cada uma dessas causas. Comprovaram-se 

quantitativamente 4 causas para a Captação, 4 causas para a Produção e 3 causas 

para a Transferência, sendo que há causas comuns às 3 operações. Os impactos 

mensurados suprem as diferenças entre os resultados históricos de consumo de 

energia elétrica em horário de pontas e as respectivas metas determinadas no 

Measure. O Quadro 16 sintetiza as causas fundamentais para o elevado consumo de 
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energia elétrica em horário de ponta nas operações de Captação, Produção e 

Transferência na ETA. 

Quadro 16 - Causas fundamentais para o elevado consumo de energia elétrica em horário de ponta 
nas operações de Captação, Produção e Transferência de água na ETA 
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CAUSA FUNDAMENTAL DESCRIÇÃO DA CAUSA 

X
 

    Nível mínimo do reservatório (2,5m). 
Impossibilidade de utilizar toda a reservação, pois existe um sistema 
de escorva único dos CMB e há nível baixo da câmara de contato. 

X
 

X
 

X
 

Falta de treinamento de pessoas Falta de treinamento específico para operação do SAIC 

X
 

X
 

X
 

Alto índice de perdas na distribuição 
Perdas na distribuição acarretam em maior necessidade de captação, 
produção e transferência. 

    X
 Necessidade da ETA ficar com uma 

bomba ligada na ponta para ter água 
de arraste 

Por esta necessidade, é necessário manter uma bomba do recalque 
ligada. Não pode parar a transferência e continuar produzindo na 
ETA. 

X
 

    Intervenções emergenciais 
Intervenções emergenciais obrigam aumentar o número de bombas 
em operação na ponta. 

  X
 

  Baixa carreira de filtração na ETA 
Os filtros da ETA necessitam de limpeza a cada 12 horas 
(aproximadamente) - o normal em outras ETAs é de 24 a 36 horas. 

  X
 

  Operação em horário de ponta do 
sistema de saturação. 

O desligamento dos CMB da saturação provocaria entupimento das 
tubulações de distribuição de água saturada dos floto-filtros, portanto 
o sistema de saturação opera 24h. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

4.1.4 Etapa Improve 

 

 Quarta etapa do DMAIC, o Improve tem como objetivo implementar soluções 

que visem eliminar ou minimizar o impacto das causas fundamentais dos problemas, 

gerando resultados perceptíveis nos indicadores do processo que atendam às metas 

específicas propostas no Measure, assim como a meta global proposta no Define. 

Para atender esse objetivo, a equipe incialmente realizou um brainstorming 

envolvendo equipes do Centro de Controle Operacional e da ETA. Propuseram-se 23 

potenciais soluções para as 7 causas fundamentais, conforme o Quadro 17 ilustra. 
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Quadro 17 - Soluções potenciais para as causas fundamentais para o elevado consumo de energia 
elétrica em horário de ponta nas operações de Captação, Produção e Transferência de água na ETA 
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CAUSA FUNDAMENTAL SOLUÇÕES PROPOSTAS 

X
 

    Nível mínimo do reservatório 
(2,5m). 

Adequação do sistema de escorva. 

Troca de bombas por autoescorvantes ou higra. 

Alteração do barrilete 

Novo reservatório 

Rebaixar a elevatória 

Instalar válvulas de retenção ou válvula elétrica na 
sucção 

X
 

X
 

X
 

Falta de treinamento de pessoas 
Redigir instrução de trabalho 

Treinar as pessoas quanto à operação 

X
 

X
 

X
 Alto índice de perdas na 

distribuição 

Reduzir pressão nos recalques 

Conversar com URs sobre possibilidades 

Colocar as adutoras em canaletas 

    X
 Necessidade da ETA ficar com 

uma bomba ligada na ponta para 
ter água de arraste 

Utilizar bomba de saturação para sistema de arraste 

Executar elevatória específica para o sistema de 
água de arraste 

Utilizar água da elevatória 1 

X
 

    Intervenções emergenciais 

Realização de manutenções preventivas e 
preditivas. 

Possuir sistemas de backup 

  X
 

  Baixa carreira de filtração na 
ETA 

Arrumar sistema de raspagem de lodo 

Melhorar eficiência do sistema de saturação 

Pré-tratamento (estudo) 

  X
 

  Operação em horário de ponta 
do sistema de saturação. 

Redução da frequência das bombas, com controle 
da proporção ar/água 

Parar as bombas e fazer a limpeza periódica 

Melhoria de projeto 

Arrumar sistema de raspagem de lodo 

Fonte: Autor. 

 

 A atividade seguinte consistiu em priorizar as soluções que seriam 

efetivamente implementadas. Tendo em vista a diversidade das soluções potenciais, 

priorizaram-se 9 soluções para as 7 causas fundamentais, a partir da aplicação de 

uma matriz de priorização que levou em consideração a percepção da equipe em 

relação a aspectos de baixo custo, facilidade e rapidez para implementar a solução, 

elevado impacto sobre a respectiva causa fundamental e baixo potencial para criar 

novos problemas. Elaborou-se uma matriz de priorização para cada causa 

fundamental, e as soluções priorizadas se encontram consolidadas no Quadro 18. 
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Quadro 18 - Soluções priorizadas para as causas fundamentais para o elevado consumo de energia 
elétrica em horário de ponta nas operações de Captação, Produção e Transferência de água na ETA 
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CAUSA FUNDAMENTAL SOLUÇÕES PRIORIZADAS 

X     
Nível mínimo do reservatório 
(2,5m). 

Adequação do sistema de escorva. 

X X X Falta de treinamento de pessoas 
Redigir instrução de trabalho 

Treinar as pessoas quanto à operação 

X X X 
Alto índice de perdas na 
distribuição 

Reduzir pressão nos recalques 

    X 
Necessidade da ETA ficar com 
uma bomba ligada na ponta para 
ter água de arraste 

Utilizar bomba de saturação para sistema de arraste 

Executar elevatória específica para o sistema de 
água de arraste 

X     Intervenções emergenciais 
Realização de manutenções preventivas e 
preditivas. 

  X   
Baixa carreira de filtração na 
ETA 

Arrumar sistema de raspagem de lodo (filtração) 

  X   
Operação em horário de ponta 
do sistema de saturação. 

Parar as bombas e fazer a limpeza periódica 

Arrumar sistema de raspagem de lodo 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Como as soluções priorizadas representam mudanças em variáveis que 

influenciam as operações de Captação, Produção e Transferência de água na ETA, 

levantaram-se possíveis riscos associados a cada solução a ser implementada. 

Avaliou-se a probabilidade desses riscos ocorrerem e os impactos sobre o processo, 

além de se propor medidas de contingência para minimizar esses riscos, conforme o 

Quadro 19 demonstra. 
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Quadro 19 - Análise dos riscos associados às soluções priorizadas 
C

A
P

T
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Ç
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O
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U
Ç

Ã
O

 

T
R

A
N

S
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E
R

Ê
N

C
IA

 
CAUSA  

FUNDAMENTAL 
SOLUÇÃO  

PRIORIZADA 

RISCO DA 
IMPLEMENTAÇÃO 
(Efeitos colaterais 

indesejáveis) 

ANÁLISE DE RISCO 
PLANO DE 

CONTINGÊNCIA 

PROBABILIDADE IMPACTO 

X     
Nível mínimo do 
reservatório 
(2,5m). 

Adequação do 
sistema de 
escorva. 

Não tem riscos.       

X X X 
Falta de 
treinamento de 
pessoas 

Redigir 
instrução de 
trabalho 

Deixar a operação 
"engessada", 
limitando a 
capacidade de 
raciocínio do 
operador, em função 
do dinamismo do 
sistema. 

Baixa Baixo 
Revisão periódica 
dos 
procedimentos. 

Treinar as 
pessoas 
quanto à 
operação 

Não tem riscos.       

X X X 
Alto índice de 
perdas na 
distribuição 

Reduzir 
pressão nos 
recalques 

Desabastecimento 
em pontos críticos do 
sistema. 

Elevada Elevado 

Monitoramento 
com Infralog, 
Datalogger e 
mapa de 
reclamações. 
Aumento das 
pressões em 
casos criticos. 

    X 

Necessidade da 
ETA ficar com 
uma bomba 
ligada na ponta 
para ter água de 
arraste 

Utilizar bomba 
de saturação 
para sistema 
de arraste 

Diminuição da 
capacidade da 
saturação na 
produção. 

Baixa Médio 
Utilizar a 
elevatória para o 
JMA/TAR 

Executar 
elevatória 
específica 
para o sistema 
de água de 
arraste 

Não tem riscos.       

X     
Intervenções 
emergenciais 

Realização de 
manutenções 
preventivas e 
preditivas. 

Redução de 
produção e/ou 
desabastecimento 
para realização das 
manutenções. 

Elevada Médio 

Equipamentos 
reserva 
instalados, 
programação das 
manutenções. 

  X   
Baixa carreira de 
filtração na ETA 

Arrumar 
sistema de 
raspagem de 
lodo (filtração) 

Redução da 
produção (por 
problemas de 
qualidade) pela 
recirculação da água 
proveniente da 
raspagem do lodo. 

Média Baixo 
Utilizar a lagoa de 
lodo, sem 
recircular. 

  X   

Operação em 
horário de ponta 
do sistema de 
saturação. 

Parar as 
bombas e 
fazer a 
limpeza 
periódica 

Redução da 
produção e/ou 
desabastecimento.  
Acidente de trabalho. 

Elevada Médio 

Monitoramento 
das vazões dos 
filtros. 
Redação de 
instrução de 
trabalho e 
treinamento, 

Arrumar 
sistema de 
raspagem de 
lodo 

Redução da 
produção (por 
problemas de 
qualidade) pela 
recirculação da água 
proveniente da 
raspagem do lodo. 

Média Baixo 
Utilizar a lagoa de 
lodo, sem 
recircular. 

Fonte: Autor, 2018. 
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Uma das soluções propostas foi implementada em 20/11/2017, com resultados 

bastante significativos ao se comparar períodos de 70 dias antes e depois da 

implementação. A utilização de uma bomba de saturação para o sistema de arraste 

da água reduziu a necessidade de utilização de outra bomba que ficava 

frequentemente ligada no horário de ponta para a realização desse arraste.  

A solução implementada não representou custos adicionais para a companhia, 

uma vez que tal bomba já fazia parte dos equipamentos da ETA, e promoveu redução 

significativa no consumo de energia elétrica em horário de ponta nas operações de 

Captação e Transferência. A Figura 26 mostra que o consumo de energia elétrica em 

horário de ponta apresentou redução de 29% na operação de Captação após a 

implementação da solução. Essa redução evidencia o impacto positivo e significativo 

gerado por uma ação de melhoria consistente, proposta em consequência de uma 

análise adequada do processo e das variáveis que o influenciam, dentro da 

abordagem do projeto DMAIC. 

 

Figura 26 - Comparação entre o consumo médio de energia elétrica em horário de ponta no processo 
de Captação, antes e após a implementação da solução 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Quanto ao processo de Transferência, a Figura 27 mostra que o consumo de 

energia elétrica em horário de ponta apresentou redução de 20,9% após a 

implementação da solução. Assim como na Captação, essa redução também se 

mostra expressiva, como resultado de uma única solução implementada no projeto 

DMAIC. 

 

Figura 27 - Comparação entre o consumo médio de energia elétrica em horário de ponta no processo 
de Transferência, antes e após a implementação da solução 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Como consequência da redução do consumo de energia nas operações de 

Captação e Transferência, também foi possível observar uma sensível redução no 

consumo de energia elétrica em horário de ponta da ETA como um todo, como 

demonstrado na Figura 28. A redução na ETA foi de 18,1%. 
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Figura 28 - Comparação entre o consumo médio de energia elétrica em horário de ponta na ETA, 
antes e após a implementação da solução 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

 Cabe ressaltar que nas análises acima das Figuras 26, 27 e 28, é possível 

observar uma grande variabilidade no comportamento dos indicador após a 

implementação da ação de melhoria, o que está associado em parte a um período de 

estabilização da nova condição operacional e em parte ao fato que havia outras ações 

sendo implementadas simultaneamente, afetando o comportamento do processo 

como um todo.   

Ao se comparar os dados históricos levantados ao início do projeto com os 

resultados observados após a implementação da solução proposta, pode-se observar 

na Figura 29 que a meta proposta para a operação de Captação está próxima de ser 

alcançada, enquanto a meta para a operação de Transferência foi superada. 
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Figura 29 - Comparação entre os dados históricos, as metas e os resultados observados nas 
operações de Captação e Transferência após a implementação da solução 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

 Com relação ao índice de uso de energia elétrica em horário ponta da ETA 

como um todo, ao se comparar os dados históricos levantados ao início do projeto 

com os resultados observados após a implementação da solução proposta, pode-se 

observar na Figura 30 que a meta proposta também foi superada. Chegou-se a um 

índice de 40,13%, 8,8% abaixo da meta proposta de 44%. Esse resultado representa 

uma economia anual superior a R$ 261 mil em gastos com energia elétrica para a 

companhia, superando a economia anual de R$ 154 mil estimada pela equipe ao início 

do projeto. 
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Figura 30 - Comparação entre os dados históricos, a meta e os resultados observados na ETA após a 
implementação da solução 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Como o projeto se encontra na etapa do Improve, ainda há 8 soluções em fase 

de implementação, com reflexos nas operações de Captação, Produção e 

Transferência. Recomenda-se a efetiva implementação dessas demais soluções na 

continuidade do projeto, o que poderá proporcionar reduções ainda mais significativas 

no índice de uso de energia elétrica em horário de ponta na ETA. 

Cabe ressaltar que o projeto poderia estar em estágio mais avançado de 

desenvolvimento, ou até mesmo ter sido concluído antes do término dessa pesquisa, 

porém o desenvolvimento do trabalho sofreu atrasos. Além dos aspectos associados 

à complexidade do processo e do problema em estudo, foi possível observar ao longo 

do projeto que o desempenho da equipe foi prejudicado em parte pelo baixo tempo 

dedicado ao desenvolvimento do projeto e em parte pela dificuldade em cumprir 

adequadamente algumas das atividades propostas. Em diferentes encontros com a 

equipe, os participantes comentaram sua dificuldade em dedicar o tempo adequado 

para o cumprimento das atividades, em função de outras demandas do cotidiano.  

Além dos ganhos já proporcionados por esse projeto, que podem ser ampliados 

com sua continuidade, a companhia tem a oportunidade de replicar o estudo a outras 
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ETAs, proporcionando resultados ainda mais significativos em redução de custos com 

energia elétrica. 

 

4.2 Projeto Reduzir a Quantidade de Produto Químico Aplicado para Controle 

de Maus Odores em uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 

 

O controle de odores é parte importante no processo de tratamento de esgoto, 

com impactos sociais e ambientais. A companhia utiliza tecnologias para realizar o 

controle de maus odores na ETE, dentre elas a oxidação de sulfeto de hidrogênio 

(H2S) no meio líquido, principal gás responsável por maus odores, com a aplicação de 

peróxido de hidrogênio (H2O2), com dosagem controlada e medições de eficácia 

realizadas até 3 vezes ao dia, conforme demonstrado no diagrama SIPOC da Figura 

31 (WERKEMA, 2012).  

 

Figura 31 - Diagrama SIPOC do processo de aplicação de peróxido de hidrogênio para controle de 
sulfetos 

 
Fonte: adaptado de Werkema (2012). 

 

A Estação de Tratamento de Esgotos – ETE estudada está localizada no bairro 

Tatuquara, no município de Curitiba, atendendo aproximadamente 424 mil habitantes. 

Trata-se de uma ETE de relevante importância na região, com estimativas de 

ampliação de sua capacidade em até 4 vezes até o ano de 2028, conforme indicado 

pela equipe que propôs esse projeto. Seu sistema de tratamento é composto de 

sistema preliminar de grades finas (3mm) e desarenador, seguido por processo 
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biológico realizado em sete reatores anaeróbios e uma lagoa de sedimentação que 

tratam os esgotos afluentes para posterior lançamento no rio Barigui. 

A forma de aplicação de peróxido de hidrogênio utilizada na ETE em estudo 

não se apresentava eficiente, uma vez que indicadores gerenciais da companhia 

mostravam que a quantidade de produto aplicada era superior ao procedimento 

padrão da empresa, como demonstrado na Figura 32, o que impacta diretamente os 

custos operacionais. 

 

Figura 32 - Comparativo entre a quantidade de peróxido de hidrogênio utilizado na ETE e a 
quantidade recomendada no procedimento operacional da companhia 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Essa aplicação em quantidade elevada de peróxido de hidrogênio não garantia 

o resultado esperado, ou seja, a oxidação de sulfetos maiores que 90% nos efluentes 

dos sistemas de tratamento, o que resultaria em eficiência na redução de sulfeto de 

hidrogênio. A Figura 33 demonstra que não há uma relação estatística entre a 

quantidade de peróxido de hidrogênio aplicado e o índice de oxidação de sulfeto na 

ETE em estudo, considerando os indicadores do ano de 2017. O coeficiente de 

determinação da análise (R-quadrado) de 0% evidencia essa ausência de relação 

entre as variáveis consideradas. Portanto, o fato de haver a aplicação de peróxido de 
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hidrogênio em quantidades elevadas na ETE não resulta em eficiência na redução de 

sulfeto de hidrogênio, mas aumenta o custo da operação, onerando o processo de 

tratamento de esgoto. 

 

Figura 33 - Análise de regressão linear simples entre a quantidade de peróxido de hidrogênio 
aplicada e o índice de oxidação de sulfeto na ETE no ano de 2017 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A Figura 34 mostra que durante o ano de 2017 somente em 5 dos 12 meses a 

oxidação de sulfetos na ETE apresentou resultados satisfatórios. 
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Figura 34 - Índice mensal da eficiência de oxidação no ano de 2017 na ETE 

 
Fonte: Autor. 

 

Como consequência dessa baixa eficiência (meta da companhia de oxidação 

de sulfetos maiores que 90% nos efluentes dos sistemas de tratamento), a companhia 

vinha registrando reclamações de odores no local, além de responder a ações judiciais 

em decorrência dessas reclamações, podendo provocar um prejuízo financeiro para 

a companhia. 

 

4.2.1 Etapa Define 

 

Ao início do Define, a equipe foi orientada a investigar criteriosamente a 

confiabilidade dos dados históricos associados ao problema em estudo, a partir do 

indicador proposto e considerando cada componente que compõe esse indicador. Ao 

atender essa orientação, descobriu-se uma série de fragilidades em seu sistema de 

medição, no que diz respeito à medição de vazão do esgoto, aos procedimentos de 

coleta e análise de amostras para determinação do volume de peróxido de hidrogênio 

a ser aplicado e à acurácia dos rotâmetros que regulam o fluxo de peróxido aplicado. 

Para avaliar a confiabilidade da medição de vazão do esgoto, promoveu-se 

uma aferição dos equipamentos de que a companhia de saneamento dispõe. Durante 
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os anos de 2012 e 2015 foi realizada uma consultoria da Agência de Cooperação 

Internacional do Japão - JICA junto à companhia, quando foram doados quinze 

medidores de vazão por área/velocidade da marca Hach, modelo FL900. Este 

equipamento pode ser instalado na tubulação e faz a coleta de dados de nível, 

velocidade e calcula a vazão de acordo com a entrada dos dados do tipo de canal de 

escoamento. 

A proposta apresentada foi de, comparativamente a outro equipamento aferido, 

verificar se a margem de erro seria aceitável. Assim, essa verificação foi realizada 

junto ao equipamento Calha Parshall da estação elevatória de esgoto Renault, uma 

vez que é realizado o faturamento do esgoto lançado na rede da companhia sobre 

estes dados e, portanto, é realizada aferição periódica deste equipamento. 

Os dados obtidos apresentaram divergência na média entre os dois sistemas 

de medição de vazão. O equipamento FL900 utilizado na ETE apresentou uma média 

de vazão de 9,7 l/s, enquanto a Calha Parshall da estação elevatória de esgoto 

Renault apresentou uma média de vazão de 3,3 l/s. Esta divergência na ordem de 

294% exigiu que fosse avaliada a aferição da Calha Parshall, com o objetivo de 

analisar se o erro realmente era do equipamento FL900.  

O relatório apresentado pela unidade de serviço eletromecânico da companhia 

apresentou confiabilidade dos dados do medidor de nível da Calha Parshall, 

apresentando uma incerteza na ordem de 0,37%. Entretanto, seu relatório não fazia 

menção às condições da calha, o que motivou a equipe do projeto a ir até o local e 

conferir as dimensões da Calha Parshall da estação Renault.  

Verificou-se que o lado esquerdo de montante para jusante possui um desnível 

de 9,2 cm e o lado esquerdo um desnível de 6,5 cm. Este desnível deve aumentar a 

velocidade no ponto de medição do nível, reduzindo o nível e apresentando uma 

vazão inferior a real, o que torna inconclusiva a análise. A companhia providenciou 

que a calha seja refeita, em um contrato de melhoria em andamento junto à unidade 

de projetos e obras executado independentemente do projeto DMAIC, cuja aplicação 

proporcionou à companhia identificar uma deficiência até então desconhecida que 

influencia suas análises e tomadas de decisão no dia a dia operacional, impactando 

diretamente no processo de tratamento de esgoto não apenas da ETE em estudo, 

mas de toda a rede. 

Visto que a comparação das medições geradas pelo equipamento FL900 

utilizado na ETE com as medições geradas pela Calha Parshall da estação elevatória 
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de esgoto Renault não possibilitou avaliar a confiabilidade das medições geradas pelo 

FL900, buscou-se outro equipamento de medição de vazão para a aferição do 

equipamento FL900. A opção encontrada foi a calha da entrada de outra ETE. 

Nos testes comparativos das vazões entre o medidor de vazão FL900 e a calha 

da ETE, os dados não apresentaram grandes divergências. Porém, ao conferir os 

dados da Calha Parshall, verificou-se que a mesma também possui um desnível leve 

de 1 cm de montante para jusante, tornando duvidosa a avaliação. 

Outras calhas foram pesquisadas durante o período, mas constatou-se que as 

diversas calhas instaladas nas entradas de estações de tratamento possuem 

problemas construtivos que podem tornar o trabalho inconclusivo. Há situações onde 

a calha não está com as dimensões corretas e se encontra desnivelada. Há ainda 

calhas que não possuem um canal de escoamento posterior ao equipamento, portanto 

aumentam o nível no ponto de medição, entre outros.  

No caso específico da ETE em estudo no projeto, identificou-se que a Calha 

Parshall apresenta erros em suas dimensões para a largura e comprimento da 

garganta, e também na largura do canal de entrada, em níveis superiores ao 

especificado na respectiva norma técnica, o que promove um erro de medição 

sistêmico na vazão de esgoto tratado.  

A descoberta de tantos problemas na medição de vazão dos sistemas de 

esgotamento sanitário da região de Curitiba suscitou a formação de um grupo de 

estudo, formado de profissionais da unidade de serviço de esgoto, da área de 

pesquisa e desenvolvimento e da unidade de serviço de produção de distribuição de 

água. Esse grupo passou a estudar a possibilidade de montar uma bancada de 

aferição de equipamentos de medição de vazão, com o objetivo de tornar mais 

confiáveis os equipamentos de medição da companhia. 

A proposta da equipe consiste em contratar uma empresa especializada para 

montar uma bancada de aferição de equipamentos de vazão, que será de 

responsabilidade da unidade de serviços de produção e distribuição de água, para 

aferir equipamentos que servirão de base para a conferência dos sistemas fixos de 

medição de vazão das estações de tratamento. 

Paralelamente às reuniões para discutir o projeto de implantação de uma 

bancada de aferição de equipamentos de medição de vazão na companhia, a equipe 

do projeto iniciou uma busca de outro local para aferir o equipamento FL900, a fim de 

possibilitar a continuidade do projeto.  
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A área de pesquisa e desenvolvimento da companhia promoveu um teste na 

bancada calibrada da Universidade Federal do Paraná – UFPR. No teste foi mantida 

uma vazão de 13 L/s na bancada e o equipamento apresentou uma vazão bem 

próxima da vazão da bancada, porém com um vício de leitura de 0,2% maior do que 

a bancada calibrada. Quando a vazão foi aumentada para 45 L/s houve um vício de 

leitura de 2,42% menor do que a bancada calibrada, como é possível observar na 

análise de vício e linearidade do instrumento de medição apresentada na Figura 35. 

O teste de vício e linearidade permite avaliar se um instrumento de medição promove 

leituras superestimadas ou subestimadas da unidade de medida, além de identificar 

se esse comportamento varia em função dos valores observados (WERKEMA, 2011). 

 

Figura 35 - Análise do vício e da linearidade de medição do medidor de vazão FL900 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Diante do cenário observado, dado que os erros de medição da vazão de 

esgoto na ETE apresentam caráter sistêmico, e são considerados de difícil solução a 

curto prazo, optou-se por adotar os valores medidos mesmo com esses erros, de 
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modo a possibilitar o estudo de outras variáveis que influenciam no processo em 

estudo. 

Outra investigação para averiguar a confiabilidade dos dados identificou falhas 

na coleta e análise de amostras para determinação do volume de peróxido de 

hidrogênio a ser aplicado na ETE. Tais falhas podem provocar ora dosagem 

excessiva, onerando a operação, ora dosagem insuficiente, com baixa eficiência na 

oxidação de sulfeto.  

A constatação dessas falhas permitiu a adoção de melhorias imediatas nas 

metodologias de coleta e de análise de amostras, tanto em termos de materiais quanto 

de procedimentos e meio ambiente. Os operadores da ETE foram treinados pela 

equipe do projeto e passaram a ser auditados periodicamente, de forma a garantir que 

a coleta e análise de amostras para a determinação do volume de peróxido a ser 

aplicado seja realizada de forma adequada, aumentando a confiabilidade do processo 

e reduzindo as possibilidades de erros na dosagem.  

Recomenda-se que outras ETEs da companhia tenham seus processos de 

coleta e análise de amostras auditados, a fim de identificar novas oportunidades de 

melhoria na companhia. 

 Um terceiro aspecto investigado no que diz respeito à confiabilidade dos dados 

identificou baixa acurácia dos rotâmetros que regulam o fluxo de peróxido aplicado. A 

ETE em estudo utiliza dois rotâmetros, sendo cada um responsável por uma linha de 

reatores. Estudos iniciais identificaram que ambos os rotâmetros apresentavam vício 

positivo, dosando quantidades superiores de peróxido ao indicado nos respectivos 

displays. Promoveu-se a substituição desses rotâmetros por outros de fabricação mais 

nova. Como novos testes indicaram que esses rotâmetros também apresentavam 

vício positivo, substituiu-se a válvula abre e fecha por uma válvula agulha, de maior 

precisão. Os resultados obtidos com essa nova intervenção apresentaram 2,77% de 

desvio para mais para um dos rotâmetros e 4,84% de desvio para mais o outro. 

A dosagem acima do necessário, em função do vício positivo dos rotâmetros, 

representa um impacto de R$ 108.000,00 anuais com gastos desnecessários com 

peróxido de hidrogênio na ETE, segundo o levantamento feito pela equipe de projeto. 

Encontra-se em estudo a possiblidade de instalar um novo rotâmetro, com 

escala inferior a existente, para utilizar em períodos com influência de chuvas, no qual 

se verifica menor concentração de sulfetos e, por conseguinte, exige-se dosagem 

inferior de peróxido de hidrogênio. Com essa aquisição, estima-se uma economia de 
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aproximadamente R$ 60.000,00 anuais ao reduzir a dosagem em períodos com maior 

incidência de chuvas.  

Alternativamente à instalação desse novo rotâmetro, também se encontra em 

estudo a possibilidade de desligar a dosagem de produto químico quando houver 

influência de chuvas. Tal alternativa depende de testes práticos antes de sua 

implementação e a formação de critérios para esse tipo de procedimento, pois se trata 

de algo que não foi testado na companhia anteriormente. 

Recomenda-se que o estudo sobre a acurácia dos rotâmetros seja expandido 

para outras ETEs da companhia, ampliando o potencial de ganhos com a instalação 

de rotâmetros com escala de medição inferior aos atualmente utilizados, ou com a 

implementação de um novo procedimento operacional que determine o desligamento 

da dosagem de peróxido de hidrogênio quando houver baixa concentração de 

sulfetos, em níveis que não exijam a aplicação do produto químico. 

O projeto poderia estar em estágio mais avançado de desenvolvimento, ou até 

mesmo ter sido concluído antes do término dessa pesquisa, porém ainda se encontra 

na etapa Define, principalmente em função da necessidade de investigação e 

intervenções que foram identificadas ao se avaliar a confiabilidade dos dados 

associados ao problema em estudo, o que exigiu muito tempo da equipe do projeto. 

Também foi possível observar ao longo do projeto que o baixo tempo dedicado ao 

desenvolvimento do projeto e dificuldade em cumprir adequadamente algumas das 

atividades propostas afetou o desempenho da equipe. Em diferentes encontros com 

a equipe, os participantes comentaram sua dificuldade em dedicar o tempo adequado 

para o cumprimento das atividades, em função de outras demandas do cotidiano. 

Mesmo com o projeto ainda em estágio inicial de desenvolvimento, a aplicação 

do DMAIC possibilitou a identificação de problemas até então desconhecidos que 

influenciavam suas análises e tomadas de decisão no dia a dia operacional, 

impactando diretamente no volume de peróxido utilizado e consequentemente no 

custo operacional da ETE, com potencial de investigação e tomada de ações 

corretivas para as demais ETEs da companhia. 
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4.3 Avaliar a Percepção dos Envolvidos em Relação à Aplicação do DMAIC 

como Estratégia para Aumentar a Eficiência em Processos do Setor de 

Saneamento. 

 

A Figura 36 mostra que a assiduidade dos participantes foi satisfatória, com 11 

participantes comparecendo a todos os encontros, o que corresponde a 61,1% dos 

participantes com 100% de assiduidade. O menor índice de assiduidade observado 

no treinamento foi de 80%, relativo a 2 participantes que correspondem a 11,1% do 

total. 

 

Figura 36 - Avaliação da assiduidade dos participantes do treinamento 

Fonte: Autor, 2018. 

 

No que tange a aspectos relacionados ao conteúdo, carga horária e forma de 

apresentação do treinamento, a Figura 37 evidencia que todos os respondentes 

consideraram o conteúdo do treinamento e a forma de apresentação das aulas muito 

bons ou ótimos, com 87,5% avaliando a carga horária de 40 horas como sendo 

suficiente para transmitir as informações necessárias ao cumprimento do conteúdo 

programático proposto. 
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Figura 37 - Avaliação dos participantes quanto ao conteúdo, carga horária e forma de apresentação 
do treinamento  

Fonte: Autor, 2018. 

 

Em relação à avaliação geral e indicação do treinamento para outros 

profissionais, todos os respondentes avaliaram o treinamento como bom ou ótimo, 

com 100% avaliando que recomendariam o treinamento para outros profissionais,  

No que diz respeito ao nível de conhecimento sobre o DMAIC, na Figura 38 é 

possível observar que nenhum dos respondentes considerou possuir bom 

conhecimento sobre o tema antes do treinamento, com 81,3% respondendo que não 

possuía nenhum conhecimento ou então conhecimento mínimo sobre o DMAIC. Com 

a realização do treinamento, nenhum respondente permaneceu considerando possuir 

níveis tão baixos de conhecimento sobre o DMAIC, com 87,6% considerando haver 

adquirido bom ou grande nível de conhecimento sobre o tema. 
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Figura 38 - Avaliação dos participantes quanto ao seu nível de conhecimento sobre DMAIC 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Quanto à aplicabilidade do DMAIC, apenas um dos respondentes considerou 

que não há aplicabilidade à sua prática diária de trabalho, ao passo que 68,8% dos 

respondentes considerou o DMAIC como de boa ou grande aplicabilidade à sua 

prática diária de trabalho. A avaliação foi ainda mais positiva em relação à 

aplicabilidade do DMAIC no tratamento de problemas de eficiência de processos e 

desperdício de recursos naturais no setor de saneamento, com todos os respondentes 

considerando essa aplicabilidade boa ou grande, conforme demonstra a Figura 39. 

Esses resultados demonstram que os conteúdos abordados no treinamento 

ministrado aos profissionais da companhia foram interpretados como sendo de grande 

utilidade para a melhoria de processos no setor de saneamento. 
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Figura 39 - Avaliação dos participantes quanto à aplicabilidade do DMAIC 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Com base nos elevados índices de assiduidade e nos resultados observados 

na pesquisa de avaliação do treinamento, pode-se considerar que o treinamento 

realizado proporcionou aos profissionais do setor de saneamento que participaram do 

programa conhecimentos relevantes sobre o DMAIC, de modo a possibilitar sua 

aplicação como uma estratégia para aumentar a eficiência em processos do setor de 

saneamento. Alguns comentários registrados pelos participantes nos questionários de 

avaliação do treinamento ratificam o sucesso de treinamento, conforme demonstrado 

no Apêndice 6. 

Com o desenvolvimento dos projetos foi solicitado aos participantes responder 

a uma nova pesquisa de avaliação, com questões relacionadas ao aprendizado 

desenvolvido ao longo dos projetos e também à aplicabilidade do DMAIC em outras 

iniciativas de melhoria de processos no setor de saneamento.  

Os 8 respondentes da pesquisa consideraram como significativa a contribuição 

do DMAIC para identificar as variáveis que influenciam nos processos estudados, 

aumentando seu nível de conhecimento sobre esses processos de modo a melhorar 

o seu desempenho. De forma unânime os respondentes recomendam a aplicação do 

DMAIC para a solução de problemas e a melhoria de processos na companhia.  
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Alguns dos participantes ainda registraram depoimentos sobre a importância 

da inciativa, conforme demonstrado no Apêndice 7. Alguns desses depoimentos 

chamam a atenção para aspectos que influenciaram o desempenho das equipes, no 

que diz respeito à dificuldade em cumprir parte das atividades propostas. Um 

participante comentou que “a aplicação do DMAIC proporciona uma avaliação muito 

criteriosa (e trabalhosa) do problema”, enquanto outro ponderou que “algumas etapas 

são demasiado rigorosas, sobretudo na avaliação da confiabilidade dos dados, e que 

isto pode dificultar a aplicação do método em alguns casos”. Esses comentários 

abrem espaço para trabalhos futuros que avaliem estratégias que possibilitem a 

aplicação do DMAIC com maior facilidade e fluidez. 

Também durante o desenvolvimento dos projetos foi solicitado aos Gestores 

Patrocinadores responder a uma pesquisa de avaliação, com questões relacionadas 

à evolução dos profissionais envolvidos ao longo dos projetos e também à 

aplicabilidade do DMAIC em outras iniciativas de melhoria de processos no setor de 

saneamento, seja em suas áreas de atuação ou em outras áreas. Ambos os 

Patrocinadores consideraram como relevante a contribuição do DMAIC para o 

desenvolvimento profissional das equipes que participaram dos projetos, com 

aumento de eficiência e melhoria de desempenho dos processos estudados. Ambos 

também apontaram que a dedicação de tempo é o aspecto a ser trabalhado para 

melhorar o desempenho da equipe em projetos futuros. 

Um dos Patrocinadores declarou no questionário que tem observado que 

“alguns empregados que tiveram o curso acabaram utilizando algumas ferramentas 

na avaliação dos processos que estão envolvidos, mesmo estando fora do projeto 

proposto”, o que amplia os benefícios da pesquisa além dos projetos desenvolvidos. 

O outro Patrocinador declarou que “os cenários econômico e social exigem 

melhores desempenhos, onde o refinamento das ações para que sejam assertivas e 

eficazes é imprescindível. Os participantes do projeto perceberam isso. Mesmo 

conhecedores do processo, estavam com uma visão superficial e, ao usar a 

ferramenta, mergulharam na essência do problema, objetivando ações factíveis, o que 

resultou inclusive na satisfação profissional, além dos resultados de melhorias 

evidenciadas.”  

Ambos os Patrocinadores recomendam a aplicação do DMAIC para a solução 

de problemas e a melhoria de processos na companhia, não apenas em suas áreas 

de atuação, mas em toda a companhia.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o objetivo principal de analisar os resultados da aplicação do DMAIC como 

estratégia para aumentar a eficiência em processos do setor de saneamento, por meio 

de projetos desenvolvidos em conjunto com profissionais do setor de saneamento 

para melhoria do gerenciamento da energia elétrica consumida em um sistema de 

abastecimento de água e para a racionalização do uso de produtos químicos no 

tratamento de esgoto, a pesquisa foi desenvolvida com base na metodologia de 

pesquisa-ação, seguindo etapas que contribuíram para o atendimento dos objetivos 

propostos. 

 

5.1 Análise dos Objetivos 

 

Com relação aos objetivos específicos da pesquisa de aplicar o DMAIC por 

meio de projetos para o estudo e tratamento de problemas de desempenho de 

processos de água e de esgoto em conjunto com profissionais atuantes nos 

respectivos processos, o desenvolvimento de um projeto proposto para a redução do 

uso de energia elétrica em horário de ponta em uma Estação de Tratamento de Água 

– ETA de grande porte possibilitou aos participantes da equipe determinar de forma 

precisa e quantitativa as variáveis que são as causas do problema. 

Consequentemente, as soluções propostas adquiriram um caráter de maior 

efetividade na resolução do problema.  

A análise dos resultados observados com a execução dos projetos permitiu 

avaliar de forma consistente a efetividade do DMAIC para aumentar a eficiência em 

processos do setor de saneamento. 

No que diz respeito à percepção dos envolvidos, os resultados analisados a 

partir dos questionários aplicados evidenciam que os envolvidos perceberam com 

clareza a possibilidade de aplicação do DMAIC como estratégia para aumentar a 

eficiência em processos do setor de saneamento. 

Portanto, a pesquisa atendeu ao objetivo geral de analisar os resultados da 

aplicação do DMAIC como estratégia para aumentar a eficiência em processos do 

setor de saneamento. 
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5.2 Contribuições 

 

Ao final da pesquisa, um dos projetos propostos (redução do uso de energia 

elétrica em horário de ponta em uma Estação de Tratamento de Água – ETA de 

grande porte) se encontra na etapa do Improve, com uma solução já implementada e 

outras oito em fase de implementação, já se observando uma sensível redução no 

uso de energia elétrica em horário de ponta, que apresenta redução de 49,7% para 

40,13%.  

O projeto já proporcionou à companhia uma economia anual superior a R$ 261 

mil. Esses ganhos podem ser ampliados, mediante a continuidade do projeto, além da 

possível replicação do estudo a outras ETAs, proporcionando resultados ainda mais 

significativos em redução de custos com energia elétrica. 

Com relação ao projeto proposto para o processo esgoto, que aborda a 

aplicação de produtos químicos para o controle de maus odores em uma ETE, 

identificaram-se ineficiências no processo de medição de seus indicadores, o que já 

na etapa Define suscitou uma investigação mais aprofundada sobre a medição de 

vazão nas Estações de Tratamento de Esgoto – ETE por meio de um novo estudo a 

cargo do Departamento de Pesquisa da companhia, com o objetivo de adotar 

mecanismos de medição de vazão mais confiáveis. Também se verificaram falhas nos 

procedimentos de coleta e análise de sulfeto, além de falhas na dosagem de peróxido 

de hidrogênio.  

Mesmo com o projeto em estágio inicial de desenvolvimento ao final da 

pesquisa, ainda no Define, as descobertas alcançadas já possibilitaram promover 

mudanças com resultados significativos no processo, gerando economia de recursos 

à companhia da ordem de R$ 168 mil anuais.  

Além do resultado financeiro, a identificação de problemas até então 

desconhecidos que influenciavam as análises e tomadas de decisão no dia a dia 

operacional abriram novas frentes de pesquisa para a companhia, gerando 

oportunidades para expandir o conhecimento acerca das diferentes variáveis que 

influenciam o processo de tratamento de esgoto e melhoria de eficiência operacional. 

A aplicação do DMAIC a cada projeto gerou resultados consistentes de 

melhoria de processos nas operações da companhia, considerando suas 

características específicas e os seus diferentes níveis de complexidade. Essas 

variáveis influenciam diretamente o ritmo de desenvolvimento dos projetos, que se 
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encontram em fases distintas de desenvolvimento, porém ambos com consistência 

metodológica e o embasamento quantitativo adequados a cada escopo. Cabe 

ressaltar ainda que ambos os projetos poderiam estar em estágio mais avançado de 

desenvolvimento, ou até mesmo ter sido concluídos antes do término dessa pesquisa, 

porém o desenvolvimento dos trabalhos sofreu atrasos. Além dos aspectos 

associados à complexidade de cada processo e problema estudados, o desempenho 

das equipes ao longo dos projetos foi prejudicado em parte pelo baixo tempo dedicado 

ao desenvolvimento dos projetos e em parte pela dificuldade em cumprir 

adequadamente algumas das atividades propostas.  

Além dos resultados observados com o desenvolvimento dos projetos DMAIC, 

os questionários aplicados aos participantes evidenciam que os profissionais do setor 

de saneamento que participaram do programa adquiriram conhecimentos relevantes 

sobre o DMAIC e sobre os processos estudados nos projetos. Tanto ao final do 

treinamento como após o início dos projetos, os profissionais da companhia que 

participaram ativamente da pesquisa reiteram a efetividade da estratégia DMAIC para 

a melhoria de processos ao setor de saneamento. 

Da mesma forma, os Gestores Patrocinadores consideraram como relevante a 

contribuição do DMAIC para o desenvolvimento profissional das equipes que 

participaram dos projetos. Ambos recomendam a aplicação do DMAIC para a solução 

de problemas e a melhoria de processos na companhia, não apenas em suas áreas 

de atuação, mas em toda a companhia. 

 

5.3 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Os projetos ainda se encontram em desenvolvimento, com possibilidade de 

ampliar ainda mais o conhecimento já gerado e, consequentemente, os resultados 

proporcionados à companhia. 

Recomenda-se dar continuidade a ambos os projetos, de modo a concluí-los 

com a aplicação de todas as fases do DMAIC. Em seguida, a companhia pode replicar 

o estudo para outras unidades, valendo-se do conhecimento gerado nos projetos para 

promover em larga escala ganhos de desempenho na melhoria do gerenciamento da 

energia elétrica consumida em um sistema de abastecimento de água e na 

racionalização do uso de produtos químicos no tratamento de esgoto.  

Também é recomendável que a companhia promova a continuidade e 

ampliação da iniciativa, treinando profissionais em diferentes níveis e promovendo 



92 
 

 

novos projetos para melhoria de processos com o DMAIC em todas as suas áreas de 

negócio, adotando o método como ferramenta de apoio às metas estratégicas da 

companhia. Também é importante que sejam proporcionadas condições adequadas 

para os profissionais dedicarem o tempo necessário ao desenvolvimento de futuros 

projetos.  

A companhia pode obter muitos benefícios com a aplicação do DMAIC de forma 

estruturada, capacitando profissionais em níveis estratégico, tático e operacional, a 

fim de desenvolver projetos DMAIC para a melhoria de processos associados a seus 

indicadores de desempenho nas diferentes áreas de atuação, não se limitando a 

processos operacionais, mas também aplicando a estratégia a processos 

administrativos e de apoio à operação. 

Ao final da presente pesquisa, observa-se oportunidade para futuras pesquisas 

relacionadas ao DMAIC, com o objetivo de identificar estratégias para a aplicação da 

estratégia com maior facilidade e fluidez. Pesquisas nesse sentido podem promover 

novas contribuições no âmbito técnico e científico, proporcionando às organizações 

resultados mais rápidos em suas iniciativas voltadas à melhoria de processos. 

 

5.4 Conclusões 

 

A pesquisa contribui para a ampliação dos horizontes das áreas voltadas a 

gestão de recursos naturais no setor de saneamento, com a ampliação do 

conhecimento acerca das variáveis que influenciam no gerenciamento da energia 

elétrica consumida em um sistema de abastecimento de água e no uso de produtos 

químicos no tratamento de esgoto. 

A efetividade do DMAIC como estratégia para a solução de problemas do dia-

a-dia em processos do setor de saneamento fica evidenciada pelos resultados obtidos 

nos projetos desenvolvidos, com o estudo de problemas reais nos processos da 

companhia e a adoção de ações efetivas para a melhoria dos processos, com reflexos 

positivos nos seus indicadores e com retornos financeiros significativos. 
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APÊNDICE 1 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO TREINAMENTO 

 

 

 

Conteúdo programático: 

• Compreendendo a metodologia Lean 6 Sigma   

• Como implementar o Lean 6 Sigma    

• Conceito de variação    

• Ferramentas do Lean 6 Sigma integradas ao DMAIC   

• Raciocínio estatístico  

• Mapa de raciocínio  

• SIPOC 

• Análise Estatística de Processos   
o Estatísticas descritivas; 
o Estratificação; 
o Gráfico de barras; 
o Gráfico se setores; 
o Gráfico de Pareto; 
o Histograma; 
o Boxplot; 
o Diagrama de dispersão; 
o Gráfico sequencial; 
o Teste de hipóteses; 
o Análise de variância; 
o Regressão linear simples. 

• Cartas de controle 
o Avaliação da normalidade da distribuição; 
o Transformação box-cox; 
o Cartas de controle X-AM; 
o Cartas de Controle Xbarra-R.    

• Capacidade de processos 
o Índice Cp; 
o Índice Cpk.  

• Avaliação de sistemas de medição de atributos  

• Avaliação de sistemas de medição de variáveis    

• Ferramentas da qualidade e melhoria contínua    
o Mapa de processo; 
o 5 Por quês; 
o Brainstorming; 
o Diagrama de causa-e-efeito; 
o Matrizes de priorização; 
o Planos de ação 5W2H. 

• Experimento fatorial completo   

• Regressão linear múltipla para dados de experimentação   

• Como manter as melhorias alcançadas  
o Padronização; 
o OCAP; 
o Diário de Bordo. 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO 

 

  

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO

EMPRESA: SANEPAR

TREINAMENTO: FORMAÇÃO DE GREEN BELTS

DATAS: 06/06 A 04/07/2017

INSTRUTOR: ALEXANDRE ANDRIOLI IWANKIO

1- Inadequado aos objetivos propostos

2- Adequado, mas pontos importantes não foram abordados. Mencione: __________________________________________________

3- Adequado, mas alguns aspectos foram excessivamente detalhados. Mencione: __________________________________________

4- Muito bom

5- Ótimo

1- Péssima

2- Ruim

3- Razoável

4- Boa

5- Ótima

ANTES DO TREINAMENTO DEPOIS DO TREINAMENTO

1- Nenhum conhecimento 1- Nenhum conhecimento 

2- Mínimo conhecimento 2- Mínimo conhecimento 

3- Razoável conhecimento 3- Razoável conhecimento

4- Bom conhecimento 4- Bom conhecimento 

5- Grande conhecimento 5- Grande conhecimento 

1- Nenhuma aplicabilidade 

2- Mínima aplicabilidade 

3- Razoável aplicabilidade

4- Boa aplicabilidade 

5- Grande aplicabilidade 

1- Nenhuma aplicabilidade 

2- Mínima aplicabilidade 

3- Razoável aplicabilidade

4- Boa aplicabilidade 

5- Grande aplicabilidade 

1- A carga horária é muito pequena

2- A carga horária deveria ser um pouco maior

3- A carga horária está adequada aos objetivos propostos

4- A carga horária poderia ser um pouco menor

5- A carga horária é excessiva

Caso tenha assinalado alternativas 1, 2, 4 ou 5, por favor sugira o número de horas adequado: _____ horas

1- Péssimo

2- Ruim

3- Razoável

4- Bom

5- Ótimo

1- Não

2- Sim

Por favor, faça críticas, sugestões e comentários sobre o treinamento abaixo. 

Gostaríamos de saber sua opinião sobre o treinamento dado. Por favor, assinale a alternativa que melhor se aplica para cada aspecto do treinamento mencionado.

CONTEÚDO DO TREINAMENTO (Qual sua opinião especificamente sobre os assuntos e temas abordados no treinamento?)

FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS AULAS (Qual sua opinião sobre a forma como as aulas foram ministradas?)

COMO VOCÊ AVALIA SEU NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE O DMAIC?

APLICABILIDADE DO DMAIC NA SUA PRÁTICA DIÁRIA DE TRABALHO

APLICABILIDADE DO DMAIC NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À BAIXA EFICIÊNCIA DE PROCESSOS E AO DESPERDÍCIO DE RECURSOS 

CARGA HORÁRIA (A carga horária do treinamento é suficiente para transmitir as informações que são necessárias?)

AVALIAÇÃO GERAL (De forma geral, como você avalia o treinamento?)

AVALIAÇÃO GERAL (Você recomendaria esse treinamento para outros profissionais?)
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO DMAIC 

DURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS - EQUIPES 

 

  

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO DMAIC

EMPRESA: SANEPAR

DATA: __/02/2018

1- Não é efetiva

2- Pouca efetividade

3- Razoável efetividade

4- Boa efetividade

5- Muito efetiva

1- PDCA

2- MASP

3- Outra. Mencione: __________________________________________

4- Nenhuma

1- PDCA é melhor

2- MASP é melhor

3- Outra é melhor

4- DMAIC é melhor

5- As metodologias se equivalem

1- Nenhuma  

2- Pequena

3- Razoável 

4- Boa

5- Enorme

1- Nenhuma  

2- Pequena

3- Razoável 

4- Boa

5- Enorme

1- Nenhuma  

2- Pequena

3- Razoável 

4- Boa

5- Enorme

1- Nenhuma aplicabilidade 

2- Mínima aplicabilidade 

3- Razoável aplicabilidade

4- Boa aplicabilidade 

5- Grande aplicabilidade 

1- Não

2- Sim

Por favor, registre abaixo seus comentários e considerações pessoais sobre a experiência de aplicação do DMAIC.

METODOLOGIAS - Que outras metodologias para melhoria de processo você já teve oportunidade de aplicar?

METODOLOGIAS COMPARADAS - Havendo respondido 1, 2 ou 3 na questão anterior, como você compara o DMAIC às outras metodologias, no que diz 

respeito à sua efetividade para melhoria de processos?

PROJETO (VARIÁVEIS DO PROCESSO) - Qual foi a contribuição do DMAIC para identificar as variáveis que influenciam no processo estudado?

APLICABILIDADE DO DMAIC NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À BAIXA EFICIÊNCIA DE PROCESSOS E AO DESPERDÍCIO DE 

VOCÊ RECOMENDA A APLICAÇÃO DO DMAIC PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MELHORIA DE PROCESSOS NA COMPANHIA?

PROJETO (MELHORIA DO PROCESSO) - Qual foi a contribuição do DMAIC para melhorar o desempenho do processo estudado?

PROJETO (CONHECIMENTO DO PROCESSO) - Qual foi a contribuição do DMAIC para ampliar o seu nível de conhecimento sobre o processo 

 DMAIC - Qual sua avaliação quanto à efetividade do DMAIC para aumentar a eficiência em processos do setor de saneamento?
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO DMAIC 

DURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS – GESTORES 

PATROCINADORES 

 

  

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO DMAIC

EMPRESA: SANEPAR

DATA: __/02/2018

1- Não é efetiva

2- Pouca efetividade

3- Razoável efetividade

4- Boa efetividade

5- Muito efetiva

1- Nenhuma  

2- Pequena

3- Razoável 

4- Boa

5- Enorme

1- Nenhuma  

2- Pequena

3- Razoável 

4- Boa

5- Enorme

1- Dedicação de tempo

2- Trabalho em equipe

3- Persistência

4- Conhecimento do processo

5- Espírito crítico

1- Nenhuma aplicabilidade 

2- Mínima aplicabilidade 

3- Razoável aplicabilidade

4- Boa aplicabilidade 

5- Grande aplicabilidade 

1- Não

2- Sim

DMAIC - Qual sua avaliação quanto à efetividade do DMAIC para aumentar a eficiência em processos do setor de saneamento?

PROJETO (MELHORIA DO PROCESSO) - Qual foi a contribuição do DMAIC para melhorar o desempenho do processo estudado?

EQUIPE - Que aspectos devem ser trabalhados para melhorar o desempenho da equipe em futuros projetos?

Por favor, registre abaixo seus comentários e considerações pessoais sobre a experiência de aplicação do DMAIC e seus reflexos nas pessoas que 

EQUIPE - Qual foi a contribuição do DMAIC para o desenvolvimento profissional da equipe que atuou no projeto?

APLICABILIDADE DO DMAIC NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À BAIXA EFICIÊNCIA DE PROCESSOS E AO DESPERDÍCIO DE 

RECURSOS NATURAIS NO SETOR DE SANEAMENTO

VOCÊ RECOMENDA A APLICAÇÃO DO DMAIC PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MELHORIA DE PROCESSOS NA COMPANHIA?
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APÊNDICE 5 – FORMULÁRIO PARA PROPOSIÇÃO DE PROJETO DMAIC 

 

NOME:

DEPARTAMENTO:

TELEFONE:

EMAIL:

PROCESSO:

KPI - INDICADOR:

DECLARAÇÃO DO PROBLEMA - descrever de forma clara e objetiva

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS 12 MESES - o problema é crônico ou pontual?

RESULTADO DESEJADO - meta preliminar

ESCOPO

(     ) AMPLO - multidepartamental (     ) RESTRITO - setorial

CAUSA FUNDAMENTAL CONHECIDA?

(     ) SIM (     ) NÃO

SOLUÇÃO ÓTIMA CONHECIDA?

(     ) SIM (     ) NÃO

INDICADOR COM DADOS DISPONÍVEIS?

(     ) SIM (     ) NÃO

CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DAS METAS ESTRATÉGICAS DA EMPRESA

(     ) ELEVADA (     ) MODERADA (     ) BAIXA

DATA DE ELABORAÇÃO: ______/______/______ ASSINATURA: ______________________________

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROPOSTA DE PROJETO DMAIC
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APÊNDICE 6 – COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DMAIC 

 

 

 

 

 

  

Comentários dos participantes do treinamento registrados nos questionários de 

avaliação: 

o “Parabéns pelo trabalho”; 

o “Conteúdo muito interessante; instrutor domina muito o tema e apresenta 

excelente didática”; 

o “As informações, as ideias e os conceitos foram transmitidos de forma muito clara, 

objetiva e didática. Parabéns pelo alto nível de conhecimento. Obs.: também gostei 

muito dos exemplos escolhidos, sempre muito elucidativos”; 

o “Excelente treinamento, vejo a aplicabilidade na Sanepar um pouco restrita, pois 

necessitamos institucionalizar alguns processos. Também temos grande falta de 

confiabilidade em nossos dados, mas este curso mostrou como melhorar isto”; 

o “O treinamento de um modo geral nos proporcionou conhecimento para aplicarmos 

as técnicas das ferramentas do Lean 6 Sigma no dia a dia do nosso trabalho, 

promovendo dessa forma a melhoria contínua”; 

o “A maior dificuldade é a falta do software de estatística na empresa, pois o 

treinamento é baseado nessas análises e não há perspectiva de utilização das 

ferramentas apresentadas devido à falta do software”; 

o “Treinamento com conteúdo programático muito bem elaborado. Material didático 

de apoio auxiliou muito o acompanhamento do treinamento. Cases e experiências 

práticas transmitidas pelo instrutor valorizaram muito o treinamento”; 

o “O treinamento foi muito bom, muito bem didático e de fácil transposição para a 

realidade. Infelizmente nos processos da Sanepar (nesse momento), não é fácil 

aplicar o Lean Six Sigma nos processos atuais”; 

o “Treinamento muito bom, com aplicabilidade nos processos da USEG”; 

o “Talvez o melhor treinamento que eu tenha feito na vida. Obrigado, Alexandre!”. 
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APÊNDICE 7 – COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES APÓS O INÍCIO DOS 

PROJETOS DMAIC 

 

o "É um processo de pesquisa e conhecimento profundo dos problemas, o processo desmistificou 

muitos processos que eram considerados intocáveis, em processos que necessitam de pesquisa 

específica para achar a resolução do mesmo. Além de todo o conhecimento da própria 

metodologia que pode ser usada em vários processos, objetivando a melhoria do mesmo." 

o "A aplicação do DMAIC proporciona uma avaliação muito criteriosa (e trabalhosa) do problema 

ou melhoria a ser tratado, ajudando na identificação das causas reais. No trabalho pude notar 

que a metodologia realmente te faz enxergar problemas (causas) que não seriam elencadas por 

outros métodos e, pelo fato da metodologia exigir a comprovação destas causas, ela realmente 

ajuda na busca das melhores soluções para a solução do problema tratado, o que realmente 

ajuda a trazer ótimos resultados." 

o "Sendo uma nova metodologia aplicada, requer mudança de hábito quanto às análises, 

persistência para não sair da linha e buscar o caminho mais costumeiro (simplificado), não tirar 

conclusões rápidas dentro do ambiente que estamos acostumados a interpretar. O exercício de 

seguir a metodologia proporcionou descobertas, e a partir delas, a possibilidade de corrigir 

problemas no processo estudado. O exercício deve continuar, para que seja internalizado e deixe 

de ser mais um trabalho, passando a ser parte do que nos propomos a fazer no dia a dia: análise." 

o "Aprecio o uso de metodologias para uso na gestão dos processos. O DMAIC é uma metodologia 

mais completa que o PDCA que utiliza a estatística como aliada na busca por melhores 

resultados." 

o "Como já é da estrutura, a necessidade de se haver apoio da alta direção é imprescindível visto 

a carga horária necessária para um desenvolvimento na velocidade desejada. Porém, a 

possibilidade de ganho é gigante, transpondo facilmente o custo com as horas dispendidas, e 

gerando ganhos duradouros. Acredito somente que algumas etapas são demasiado rigorosas, 

sobretudo na avaliação da confiabilidade dos dados, e que isto pode dificultar a aplicação do 

método em alguns casos." 

o "Possibilita de maneira estruturada uma reflexão profunda do processo estudado, eliminando 

questões subjetivas ou "achismos"! Durante o desenvolvimento das etapas já é possível 

identificar oportunidades de melhorias." 

o "A aplicação foi interessante, pois evidenciou as falhas e dificuldades na aplicação que não eram 

observados. O que impacta a aplicação de forma mais imediata são os investimentos, alguns com 

obras que pedem projetos e recursos. No geral a ferramenta tem grande aplicabilidade para sanar 

falhas e problemas." 

 


