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APRESENTAÇÃO 

 

 

Os artigos que você leitor verá a seguir são resultados de pesquisas do Colegiado de Área 

das Ciências Naturais, Computação e Engenharias da Unidavi que abrange os cursos de: 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Tecnologia em 

Processos Químicos. 

Esse número da Revista Caminhos - Dossiê Tecnologia apresenta temas que, 

consideradas as especificidades de cada curso, trazem soluções a questões cotidianas e, portanto, 

benefícios aos cidadãos. 

O primeiro artigo apresenta a análise de manifestações patológicas na rodovia sc-350: 

trecho km 370 a km 376. 

O segundo artigo apresenta a avaliação da resistência mecânica do concreto com 

incorporação de papelão hidráulico - resíduo de juntas de vedação - como substituição parcial 

de agregado graúdo. 

O terceiro artigo apresenta a importância do engenheiro civil na construção do processo 

de urbanização das cidades de pequeno porte. 

O quarto artigo apresenta a história e o desenvolvimento do mobiliário e suas influências 

para o design contemporâneo. 

O quinto artigo apresenta o desenvolvimento de protótipo de Sistema web para gestão 

da produção de empresas de comunicação visual.  

O sexto artigo apresenta o desenvolvimento de protótipo de Sistema para gestão de 

escritório de advocacia. 

O sétimo artigo traz a automação de processos com o uso do Sistema RFID, em um 

supermercado de Rio do Sul. 

O oitavo artigo apresenta uma otimização na produção de porta-retratos para redução 

do tempo de processamento. 

O nono artigo traz os estilos de aprendizagem e a qualidade do ambiente virtual. 

O décimo artigo apresenta a importância do engenheiro civil na construção do processo 

de urbanização das cidades de pequeno porte. 

O décimo primeiro artigo traz uma sugestão de layout para uma fábrica de calhas. 

O décimo segundo artigo apresenta uma implementação da ferramenta de 

balanceamento de linha de produção: um estudo de caso no setor de banha de um frigorífico. 

 

       Boa leitura! 

 

 

 

 

 



8 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.8-23, out./dez. 2019. 

ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA RODOVIA SC-350: TRECHO 

KM 370 A KM 3761 

 

 

Guilherme Fernando Bilk Berk 2 

Adriel Furtado de Carvalho3 

 

 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo identificar por meio de análise visual as manifestações patológicas de um trecho 

rodoviário de seis quilômetros, localizado na SC-350, e posterior investigação dos mecanismos formadores. Para 

isso foram realizados levantamentos fotográficos de acordo com a Norma 005 do DNIT, objetivando avaliar de 

forma visual o estado da superfície do revestimento asfáltico. Subsequentemente através de levantamentos 

bibliográficos foram identificados os fatores causadores dos defeitos no trecho rodoviário, visando conhecer os 

agentes deteriorantes causadores das manifestações patológicas. Ao longo do Km-370 ao Km-376 foram 

identificados os seguintes defeitos: Trincamentos, deformações e desagregações. Conclui-se que é de suma 

importância conhecer os defeitos e os fatores preponderantes para que se possa tomar conhecimento das 

manifestações patológicas, a fim de obter estudos para a realização de manutenção ou intervenções futuras. Fica 

clara a necessidade dos órgãos competentes em restabelecer de forma qualitativa a condição em que se encontra o 

trecho rodoviário, melhorando os quesitos relacionados a conforto, segurança e custos operacionais. 

 

 

Palavras-Chave: Manifestações patológicas. Trecho Rodoviário. Análise Visual. 

 

 

ABSTRACT 

This work aimed to identify by means of visual analysis the pathological manifestations of a six kilometers road 

stretch, located in the SC-350, and later investigation of the formation mechanisms. Photographic surveys were 

carried out in accordance with Standard 005 of DNIT (2003), aiming to visualize the state of the asphalt surface. 

Subsequently through bibliographical surveys, the factors that caused the defects in the road stretch were identified, 

aiming to know the deteriorating agents that cause the pathological manifestations. Along the Km-370 to Km-376 

the following defects were identified: Cracks, deformations and disaggregations. It is concluded that it is extremely 

important to know the defects and the preponderant factors so that one can become aware of the pathological 

manifestations, in order to obtain studies for the maintenance or future interventions. It is clear the need of the 

competent bodies to restore in a qualitative way the condition in which the road is located, improving the questions 

related to safety, comfort and operational costs.  

 

 

Key words: Pathological Manifestations. Road Excavation. Visual Analysis. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As patologias são encontradas nos revestimentos de pavimentações asfálticas e 

sinalizam o descaso tanto nas fases de planejamento, execução e utilização, haja vista o aumento 

 
1 Artigo desenvolvido na disciplina de Projeto De Estágio/Tcc do curso de Engenharia Civil pela UNIDAVI. 
2 Acadêmico do curso de Engenharia Civil da UNIDAVI. E-mail: guilhermebberk@gmail.com 
3 Professor Msc. Da Unidavi. E-mail: adrielfurtado@unidavi.edu.br 
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significativo das cargas desprezando o previsto em projeto.  Na grande maioria, essas 

pavimentações foram introduzidas há muitos anos atrás, sem que fosse possível prever o 

aumento da tecnologia no transporte de cargas e o crescimento populacional, fazendo com que 

maiores fluxos de veículos e cargas circulem diariamente sobre as rodovias remanescentes, o 

que influência de forma direta nos aspectos sociais e econômicos da região. 

 “Designa-se genericamente por patologia das estruturas esse novo campo da 

Engenharia das construções que se ocupa do estudo das origens, formas de manifestação, 

conseqüências e mecanismos de ocorrência das falhas e do sistema de degradação das 

estruturas.” (SOUZA; RIPPER, 2009, p.14). 

De acordo com Balbo (2007) os materiais de construção no passar de sua vida, 

apresentam processos de deterioração, alterando propriedades mecânicas, que comandam as 

ações de cargas e de outras naturezas. 

Dano, deterioração, degradação são os nomes possíveis para descrever o processo de 

perda de qualidade estrutural ou funcional dos pavimentos. Assim, quando se emprega a 

expressão mecanismo de ruptura, esta poderia ser também substituída por mecanismo de 

danificação ou, ainda, por modo de ruptura. (BALBO, 2007, p.257).  

Segundo o Manual de conservação Rodoviária do DNIT (2005), os pavimentos não são 

feitos para durarem eternamente, mas para durarem por ciclos, que vão das condições boas até 

as ruins, designando assim desempenho. 

A Norma 05 do DNIT (2003), classifica os defeitos que ocorrem em pavimentações 

asfálticas em: Trincas isoladas (longitudinais e transversais), trincas interligadas (bloco e 

jacaré), afundamentos (locais e trilha de rodas) e outros defeitos (remendos, panelas, 

ondulações, desgastes, exsudações e escorregamentos). 

Desta forma, o presente trabalho busca trazer um levantamento visual das patologias 

encontradas em um trecho rodoviário da SC-350, e discorrer sobre a origem das manifestações 

patológicas de acordo com as normas vigentes no Brasil.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trecho escolhido para a análise das manifestações patológicas, foi o trecho Km 370 

ao Km 376 da rodovia SC-350 localizada no Alto Vale do Itajaí, que liga as cidades de 

Ituporanga-SC a Rio do Sul-SC, conforme figura 1. 
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Figura 1 – Trecho delimitado da SC 350, Km 370 ao Km 376. 

 
Fonte: Google, 2019. 

  

A pesquisa foi operacionalizada da seguinte maneira: após obter os dados provenientes 

de pesquisas para reconhecer as manifestações patológicas, avançou-se para a pesquisa de 

campo, na qual foi percorrido um trecho de vinte e seis quilômetros entre Ituporanga e Rio do 

Sul, subdividindo um trecho de seis quilômetros que apresentava maior desconforto de rodagem 

e aparentemente demonstrava mais risco por estar supostamente mais degradado, em outra 

visita in loco foram registradas as amostragens fotográficas de acordo com a Norma 005 do 

DNIT. 

Tendo em mãos, as fotografias, prosseguiu-se com os procedimentos bibliográficos a 

fim de examinar os defeitos e de acordo com o Manual de Conservação Rodoviária do DNIT e 

outras bibliografias foram analisadas.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio de análise visual foram encontradas algumas manifestações patológicas e 

realizado levantamento fotográfico para identificação dos defeitos. Dentre os diversos defeitos 

destacam-se alguns trazidos pela Terminologia da Norma 005 do DNIT (2003) Defeitos nos 

pavimentos flexíveis e semi- rígidos que são: 
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• Trincas; 

• Afundamentos; 

• Ondulação; 

• Escorregamento; 

• Exsudação; 

• Desgaste; 

• Panelas; 

• Remendo;   

 

 

3.1 LEVANTAMENTO VISUAL E DETERMINAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DAS 

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NO REVESTIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO 

 

No percurso de seis quilômetros foram identificadas as manifestações patológicas com 

o auxílio da Norma 005 do DNIT (2003) e registradas fotograficamente de acordo com a 

bibliografia. 

As analises visuais e os levantamentos fotográficos foram realizados em Maio de 2019 

onde foi percorrido todo o trecho de seis quilômetros entre o Km 370 ao Km376. As imagens 

serão apresentadas a seguir manifestando os defeitos por meio fotográfico e destacando os 

possíveis mecanismos causadores das manifestações patológicas destacados pela norma. 

 

 

3.1.1 Trincas interligadas “Couro de jacaré” 

 

Na foto 1 esta apresentada à trinca tipo “Couro de jacaré”. O ciclo causado pelos 

carregamentos e alivio das cargas rodoviárias, causa um tracionamento nas fibras inferiores do 

revestimento, onde estão concentradas as maiores tensões, iniciam-se com pequenas trincas 

longitudinais e transversais paralelas e posteriormente vão induzindo a “trincas tipo couro de 

jacaré” que apresentam um formato parecido a um couro de jacaré. 

O excesso de solicitação a um material, mesmo que solicitado inferiormente a tensão, 

vai causando mudança nas características estruturais originais. Gerando micro fissuras na 

estrutura, provocando fraturas e posterior ruptura. 

Esses fatores de fadiga relacionados a três aspectos de acordo com Balbo (2007) são 
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geradores de micro fissurações. A retração da massa fresca ocasiona o surgimento de fissuras 

de retração. A deformação plástica excessiva, pelo fato do material poder apresentar 

características frágeis, apresentando materiais cristais como o silicato de cálcio hidratado, 

aumenta a fragilidade do material e maior será sua suscetibilidade em apresentar fissuras. E 

zonas de concentração de tensões, como ranhuras ou sulcos na superfície do pavimento, essas 

zonas podem apresentar as primeiras fissuras e é um processo que tende a progressão. 

O clima também é fator que implica principalmente na modificação da estrutura de um 

pavimento, acelerando os processos de degradação. O envelhecimento ligado a fatores 

climáticos, exposição ao ar e radiação solar, ao passar do tempo vai tornando o revestimento 

mais suscetível a rompimentos, não resistindo mais a efeitos de mudança de temperatura que 

ocorrem ao longo do dia, formando trincas irregulares que tendem a se propagar por toda a 

superfície do revestimento. 

 

Foto 1 - Trinca interligada “Couro de jacaré”. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

3.1.2 Trincas Interligadas “Bloco” 

 

Conjunto de trincas interligadas caracterizadas pela formação de blocos de lados bem 

definidos. Causado principalmente pela contração do material do revestimento relacionado à 

alternância de altas e baixas temperaturas, demonstrando que o ligante asfáltico perdeu suas 

propriedades elásticas. Tal defeito pode ser originado pela junção de trincas longitudinais e 

transversais, por isso da formação de lados bem definidos caracterizados por “blocos”. 

 De acordo com o Manual de Conservação Rodoviária do DNIT (2005) o agente 

degradante não esta associado à carga, embora esta possa gerar um aumento na sua severidade. 
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A trinca tipo bloco esta apresentada na foto 2 a seguir: 

 

Foto 2 - Trinca interligada “Bloco”. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

3.1.3 Trincas isoladas “Transversais e Longitudinais” 

 

 A combinação da alta rigidez do ligante betuminoso com a retração térmica, forma 

trincas devido à variação de temperatura e ocorre quando a temperatura é reduzida 

significativamente, é um fenômeno de fadiga devido à solicitação provocada pelo gradiente 

térmico, em muitos aspectos semelhante à fadiga gerada pelo fenômeno do envelhecimento. O 

trincamento se apresenta na forma de trincas transversais e longitudinais, a contração térmica 

longitudinal da camada, resulta no aumento da abertura de fissuras ou ainda na geração de novas 

fissuras transversais causadas pela restrição do movimento longitudinal dessas placas pelo 

contato pleno com camadas inferiores. 

As trincas longitudinais e transversais estão relacionadas a alguns fatores em comum, 

tendo como causas: 

• Contração ou dilatação, devido ao gradiente térmico ou ao envelhecimento dos 

revestimentos asfálticos; 

• Trincas de propagação, causadas por trincas existentes em camadas inferiores; 

Porém as trincas longitudinais podem ocorrer devido á juntas de construção mal feitas, 

já as trincas transversais têm como mecanismos de ocorrência variações de temperatura que 

causam altas solicitações de tração, dando início assim ao trincamento no superior da face do 

revestimento. O ingresso de água na superfície do revestimento é um fator que acelera a 
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deterioração. 

A seguir serão apresentadas as fotografias 3 e 4: 

 

Foto 3 - Trinca isolada “Transversal”.  

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

Foto 4 - Trinca isolada “Longitudinal”. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

3.1.4 Trincas de “Borda” 

 

Trincas que podem ocorrer a 60 cm da borda do pavimento ou na região de divisa em 

que um pavimento sofreu alargamento, tendo como causas: 

• Deficiência na construção da liga de junção entre o acostamento e a pista; 

• Diferença de rigidez entre os materiais; 

• Má compactação; 

• Drenagem inexistente ou deficiente; 

Essas trincas aparecem primeiro com a origem da degradação do pavimento, logo após 

com a separação entre a parte central do revestimento e o extremo do acostamento ou o 
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alargamento aparecera com condições ruins, que sucessivamente irão gerar outros defeitos 

como afundamento, trincas, panelas e outros, de acordo com a foto 5 a seguir: 

 

Foto 5 - Trincas de “Borda”. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

A deterioração do pavimento aumenta após o aparecimento das trincas, causando um 

aumento significativo para o aparecimento de deformações em trilhas de roda e de 

irregularidades longitudinais, é um defeito na superfície que enfraquece o revestimento e 

permite à entrada da água, o trincamento tende a aumentar sua extensão e severidade 

conduzindo eventualmente a desintegração do revestimento os pavimentos betuminosos podem 

trincar em algum estágio de sua vida, e não são dimensionados para durarem uma vida inteira, 

mas sim por ciclos que dependem de manutenção. 

 

 

3.1.5 Deformações “Afundamentos” 

 

Depressões nas superfícies do pavimento que podem estar acompanhados ou não de 

solevamento apresentando forma plástica ou de consolidação. Esses defeitos causam 

acréscimos na irregularidade longitudinal e afeta a dinâmica da ação das cargas, a qualidade de 

rolamento é prejudicada e o custo operacional dos veículos é aumentado e devido ao acúmulo 

da água, riscos à segurança dos usuários.  

Os movimentos cisalhantes geradores de depressões e solevamentos são relacionados à 

fluência plástica porque os materiais empregados no pavimento não são capazes de suportar os 

esforços de cisalhamento, e acabam induzindo ao recalque sendo uma condição de ruptura que 

ocorrerá com maior ou menor participação de cada camada da estrutura do pavimento que está 
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associada à ruptura funcional, ou seja, à perda de qualidade do rolamento, sendo mais 

evidenciados em situações onde há baixa resistência das camadas inferiores, estes processos de 

deformação plástica está relacionado, à má compactação dos solos, o que acarreta o 

aparecimento de vazios no solo. 

Outro mecanismo gerador de depressões é a densificação do material que envolve a 

diminuição do volume do revestimento, esta pode ser controlada através de uma boa 

compactação, que quando mais eficiente, melhor será sua resistência aos esforços gerados pelo 

cisalhamento e o egresso de água nas partículas do pavimento, conforme a foto 6. 

 

Foto 6 - Deformações “Afundamentos”. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

3.1.6 Deformações “Ondulação” 

 

Deformação caracterizada por ondulações na superfície do pavimento. Sua ocorrência 

se dá devido à ruptura por cisalhamento no revestimento ou na interface entre o revestimento e 

o material da base, ocasionado pelas cargas de tráfego, e pode acontecer normalmente devido 

as frenagens dos veículos. Tendo como possíveis causas: 

• Instabilidade da mistura betuminosa da camada de revestimento e/ou a base de um 

pavimento; 

• Excesso de umidade das camadas subjacentes; 

• Contaminação da mistura asfáltica por materiais estranhos; 

• Retenção de água na mistura asfáltica. 
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Na foto 7 a seguir mostra um exemplo de ondulação no trecho da rodovia estudada: 

 

Foto 7 - Deformações “Ondulações”. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

3.1.7 Deformações “Escorregamentos” 

 

É uma deformação caracterizada pelo aparecimento de fendas em forma de meia-lua e 

que ocorrem nos locais de aplicação de esforços, principalmente os de tração que poderão ser 

resultados de aceleração e desaceleração dos veículos. Algumas causas relacionadas são: 

• Ligação inadequada entre o revestimento e a camada sobre a qual este se apóia;  

• Limitada inércia do revestimento asfáltico devido à pequena espessura; 

• Compactação deficiente das misturas asfálticas ou da porção superior da camada de 

base; 

• Fluência plástica do revestimento na ocorrência de altas temperaturas. 

A foto 8, mostra a patologia de escorregamento observada no trecho estudado. 
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Foto 8 - Deformações “Escorregamento”. 

 
 Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

3.1.8 Exsudação 

 

Exsudação é o excesso de ligante betuminoso na superfície do pavimento, caracterizado 

pela migração do ligante asfáltico pela superfície do revestimento, aparecendo manchas de 

variados tamanhos e formas, comprometendo a aderência do revestimento asfáltico, acontece 

sob a ação do tráfego e de altas temperaturas fazendo com que o ligante se expanda preenchendo 

os vazios da superfície e tornando-o mais perigoso sob a ação de chuvas. De acordo com as 

seguintes causas: 

• Dosagem inadequada da mistura asfáltica. 

• Temperatura do ligante acima da especificada no momento da mistura, acarretando 

a dilatação do asfalto e ocupação irreversível dos vazios entre as partículas. 

Como pode ser analisada na foto 9, a exsudação ocorreu em um remendo executado 

sobre o revestimento da pavimentação, acarretando em um defeito ao longo da superfície 

asfáltica. 
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Foto 9 - “Exsudação”. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

3.1.9 Desagregações “Desgaste” 

 

O desgaste pode ocorrer devido a fratura do material ligante em relação ao agregado, 

que poderá acontecer quando a viscosidade do ligante cai significativamente, devido a fatores 

climáticos e ambientais, levando o cimento asfáltico a perder suas características ligantes.  

Combinado aos esforços horizontais e a pressão exercida pelos pneumáticos dos veículos o 

material asfáltico fica impossibilitados de reter os agregados, soltando-os assim 

progressivamente. Pode ocorrer devido á algumas causas: 

• Redução da ligação existente entre o agregado devido à oxidação do ligante e pela 

ação combinada do tráfego e dos agentes intempéricos; 

• Perda de adesividade entre agregado e ligante devido à presença de poeira ou sujeira 

no momento da construção; 

• Execução da obra em condições meteorológicas desfavoráveis; 

• Presença de água no interior do revestimento que originam sobrepressões 

hidrostáticas capazes de provocar o descolamento da película betuminosa; 

A Foto 10, mostra o desgaste no pavimento observado no trecho rodoviário estudado. 
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Foto 10 - “Desgaste”. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

3.1.10 Desagregações “Panelas ou Buracos” 

 

É uma cavidade que se forma no revestimento causando um problema muito grave 

relacionado ao ponto de vista funcional, pois traz deficiência na rodagem, alto custo operacional 

dos veículos e agrava as irregularidades longitudinais. As panelas ou buracos são cavidades 

formadas a partir do desplacamento do revestimento, por falta de aderência entre as camadas, 

sendo agravado por fatores tanto climáticos como pelas ações do tráfego, observadas na foto 

11. O trincamento por fadiga vai se interligando devido a ações do tráfego e sucessivamente os 

fatores climáticos vão causando a sua erosão, permitindo a entrada de água da superfície para 

camadas inferiores, causando o arranque sucessivo da camada do revestimento. Pode ter como 

possíveis causas:  

• Trincamento por fadiga no estágio final; 

• Desintegração localizada na superfície do pavimento;  

• Acarretado devido às ações do tráfego e fatores climáticos 
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Foto 11 - “Panelas ou Buraco” 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

3.1.11 “Remendos” 

 

Os “Tapa-Buracos” podem ser subdividos em duas formas “Remendo Profundo” e 

“Remendo Superficial” sucessivamente sendo substituídas as camadas do revestimento e 

aplicado uma camada sobre o revestimento. Os remendos são considerados defeitos, pois geram 

irregularidades ao longo do revestimento, podendo deteriorar-se ao longo do tempo, devido a 

ações do tráfego e fatores climáticos, causando desconforto de rodagem. Causas: 

• Solicitação intensa  do tráfego; 

• Emprego de material de má qualidade;  

• Agressividade das condições ambientais; 

•  Problemas construtivos. 

A seguir fotografias 12 e 13 de remendos profundos e superficiais: 
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Foto 12 - “Remendo Profundo” 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

Foto 13 - “Remendo Superficial” 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os dados obtidos durante a pesquisa e a realização deste trabalho, 

objetivou-se constatar os principais defeitos decorrentes de manifestações patológicas do 

revestimento de uma rodovia de pavimento flexível. Deste modo, foram realizadas as coletas 

de dados e identificadas às anomalias com base na revisão bibliográfica estando contemplados 

neste, os principais documentos recorrentes ao assunto abordado. 
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Verificados os defeitos existentes na pavimentação, obteve-se um diagnostico que 

mostra que a pavimentação apresenta uma série de defeitos, e que esses são gerados a partir da 

necessidade de uma boa manutenção e que não somente os fatores climáticos ou a ação 

desenvolvida pelas cargas são agentes preponderantes para a degradação do pavimento, mas 

sim a união de todos.   

Além disso, por meio dos registros fotográficos, ficou evidente a necessidade de maior 

atenção as manifestações patológicas já existentes na rodovia SC-350 e em específico no trecho 

do KM-370 ao KM-376, para sim entender os reais fatores ligados aos mecanismos causadores 

dos defeitos.  

Frente ao exposto, como sugestão para estudos futuros, destaca-se a importância em 

realizar testes laboratoriais, conhecer o fluxo de veículos, analisar o nível de severidade das 

patologias, para deste modo conhecer de maneira detalhada os seus defeitos para que melhores 

métodos de manutenção possam ser adotados. Contudo, fica clara a necessidade dos órgãos 

competentes em restabelecer de forma qualitativa a condição em que se encontra o trecho 

rodoviário, melhorando os quesitos relacionados a conforto segurança e custos operacionais. 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DO CONCRETO COM 

INCORPORAÇÃO DE PAPELÃO HIDRÁULICO - RESÍDUO DE JUNTAS DE 

VEDAÇÃO - COMO SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE AGREGADO GRAÚDO  

 

Jeanflawer Martins de Mello1 

Júlia Campregher Cadore2 

 

RESUMO 

O concreto, por possuir excelente resistência mecânica à compressão e durabilidade frente às intempéries, é o 

material construtivo mais empregado no mundo. Entretanto, a indústria da construção civil é responsável por 

inúmeros passivos ambientais, desde a extração de matéria-prima até o descarte do concreto ao fim de sua vida 

útil. Toda via, construção civil não é apenas um grande gerador de resíduos, ela também tem a capacidade de 

absorver e reciclar, tanto seus próprios resíduos, bem como resíduos de outros setores produtivos. Com o intuito 

de minimizar os efeitos adversos gerados pela produção de concreto, esse trabalho de conclusão de curso, visou a 

incorporação de diversos teores de resíduo sintético da indústria de juntas de vedação de papelão hidráulico na 

produção de concreto. A partir da avaliação dos resultados obtidos, por meio dos ensaios realizados em laboratório, 

se constatou que com a substituição parcial de agregado graúdo por resíduo de papelão hidráulico, o concreto 

produzido não atingiu resistência a compressão equivalente aos concretos convencionais. 

 

 

Palavras-chave: Concreto com resíduos. Papelão hidráulico. Resistência à compressão. 

 

 

ABSTRACT 

Concrete, because of its excellent mechanical resistance to compression and durability in the face of bad weather, 

is the most used construction material in the world. However, the construction industry is responsible for numerous 

environmental liabilities, from the extraction of raw materials to the disposal of the concrete at the end of its useful 

life. All-round construction is not only a great waste generator, it also has the ability to absorb and recycle both its 

own waste as well as waste from other productive sectors. In order to minimize the adverse effects generated by 

the concrete production, this work of completion of course, aimed at the incorporation of several synthetic residue 

contents of the hydraulic board joints industry in the concrete production. From the evaluation of the results, 

obtained through the tests carried out in the laboratory, it was found that with the partial replacement of large 

aggregate by hydraulic cardboard residue, the concrete produced did not reach a compression resistance equivalent 

to conventional concretes. 

 

 

Keywords: Eco-friendly concrete. Hydraulic cardboard. Compressive strength. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há uma relação direta entre o crescimento da população e o fenômeno da urbanização: 

17 das 20 megacidades do mundo estão localizadas em países em desenvolvimento, como o 

Brasil, onde são necessárias obras de infraestrutura, para suprir as necessidades da população, 

sendo o concreto o principal material utilizado para estas construções. 

 
1 Professor, UNIDAVI – Rio do Sul, e-mail: jeanflawer@unidavi.edu.br 
2 Aluna de Graduação em Engenharia Civil, UNIDAVI – Rio do Sul, e-mail: cadore@unidavi.edu.br 
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Nos próximos anos, grandes volumes de materiais serão necessários para reparar ou 

repor estruturas deterioradas, e também para a construção de novas estruturas que atendam às 

necessidades de milhões de pessoas que moram ou migram para as cidades. Dentre os materiais 

estruturais de construção (concreto, aço e madeira), o concreto de cimento Portland é o que 

melhor se adapta à diferentes usos sob diferentes condições (MEHTA e MONTEIRO, 2014). 

A construção civil mobiliza uma vasta cadeia produtiva e gera um significativo impacto 

ambiental devido à grande produção de resíduos e o consumo de energia, recursos naturais e de 

matéria-prima. Todavia, a construção civil não é apenas um grande gerador de resíduos, ela 

também tem a capacidade de absorver e reciclar, tanto seus próprios resíduos, bem como 

resíduos de outros setores produtivos. 

Muitos resíduos produzidos são graves ameaças à saúde pública e existem também 

grandes dificuldades em se obter áreas para dispô-los. Assim tornam-se importante para as 

organizações caracterizar os resíduos advindos de seus processos. (SOUZA et al., 2013). 

A indústria de juntas de vedação para motores possui alto índice de descarte de material 

não reciclado para aterros industriais. As sobras oriundas do corte das juntas, fabricadas de 

papelão hidráulico, são destinadas para aterro industrial pois não podem ser recicladas devido 

à presença de elastômeros na composição da folha de papelão hidráulico. 

Sendo assim, a temática desta pesquisa está centrada em avaliar a resistência à 

compressão axial e a massa específica do concreto permeável incorporação de papelão 

hidráulico - resíduo de juntas de vedação - como substituição parcial de agregado graúdo e 

busca responder ao seguinte problema de pesquisa: é possível a obtenção do aumento da 

resistência a compressão e redução da massa específica do concreto com a incorporação de 

resíduo sintético – papelão hidráulico – proveniente da indústria de juntas industriais de 

vedação? 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a resistência mecânica do concreto com incorporação de papelão hidráulico - 

resíduo de juntas de vedação - como substituição parcial de agregado graúdo. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a. Caracterizar os agregados para a produção dos concretos; 

b. Produzir concretos com variados teores de substituição de agregado graúdo por 

material residual de juntas de vedação – papelão hidráulico; 

c. Avaliar a massa específica dos concretos produzidos; 

d. Verificar a resistência à compressão axial dos concretos produzidos e 

e. Comparar e avaliar os resultados finais obtidos. 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONCRETO  

 

Para Neville e Brooks (2013), o concreto pode ser definido como um produto ou massa 

produzido a partir do uso de um meio cimentante que é, geralmente, resultado da reação entre 

um cimento hidráulico e água.  

Segundo Rossignolo (2009), o concreto de cimento Portland é o material de construção 

mais utilizado em todo o mundo devido ao fato de ter aplicação versátil, por se adaptar 

facilmente às condições existentes e também por seus constituintes serem produzidos, de modo 

simples, a partir do emprego de matérias-primas locais. 

Para Isaia (2011) as tendências atuais na tecnologia do concreto são os concretos de alta 

resistência ou alto desempenho, os concretos industrializados e os concretos sustentáveis. 

Dentre essas linhas de evolução da tecnologia do concreto estão os estudos em concreto com 

agregados reciclados, concreto com aditivos especiais, concreto com fibras, concreto leve 

estrutural, concretos de pós-reativos e ainda os estudos em nanotecnologia das pastas 

cimentícias.  

De acordo com Cardoso, Pileggi e Romano (2011), todas as propriedades que concretos 

apresentam na fase endurecida são definidas ainda no estado fresco da mistura. A falta de 

domínio tecnológico nesta fase inicial impacta diretamente nas características finais do 

concreto, tais como: retração, porosidade, resistência mecânica, durabilidade, entre outras. 

As propriedades a longo prazo do concreto endurecido, como resistência, estabilidade 

de volume e durabilidade, são muito afetadas pelo grau de adensamento. Por esse motivo, é de 

extrema importância que a consistência e a trabalhabilidade do concreto fresco atendam aos 
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requisitos mínimos para transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto, para 

que o mesmo não sofra segregação (NEVILLE e BROOKS, 2013).  

A consistência do concreto está condicionada a vários fatores: a quantidade de água, o 

tipo e a granulometria dos agregados, a relação agregado/cimento, a presença de aditivos e a 

finura do cimento. O teor de água da mistura é o fator preponderante para a determinação da 

trabalhabilidade, uma vez que a lubrificação entre as partículas aumenta conforme a adição de 

água (NEVILLE e BROOKS, 2013). 

De acordo com Bauer (2000), o ensaio de abatimento é de grande utilidade para o 

controle de um concreto de slump conhecido, pois uma simples variação de seu valor já é capaz 

de alertar o operador no sentido de realizar alguma correção para normalizar a situação. O largo 

emprego esse procedimento no controle tecnológico do concreto é justificado por sua tamanha 

aplicabilidade e simplicidade. 

Em conformidade com o que diz Mehta e Monteiro (2014), há três categorias de 

classificação do concreto quanto a sua massa específica. Concretos que possuem massa 

específica em torno de 2.400kg/m³ são considerados concretos de densidade normal; concretos 

especificados nesta categoria são produzidos com agregado miúdo natural e agregado graúdo 

britado. Os concretos com densidade na ordem de 1.800kg/m³, enquadrados na segunda 

categoria, são os intitulados concretos leves. E por fim, a terceira categoria engloba os concretos 

pesados, com massa específica superior à 3.200kg/m³, geralmente empregados como proteção 

contra radiação. 

Por fornecer uma ideia geral da qualidade do concreto produzido, a resistência do 

concreto normalmente é considerada sua propriedade mais importante, pois exprime a 

qualidade da estrutura da pasta de cimento hidratada. Embora, em muitas situações práticas, 

outras características, como a durabilidade e a permeabilidade, possam ser mais relevantes 

(NEVILLE, 1997).  

De acordo com Andrade e Tutikian (2011), a resistência mecânica do concreto pode ser 

definida como a capacidade do material em suportar, sem entrar em ruína, as cargas aplicadas 

sobre ele. Considera-se então, a resistência do concreto como a máxima carga aplicada sobre 

um corpo-de-prova; essa carga pode não se manifestar visivelmente, entretanto o material já 

não suporta acréscimos de carga. Dessa forma, considera-se que o material entrou em colapso. 

Conforme Mehta e Monteiro (2014), a resistência à compressão é uma propriedade 

normalmente especificada no projeto e no controle de qualidade do concreto pois este é um 

ensaio simples, quando em comparação a ensaio abrangendo outras propriedades.  

“A durabilidade do concreto é uma de suas propriedades mais importantes, pois é 
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essencial que ele seja capaz de suportar as condições para as quais foi projetado durante a vida 

da estrutura. ” (NEVILLE e BROOKS, 2013, p. 256). 

No entender de Mehta e Monteiro (2014), a durabilidade implica em questões 

socioeconômicas, pois o custo de reparo por falhas nos materiais se tornou parte essencial do 

orçamento total da construção. Em países industrialmente desenvolvidos, a estimativa é que 

cerca de 40% do total de recursos das indústrias de construção são aplicados no reparo e 

manutenção de estruturas existentes e apenas 60% são aplicados na construção de novas 

instalações.  

 

 

2.1.1 Cimento Portland 

 

De acordo com Neville e Brooks (2013), os antigos romanos foram os percussores na 

utilização de um concreto baseado em um cimento hidráulico, que é um material que endurece 

pela ação da água. Essa propriedade e a capacidade de não sofrer alterações químicas quando 

exposto a água por longos períodos, fizeram com que o uso do concreto, como material de 

construção, fosse difundido.  

Segundo Battagin (2011), o Brasil dispõe de oito tipos básicos normatizados de cimento 

Portland, porém, acrescendo-se os subtipos e as classes de resistência, há mais de vinte tipos de 

cimento disponíveis para as mais diversas aplicações.  

Para Bauer (2000), as propriedades físicas do cimento Portland podem ser consideradas 

sob três aspectos: propriedades do cimento em pó (condição natural), mistura de cimento e água 

(pasta) e mistura da pasta com agregado (argamassa). As propriedades da pasta e da argamassa 

estão diretamente relacionadas com o comportamento desse produto quando utilizado para 

elaboração de concretos e argamassas. 

 

 

2.1.2 Agregados 

 

De acordo com Neville e Brooks (2013), os agregados naturais são formados por 

processos de intemperismo e abrasão ou por britagem de grandes blocos da rocha mãe. Por esse 

motivo, muitas propriedades dos agregados dependem das propriedades da rocha de origem, 

entre elas: composição química e mineral, massa específica, dureza, resistência, estabilidade 

física e química.  
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Segundo Neto (2011), a história do desenvolvimento tecnológico dos agregados para 

concreto, caminha em paralelo com o desenvolvimento do concreto e dos seus insumos. 

Inicialmente, eram evidenciadas apenas as propriedades mecânicas do agregado, pois o mesmo 

era entendido apenas como enchimento e dessa forma propiciava a redução no custo total do 

concreto produzido. Após a descoberta da relação álcali-agregado, a durabilidade do concreto 

induzida pelo agregado passou a ter devida importância.  

Conforme Mehta e Monteiro (2014), por afetar diretamente a relação água/cimento da 

mistura, a disposição do tamanho das partículas dos agregados é um fator importante para a 

resistência a compressão dos concretos. Quando a proporção entre os agregados miúdo e graúdo 

é modificada, concretos com igual consumo de cimento de mesma consistência apresentam dois 

efeitos contrários: as partículas maiores de agrados demandam menor relação água/cimento do 

que as partículas menores, contribuindo para o aumento da resistência; porém, agregados 

maiores tendem a debilitar a zona de transição, o que ocasiona aumento de microfissuras e a 

diminuição da resistência do concreto. 

A ABNT NBR 7211 (2009) define agregado miúdo como o aquele cujos grãos passam 

pela peneira com abertura de malha de 4,75mm. E a ABNT NBR 9935 (2011) define alguns 

dos tipos de agregados miúdos mais usuais, que são: areia, pó de pedra, finos e material 

pulverulento.  

Conforme a ABNT NBR 7211 (2009) são classificados como agregados graúdos, 

aqueles cujos grãos passam pela peneira com abertura de malha 75mm e ficam retidos na 

peneira de malha 4,75mm. 

A ABNT NBR 9935 (2011) define terminologias para os agregados graúdos mais 

usuais, são eles: pedra britada ou brita, pedregulho ou cascalho, pedrisco e brita graduada.  

 

 

2.1.3 Água de amassamento 

 

Existem três aspectos a serem considerados na água de amassamento do concreto. O 

primeiro deles é quanto a sua qualidade. O segundo aspecto é a quantidade de água por unidade 

de volume de concreto (l/m³) ou seja, o conteúdo de água que afeta bastante a trabalhabilidade 

da mistura. O terceiro aspecto é a relação entre a quantidade de água em relação a do cimento 

(relação água/cimento), termo criado por Duff Abrams há mais de 90 anos, sendo até hoje 

considerado um dos principais parâmetros da qualidade global do concreto. O primeiro aspecto, 

a qualidade da água, condiciona os outros dois, l/m³ e a/c, em igualdade de condições (ISAIA, 
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2011). 

 

 

2.1.4 Aditivos 

 

De acordo com Hartmann et al. (2011), aditivos são produtos químicos adicionados ao 

cimento, à argamassa ou ao concreto, para modificar uma ou mais propriedades das misturas 

cimentícias. Os aditivos químicos hoje são parte integrante de misturas cimentícias devido às 

diversas vantagens que proporcionam às suas propriedades nos estados fresco e endurecido.  

Segundo Neville e Brooks (2013), os aditivos oferecem inúmeras vantagens, porém é 

preciso tomar alguns cuidados para que seja possível a obtenção de todos os benefícios que 

essas substâncias podem proporcionar. Alguns aditivos de desempenho reconhecido em 

temperaturas normais podem se comportar de forma diferente em temperaturas muito altas ou 

baixas. Os aditivos podem ser usados combinados, mas alguns aditivos de desempenho 

reconhecido quando utilizados sozinhos podem não ser compatíveis quando misturados. É 

fundamental a realização de misturas experimentais e de supervisão adequada na etapa de 

dosagem, a fim de garantir a eficácia almejada na mistura. 

 

 

2.2 CONCRETO COM RESÍDUOS  

 

Em decorrência da acelerada industrialização mundial, resíduos das mais variadas 

indústrias passaram a ser incorporados ao concreto. O reaproveitamento desses resíduos, 

permite a atribuição de valor econômico para esses materiais por meio do desenvolvimento de 

novas formas utilização.  

As propriedades do concreto podem ser beneficamente influenciadas com o emprego 

dessas adições. Diante disso, a incorporação de resíduos na fabricação de concreto é 

significativa, à medida em que o impacto ambiental gerado pelo depósito irregular é reduzido 

e diante da redução da extração de matérias-primas naturais por solicitação do setor da 

construção civil. 

A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o 

desenvolvimento econômico e social. Porém, em contrapartida, apresenta-se também como 

grande causadora de impactos ambientais: pelo consumo de recursos naturais, pela alteração da 

paisagem e também pela geração de resíduos. O setor da construção civil tem o desafio de 
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conciliar sua atividade produtiva com condições que resultem em um desenvolvimento 

sustentável, consciente e menos agressivo ao meio ambiente (PINTO, 2005). 

Conforme Granzotto (2010), o uso de agregados provenientes de processos de 

reciclagem é umas das soluções encontradas pelo ramo da construção civil para minimizar essa 

problemática.  

Para Neville e Brooks (2013), diversos tipos de resíduos podem ser transformados em 

agregados para uso em concreto e são de grande interesse, tanto por aspectos econômicos, 

quando ambientais. A utilização de agregados reciclados tem perspectiva de crescimento futuro 

devido a duas razões complementares. A primeira é que as fontes de rochas que podem ser 

britadas provavelmente irão diminuir, e em alguns países são instituídas taxações sobre todas 

as novas pedreiras. A segunda razão é que existe uma diminuição das áreas para descarte de 

materiais e, novamente, existem taxas incidentes sobre os aterros. 

 

 

2.2.1 Juntas de vedação industriais de papelão hidráulico 

 

De acordo com Telles (2001), em toda ligação flangeada deve existir um elemento de 

vedação, chamado habitualmente de junta. Este elemento, durante as condições de operação, 

estará sujeito tanto aos esforços de compressão, causados pelo aperto aplicado nos parafusos, 

quanto ao cisalhamento proporcionado pela pressão interna do fluido a ser vedado.  

Telles (2001) afirma que a junta deverá combinar dureza e resistência com elasticidade 

e capacidade de deformação para preencher as irregularidades presentes na superfície de 

vedação do flange.  

Há três tipos de juntas de vedação, não metálicas, semimetálicas e metálicas. Juntas não 

metálicas são as que têm formato de anel plano e espessura variável de 0,3 mm até mais de 6,0 

mm. Os materiais mais utilizados na composição de juntas dessa natureza são borrachas 

naturais, borrachas sintéticas, materiais plásticos e cargas minerais; a fibra sintética aramida 

também vem sendo amplamente utilizada na composição desse material. Há diversas 

combinações para a fabricação de juntas de vedação é cada uma é indicada para condições de 

aplicação específicas (TELLES, 2001).  

Já as juntas semimetálicas são construídas através da torção de uma lâmina metálica. 

Este tipo de junta possui excelente elasticidade e normalmente conta com um anel externo de 

aço, que tem a função de centralizar a junta, evitando má distribuição de tensões. Por fim, as 

juntas metálicas são divididas entre folheadas, maciças e de anel. As juntas maciças são usadas 
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em flanges do tipo face ressaltada, ranhura e lingueta ou macho e fêmea. Já os anéis metálicos, 

que possuem seção oval ou octogonal, são geralmente de aço inoxidável e aplicados em 

condições mais severas (TELLES, 2001). 

O papelão hidráulico é fabricado a partir da vulcanização sob pressão de elastômetros 

com fibras minerais ou sintéticas. Por apresentarem vantagens econômicas em relação ao seu 

desempenho, são os materiais mais usados na fabricação de juntas industriais, abrangendo 

ampla faixa de aplicação. Suas principais características são: elevada resistência ao 

esmagamento, baixo relaxamento, resistência a altas temperaturas, resistência a altas pressões 

e resistência a produtos químicos (VEIGA, 2003). 

Veiga (2003), descreve que durante o processo de fabricação do papelão hidráulico, as 

fibras minerais (como o amianto) ou sintéticas (como a aramida), são misturadas com 

elastômeros e outros materiais, formando uma massa viscosa.  

Na produção do papelão hidráulico, a natureza das fibras, o tipo de elastômero (ou a 

combinação deles), os aditivos, a temperatura e o tempo de processamento são combinadas de 

forma a resultar em um papelão hidráulico com características específicas para cada aplicação. 

As fibras possuem a função estrutural e determinam, principalmente, as características de 

elevada resistência mecânica dos papelões hidráulicos (VEIGA, 2003). 

Segundo Veiga (2003), os elastômeros determinam a resistência química do papelão 

hidráulico, além de assegurar as suas características de flexibilidade e elasticidade. Os 

elastômetros mais empregados na fabricação de juntas de vedação de papelão hidráulico são: 

borracha natural (NR), borracha estireno-butadieno (SBR), cloropreno (CR), borracha nítrica 

(NBR) e hypalon. 

Os elastômeros, também conhecidos como borrachas, são macromoléculas poliméricas 

que se destacam pela sua característica particular de permitir grande alongamento, seguido de 

instantânea e quase completa retração, quando submetidos à ação de uma força ou deformação 

(TROMBETTA, 2012). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

3.1. POPULAÇÃO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A empresa Artefatos de Cimento Fronza, situada na cidade de Rio do Sul, cedeu a areia 
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e a brita; a empresa Vedamotors, também situada em Rio do Sul, cedeu o resíduo de juntas de 

vedação – papelão hidráulico - e a água utilizada para a produção dos concretos foi a mesma 

fornecida pela rede de abastecimento do município de Rio do Sul (Companhia Catarinense de 

Águas e Saneamento - CASAN).  

O local de realização da pesquisa foi o Laboratório de Pesquisa Tecnológica em 

Engenharia Civil do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

(UNIDAVI), situado no município de Rio do Sul, o qual disponibilizou o espaço e os 

equipamentos necessários para todas as etapas do procedimento experimental do trabalho, 

realizado no período de fevereiro a maio de 2019. 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente, após o desenvolvimento de concisa revisão bibliográfica, foram definidos 

os materiais a serem empregados na produção dos concretos. Em um segundo momento, todos 

os materiais utilizados na posterior produção dos concretos foram caracterizados em 

conformidade com as respectivas normas técnicas vigentes, incluindo o papelão hidráulico.  

Posteriormente à caracterização dos materiais, o traço referência para a produção dos 

concretos foi desenvolvido conforme procedimento de dosagem recomendado pela Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP). 

Foi iniciada então a produção dos concretos com e sem resíduo, conforme ABNT NBR 

12655 (2015). Na sequência, foram realizados os ensaios massa específica do concreto de 

acordo com a ABNT NBR 9833 (2009) e de abatimento de tronco de cone conforme ABNT 

NBR NM 67 (1998). Moldados os corpos-de-prova e realizada a cura, no estado endurecido foi 

executado o ensaio de resistência a compressão axial, em conformidade com a ABNT NBR 

5739 (2018).  

Com as análises decorrentes dos resultados obtidos foi possível desenvolver o parecer 

final, incluindo as considerações finais e as recomendações para futuros trabalhos. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS PARA PRODUÇÃO DOS CONCRETOS 

 

O cimento empregado na produção dos concretos foi o CP V – ARI, em virtude de sua 

maior resistência inicial. Como a empresa que forneceu o cimento não disponibilizou a sua 
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caracterização, no Quadro  estão relacionadas características de material semelhante 

disponibilizadas por outro fabricante.  

 

Quadro 1 - Características do cimento CP V – ARI 
Análise física 

Início de 

pega 

Fim de 

pega 

Consistência 

normal 

Superfície 

Específica de 

Blaine 

Peneira 

#200mm 

Peneira 

#325mm 

Massa 

Específica 04h20min 04h03min 30,10% 4464,00 cm2/g 0,07% 0,37% 3,09g/cm2 

Análise química 

Perda ao fogo MgO SO3 Resíduos insolúveis 

3,71% 3,77% 3,03% 0,86% 

Análise mecânica (resistência à compressão – em MPa) 

3 dias 7 dias 28 dias 

40,80 45,70 54,30 

Fonte: Adaptado de Itambé Cimentos (jan/2019), lote 08/03/2019. 

 

O agregado miúdo empregado na presente pesquisa foi a areia natural. O material foi 

submetido à caracterização por meio dos ensaios de composição granulométrica, segundo a 

ABNT NBR NM 248 (2003); massa específica, segundo ABNT NBR NM 52 (2009) e massa 

unitária, segundo ABNT NBR NM 45 (2006). 

Após os ensaios, o agregado miúdo foi classificado conforme ABNT NBR 7211 (2009). 

Os resultados são apresentados no Quadro . 

 

Quadro 2 - Características da areia natural 
Abertura da malha da peneira (ABNT 

NBR 7211:2009) 

Material retido acumulado* (%)  

4,75mm 0,40 

2,36mm 4,55 

1,18mm 18,85 

600μm 46,17 

300μm 70,87 

150μm 90,00 

Fundo 100,00 

Massa Específica* (g/cm3) 2,83 

Massa Unitária** (g/cm3) 1,43 

Módulo de Finura 2,31 

Classificação Zona Utilizável da NBR 7211:2009 

NOTA 1 * Média de duas determinações 

NOTA 2 ** Média de três determinações Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A distribuição granulométrica da areia natural se enquadra dentro dos limites da zona 

utilizável, prescritos pela ABNT NBR 7211 (2009), embora, quanto ao seu módulo de finura, 

ela se enquadre nos limites da zona ótima da referida norma. A Figura  apresenta a curva 

granulométrica da areia média. 
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Figura 1 - Curva granulométrica da areia natural 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para a produção dos concretos, foi empregado agregado graúdo de origem granítica de 

diâmetro máximo igual a 19mm. O material foi submetido à caracterização por meio dos ensaios 

de composição granulométrica, segundo a ABNT NBR NM 248:2003; massa específica, 

segundo ABNT NBR NM 53:2009; e massa unitária, segundo ABNT NBR NM 45:2006. Após 

os ensaios, o agregado graúdo foi classificado conforme a ABNT NBR 7211:2009, os 

resultados são apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Características da brita 1 

Abertura da malha da peneira 

(ABNT NBR 7211:2009) 

Material retido 

acumulado* (%) 

Brita 1 

25mm 0,06 

19mm 1,40 

12,50mm 59,32 

9,50mm 88,67 

6,30mm 99,26 

4,75mm 99,51 

2,36mm 100,00 

1,18mm 100,00 

600μm 100,00 

300μm 100,00 

150μm 100,00 

Fundo 100,00 

Massa Específica* (g/cm3) 2,57 

Massa Unitária** (g/cm3) 1,42 

Módulo de Finura 6,90 

Classificação Se enquadra nos limites da 

NBR 7211:2009 NOTA 1 * Média de duas determinações 

NOTA 2 ** Média de três determinações  Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A Figura 2 apresenta a curva granulométrica da brita 1, ensaiada de acordo com os 

parâmetros da norma técnica. 

 

Figura 2 - Curva granulométrica da brita 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A água utilizada na produção dos concretos foi a disponibilizada pela CASAN, 

responsável pela rede municipal de abastecimento de água do município de Rio do Sul – SC. 

O papelão hidráulico empregado na produção dos concretos (Figura 3) é identificado 

como NA1002; esse é um material de uso universal. Em sua composição estão presentes fibras 

de aramida, cargas reforçantes e outros materiais estáveis a elevadas temperaturas, ligados com 

borracha NBR (TEADIT, 2016). 

 

Figura 3 - Papelão hidráulico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Segundo o catálogo da empresa TEADIT (2016), fabricante desse material, o produto é 

indicado para derivados de petróleo, solventes, água, vapor saturado e produtos químicos em 

geral.  

O resíduo utilizado nesta pesquisa possui, em sua composição, a borracha nítrica. Esse 

material é superior à borracha estireno-butadieno (SBR) e ao cloropreno (CR) em relação a 

produtos químicos e temperatura.  

 

 

4.2 DEFINIÇÃO DO TRAÇO E TEORES DE SUBSTITUIÇÃO 

 

O traço de referência aplicado nesta pesquisa foi determinado pelo método de dosagem 

da ABCP; os demais concretos, com incorporação de resíduo de juntas de vedação, sofreram 

alteração somente em relação ao volume de agregado graúdo da mistura. A dosagem foi 

desenvolvida para a obtenção de 25MPa de resistência à compressão aos 28 dias, considerando 

abatimento de 120mm com tolerância de mais ou menos 20mm. O Quadro 1 apresenta as 

propriedades dos materiais utilizados. 

 

Quadro 1 - Propriedades dos materiais 

Material 𝜸(kg/m³) 𝜹(kg/m³

) 

Dmáx (mm) MF 

Cimento CP V ARI 3090 - - - 

Areia Média 2830 1430 - 2,31 

Brita 1 2550 1420 19 - 

 Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O traço adotado como referência (Figura 5) considera a resistência característica de 

25MPa e possui consumo de cimento em torno de 410kg/m3. O valor do abatimento de tronco 

de cone foi fixado em 12 ± 2cm.  

 

Quadro 5 - Traço referência 
        1       :          1,76          :       2,48       :       0,51 

Cimento Areia média Brita 1 Água 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Buscando-se a incorporação de resíduos, a fim de reduzir os impactos ambientais 

negativos gerados pela construção civil, o objetivo fundamental deste trabalho foi avaliar o 

comportamento de concretos de resistências ordinárias com a substituição em volume absoluto 

de agregado graúdo (brita 1) por material residual, papelão hidráulico, oriundo da produção de 
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juntas industriais de vedação. 

Com base neste cenário, foram determinados 5 traços a serem produzidos. O traço 

referência, com nenhum teor de resíduo e 4 traços com a substituição (em volume) do agregado 

graúdo por resíduo de juntas industriais de vedação, nas porcentagens de 5%, 10%, 15% e 20%.  

 

 

4.3 PRODUÇÃO DOS CONCRETOS  

 

Os concretos foram produzidos em 3 dias. No dia 4 de abril de 2019, foi produzido o 

concreto referência - sem incorporação de resíduo (traço 1) - e o concreto com substituição de 

10% (traço 3), em volume, de agregado graúdo por resíduo; no dia 5 de abril de 2019 foi 

produzido o concreto com substituição de 20% (traço 5) e no dia 09 de abril de 2019 os 

concretos com 5% (traço 2) e 15% (traço 4) de substituição em volume, de agregado graúdo 

por resíduo.  

Os materiais necessários para a produção dos concretos foram previamente separados e 

pesados visando a obtenção de 26,88 litros de concreto para o preenchimento de 16 corpos de 

prova cilíndricos necessários para cada traço. 

Os concretos produzidos foram moldados e curados de acordo com a ABNT NBR 5738 

(2015); foram utilizados corpos de prova com diâmetro correspondente à 10cm e altura igual à 

20cm, adensados manualmente.  

Com a finalidade de avaliar e comparar o comportamento de um concreto convencional, 

com um outro produzido com incorporação de resíduo de juntas industriais de vedação, foi 

produzido o concreto referência (REF), sem adição de resíduos, adotando-se o traço 

determinado pela metodologia ABCP, especificado anteriormente (1: 1,76: 2,48: 0,51). 

Para a produção de todos os concretos que continham o resíduo, este foi adicionado ao 

final do processo de mistura do concreto, ou seja, após toda a inclusão do agregado graúdo, do 

aglomerante, do agregado graúdo e de toda a água do traço. 
 

A determinação da consistência dos concretos foi realizada por meio do ensaio de 

abatimento de tronco de cone, conforme as especificações da ABNT NBR NM 67 (1998).  

Passada a cura inicial, os corpos de prova foram desmoldados e armazenados imersos 

em um tanque de água (Figura 4), para cura imersa até a data do ensaio de resistência à 

compressão axial. 
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Figura 4 - Corpos de prova no tanque de cura – 24h após a moldagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 

4.4 ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA EM ESTADO FRESCO 

 

O ensaio de massa específica dos concretos foi realizado conforme a ABNT NBR 9833 

(2008). Inicialmente, foram pesados 6 moldes metálicos, separadamente, para cada traço; em 

seguida os corpos de prova foram moldados e então pesados novamente. A média das diferenças 

entre os pesos vazios e pesos cheios, dos seis corpos de prova, dividida pelo volume do molde, 

corresponde a massa específica do concreto produzido. 

 

 

4.5 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL 

 

Os ensaios de resistência à compressão axial foram realizados de acordo com a ABNT 

NBR 5739 (2018). Os corpos de prova permaneceram imersos no tanque de cura até a data de 

ensaio, para a idade de 7 dias. Anteriormente a realização do ensaio de resistência à compressão 

axial, todos os corpos de prova foram retificados conforme a ABNT NBR 5738 (2015). O 

processo de retificação consiste na remoção de uma camada fina do topo do corpo de prova, 

garantindo paralelismo entre topo e base do corpo de prova e aplicação de carga uniformemente 

distribuída.  

Após a retificação foi realizado o rompimento dos corpos de prova em prensa de ensaio 

de compressão. O corpo de prova era colocado centralizado no prato inferior da prensa, a mesma 

era zerada, e então aplicado o carregamento continuamente, à uma velocidade constante.  

Quando a força apresentava queda, o carregamento era cessado, indicando a ruptura do 
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corpo de prova. Para a determinação da média considerou-se os resultados de 16 amostras. 

 

 

4.6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

4.6.1 Massa Específica no Estado Fresco 

 

Os resultados obtidos para massa específica no estado fresco estão apresentados na 

Figura 5.  

 

Figura 5 - Variação da massa específica  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observa-se que os resultados de massa específica dos concretos com incorporação de 

resíduo foram ligeiramente inferiores à valores característicos de concretos convencionais, que 

variam de 2.300 a 2.400 kg/m³.  

O comportamento esperado dos concretos, à medida que era incorporado maior teor de 

resíduo na mistura, era a redução da massa específica; uma vez que ocorre a substituição em 

volume de brita por material residual mais leve.  

Porém, a partir da análise dos resultados de massa específica em estado fresco dos traços 

com 15% e 20% de substituição de agregado graúdo por papelão hidráulico é possível perceber 

que essas misturas se tornaram mais densas que o traço com 10% de substituição. Esse fato 

decorre da dificuldade de moldagem dos corpos de prova, devido a diminuição do teor de 

argamassa da mistura com maior percentagem de resíduo.  
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Como o resíduo de juntas de vedação possuía geometria similar, porém mais esbelta que 

os grãos de brita 1, houve um aumento da área a ser recoberta pelo teor de argamassa do 

concreto. Assim, os concretos com maiores percentuais de resíduo apresentaram consistência 

mais seca e não obtiveram a consistência prevista.  

Essa variação da coesão entre os materiais empregados para a produção dos concretos 

alterou o processo de moldagem, que foi dificultado devido à consistência menos fluida das 

misturas, principalmente dos concretos com 15% e 20% de incorporação de juntas de papelão 

hidráulico.  

 

 

4.6.2 Resistência a compressão axial  

 

Os resultados de resistência à compressão axial aos 7 dias estão apresentados na Figura 

6. 

 

Figura 6 - Variação da resistência à compressão axial  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados dos ensaios de compressão de concreto demonstraram que apenas a 

mistura sem incorporação de resíduo atende à resistência desejada aos 7 dias, estimada em 25 

Mpa. As misturas com adição de variados teores de resíduo de papelão hidráulico obtiveram 

considerável redução de suas resistências. 

É possível inferir que a substituição de agregado graúdo por resíduo sintético de juntas 

de vedação fabricadas de papelão hidráulico gera significativa perde de resistência, mesmo com 

a incorporação de pequenas porcentagens. 

Como descrito anteriormente, a carência de argamassa (ou maior consumo dela de modo 

25,03

18,02

13,11

10,22
7,45

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

R
e
s
is

tê
n

c
ia

 à
 c

o
m

p
re

s
s
ã
o

 
(M

P
a

)

0     5 10 15 20
…



42 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.24-45, out./dez. 2019. 

a atender ao aumento da superfície específica relativa ao agregado graúdo da mistura) foi mais 

perceptível nos traços 4 e 5, traços que apresentam maiores teores de resíduo e, 

consequentemente, maior coeficiente de variação.  

Além disso, a superfície irregular gerada pela heterogeneidade da mistura com 

incorporação de resíduo pode ter contribuído também para a variação dos resultados de 

resistência à compressão axial dos concretos produzidos. 

 

 

4.6.3 Eflorescência  

 

Os concretos produzidos com a incorporação de resíduo de juntas de vedação 

apresentaram também a formação depósitos de sais brancos na superfície do concreto. Essa 

patologia, conhecida como eflorescência, não era prevista como resultado em estado endurecido 

do concreto estudado nesta pesquisa, uma vez que o presente resíduo é um produto indicado 

para uso em ambiente com a presença de derivados de petróleo, solventes, água, vapor saturado 

e produtos químicos em geral. A 7 ilustra a variação da presença de sais brancos, em cada traço 

estudado.  

 

Figura 7 - Variação da presença de eflorescência 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

É possível inferir que a eflorescência apresentada no concreto ocorreu devido à presença 

do papelão hidráulico, pois o concreto referência (traço 1), sem a presença de resíduo de juntas 

de vedação, não apresentou nenhum indício dessa patologia.  

Outro fato que faz com que o depósito de sais brancos na superfície do concreto seja 

atribuído ao resíduo incorporado é o aumento da quantidade de sais de acordo com o maior teor 

de resíduo.  

O traço 5, com 20% de substituição de brita 1 por resíduo, é o que apresenta maior 

incidência de eflorescência, enquanto o concreto com 5% de resíduo (traço 2) apresenta a 
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patologia em menor escala. 

A esse resultado é necessário o estudo mais aprofundado das interações químicas entre 

o resíduo de juntas de vedação e o aglomerante da mistura; além da análise da composição 

química dos sais brancos presentes na superfície do concreto endurecido.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a resistência mecânica do concreto com 

incorporação de papelão hidráulico - resíduo de juntas de vedação - como substituição parcial 

de agregado graúdo, em diversas proporções, com base nos ensaios realizados em laboratório 

conforme as normas técnicas vigentes.  

Pode-se concluir, após a caracterização dos agregados e a produção dos concretos com 

variados teores de substituição de agregado graúdo por material residual que, com a substituição 

de agregado graúdo por resíduo de juntas de vedação produzidos em papelão hidráulico, não é 

possível a obtenção de resistências à compressão equivalentes as obtidas em concretos 

convencionais.  

Apesar da vantagem da redução da massa específica dos concretos com a inserção de 

resíduo, em comparação com o concreto referência, a resistência característica à compressão 

do concreto após a incorporação do resíduo sofreu consideráveis variações. 

O traço com 5% de substituição de agregado graúdo por papelão hidráulico, apresentou 

o melhor desempenho; ainda assim o valor de resistência a compressão obtido por meio dessa 

mistura é inadequado para a aplicação em estruturas convencionais de concreto armado. 

A diminuição da resistência atestada nesta pesquisa pode ser justificada pelo aumento 

da superfície específica a ser englobada pela argamassa do traço. Apesar da substituição de brita 

por resíduo ter sido realizada em volume, por ser um material de espessura muito pequena, foi 

preciso maior teor de argamassa para envolver as partes de resíduo. 

A eflorescência verificada nos corpos de prova dos concretos com incorporação de 

resíduo atesta que é necessário um estudo aprofundado dessa patologia em decorrência da 

interação química do papelão hidráulico com o restante da mistura. À princípio conclui-se que 

a durabilidade do concreto produzido com o material residual em questão, pode estar sujeita à 

negativas variações ao longo dos anos.  

Diante dos resultados obtidos, se pode afirmar que não é possível fabricar um concreto 

que atenda a resistência desejada com as especificações adotas nesta pesquisa. Entretanto, 



44 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.24-45, out./dez. 2019. 

futuros estudos sobre a incorporação do resíduo na produção de concreto são válidos. Uma vez 

que outros teores de substituição podem ser considerados, bem como novas formas de 

substituição. 
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Taiz Carmisini1 

Alcir José Testoni2 

 

 
RESUMO 

O Estatuto da Cidade foi regulamentado para estabelecer as normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental. Dentro desta lei, o Plano Diretor passou a ser instrumento básico para o 

desenvolvimento dos municípios, sendo obrigatória a sua criação nas cidades que contenham mais de 20.000 

habitantes, entretanto, na região do Alto Vale do Itajaí, vê-se sua criação em vários municípios com população 

inferior, tendo como exemplo o município de Agrolândia. O presente trabalho procura analisar a forma como estes 

Planos Diretores foram formulados e a importância do papel do Engenheiro neste processo, pois estes planos 

devem ser adequados às necessidades encontradas em cada município. O estudo denota da leitura de diversos 

Planos Diretores da região do Alto Vale e de uma análise mais aprofundada do Plano Diretor de Agrolândia, e em 

alguns momentos estabelece parâmetros de comparação com o Plano Diretor do município vizinho, Atalanta. O 

estudo demonstra que os Planos Diretores foram estabelecidos de forma igualitária, promovendo pequenas 

diferenciações entre eles. Assim, o conhecimento do Engenheiro Civil é primordial para o planejamento urbano, 

pois esse profissional detém de capacidade técnica para avaliar as informações que se adequam as proposições do 

Plano Diretor e suas Leis Complementares, visualizando situações futuras que possibilitem evitar problemas que 

comprometam o desenvolvimento do município.  

 

 

Palavras-chave: Plano Diretor. Engenheiro Civil. Planejamento Urbano. 

 

 

RESUMEN 

El estatuto de la ciudad fue regulado para establecer las normas de orden público e interés social que rigen el uso 

de la propiedad urbana para el buen colectivo, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, así como el equilibrio 

ambiental. Dentro de esta ley, el plan maestro llegó a ser un instrumento básico para el desarrollo de los municipios, 

con su creación obligatoria en ciudades con más de 20.000 habitantes, sin embargo, en la región de Alto Vale del 

Itajai, la utilización hay en varias ciudades con población inferior, tomando como ejemplo el municipio de 

Agrolândia. El presente estudio pretende analizar como se formularon estos planes directores y la importancia del 

papel del ingeniero en este proceso, ya que estos planes deben adaptarse a las necesidades de cada ciudad. El 

estudio muestra la lectura de varios planes directores en la región del Alto Vale y una análisis más profunda del 

plan director de Agrolândia, y en algunos momentos establece parámetros para la comparación con el plan director 

del municipio vecino, Atalanta. El estudio muestra que los planes directores han sido establecidos de manera 

equitativa, promoviendo pequeñas diferencias entre ellos. Así pues, el conocimiento del ingeniero civil es esencial 

para el planeamiento urbano, ya que este profesional tiene capacidad técnica para evaluar la información que se 

ajuste a las proposiciones del plan director y sus leyes complementares, visualizando situaciones futuras que 

pueden permitir que evite problemas que comprometan el desarrollo de la ciudad. 

 

 

Palabras clave: Plan Director. Ingeniero Civil. Planificación Urbana. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil, a partir do século XX, vê um cenário de crescimento populacional em suas 

cidades, juntamente com a transformação e desenvolvimento das mesmas. Há assim uma 

migração acentuada da zona rural para a urbana. Este fato ocasionou um uso e ocupação do solo 

de modo “errado”, surgindo assim problemas que enfrentamos atualmente, como trânsito 

caótico, favelas, enchentes, entre outros. 

A partir desse processo fica evidente a necessidade de um planejamento da cidade para 

adequá-la a população ora existente e principalmente prepará-la para o crescimento 

populacional que irá surgir. 

Com a regulamentação do Estatuto da Cidade, tendo neste a obrigatoriedade da criação 

do Plano Diretor, o planejamento urbano passou a ter maior importância no Brasil. O Plano 

Diretor é para os municípios o principal instrumento na política de desenvolvimento urbano, 

sendo obrigatório somente nos municípios com menos de 20.000 habitantes. 

Contudo, estudiosos concordam na sua implantação já em cidades de pequeno porte para 

auxiliar no seu crescimento ordenado. Para que isto ocorra é necessário o envolvimento de 

pessoas qualificadas, que compreendam o que é fundamental para o melhor desenvolvimento 

urbano dos municípios. Isso pode ser percebido no Engenheiro Civil, que através do seu 

conhecimento, colabora com os aspectos importantes na criação do Plano Diretor, propiciando 

as cidades menores um crescimento ordenado e planejado, evitando problemas no seu processo 

de urbanização. 

O munícipio de Agrolândia é objeto do estudo de caso deste trabalho por conta de se 

enquadrar no tema proposto, tendo menos de 20.000 habitantes, com sua maioria estabelecida 

na área urbana e com um Plano Diretor implantado, mas sem o estabelecimento das suas 

principais Leis Complementares.  

O estudo irá observar as características urbanísticas presentes nos municípios com 

menos de 20.000 habitantes, examinar o Plano Diretor do município de Agrolândia tendo como 

foco a importância do planejamento urbano realizado por um profissional qualificado, verificar 

as leis complementares municipais voltados para a urbanização, com ênfase nas leis vigentes 

logo após o Plano Diretor aplicado em cidades menores, e analisar o Plano Diretor como um 

método de planejamento urbano eficaz para o município. 

O trabalho tem como objetivo geral analisar a importância do Engenheiro Civil no 

processo de urbanização buscando responder como o Engenheiro Civil pode participar do 

processo de urbanização das cidades de pequeno porte? 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção irá abordar dois temas importantes para a compreensão dos resultados 

obtidos. Um deles é o Planejamento Urbano que irá tratar do seu desenvolvimento durante os 

anos e os tipos de planejamentos utilizados, e o outro é o Plano Diretor que se referirá em 

definição, função na sociedade, os tipos e seus conteúdos, e o seu papel nas cidades brasileiras 

com menos de 20.000 habitantes. 

 

 

2.1 PLANEJAMENTO URBANO 

 

O planejamento urbano, como o próprio nome já descreve, é o ato de planejar as 

características de determinadas áreas urbanas, podendo assim, solucionar os problemas que são 

encontrados tanto nos pequenos centros urbanos como nas grandes metrópoles. Essa ideia de 

planejar e modificar as cidades se iniciou na Inglaterra e Estados Unidos por conta dos 

problemas que essas cidades estavam enfrentando pós-revolução industrial. 

Segundo Gobbi (2017), a urbanização está relacionada de modo direto ao aumento da 

população urbana em relação à população rural. Assim, quando a população de um determinado 

lugar supera os 50% do total de habitantes, dizemos que esse espaço é urbanizado. Com a 

aglomeração dos centros urbanos, nasceram problemas comunitários, como exemplo o lixo 

acumulado, o saneamento ineficaz, a violência, locomoção inadequada e problemática, entre 

outros. 

Começa assim, a necessidade dos problemas serem resolvidos e essa preocupação faz 

com que o urbanismo aconteça. Os planejadores urbanos têm por objetivo melhorar a cidade 

que visam seus estudos, buscando o aperfeiçoamento não somente da estética, como 

principalmente da mobilidade, ocupação, estrutura urbana, ou seja, tudo que gere uma melhoria 

da qualidade de vida da cidade de forma integral. 

No início, as cidades não estavam preocupadas com o crescimento que estava ocorrendo. 

Saboya (2007, p. 26) diz que “A cidade não era vista como um organismo em evolução, ou, a 

menos, os instrumentos de intervenção sobre a cidade não levavam em consideração a evolução 

do sistema urbano, apenas seu estado final”. Taylor (1998) complementa o pensamento 

dizendo: que as teorias sobre o planejamento urbano na época do século XIX estavam 

frequentemente preocupadas com projetos ou planos visionários que mostravam como a cidade 

ideal deveria ser organizada no espaço. 
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Na década de 1960 surge o planejamento sistêmico que segundo McLoughlin (1969) é 

um planejamento que deve seguir algumas etapas sendo estas: a avaliação preliminar do 

sistema, formulação dos objetivos, descrever e simular o sistema, determinar as alternativas 

para chegar aos fins pretendidos, avaliação e por final a implementação do projeto. O 

planejamento sistêmico está vinculado com a ideia de um planejamento racional, onde as 

decisões são de base racional. 

Logo após a criação de um método para planejamento urbano, há melhorias do método, 

aperfeiçoando-o ou criando novos modelos a ser seguidos. Kaufmann e Jacobs (1987) 

acreditam que o planejamento estratégico surgiu no final da década de 1980, início da década 

1990, sendo uma deslocação dos conceitos do planejamento empresarial para o planejamento 

urbano, sendo este utilizado em várias cidades desde então.  

O planejamento estratégico tem um foco maior nas ações, observando todos os 

indivíduos que possam fazer parte do planejamento. Nesse método de planejamento há uma 

maior atenção nos pontos fortes e fracos da cidade, dando uma maior atenção aos oponentes 

existentes ou potenciais vistos na cidade. Isto demostra alguns dos pontos que há uma maior 

diferença entre o planejamento estratégico com o racional. 

Segundo Saboya (2007) o plano estratégico vem recebendo muitas críticas por ser 

considerado um processo que imprimi a cidade um título de simples produto que será vendido. 

O planejamento estratégico influencia no Brasil, diretamente nos planos diretores, sendo claro 

no inciso III do artigo 1º da Resolução 34 do Concidades: no Plano Diretor deve prever “[...] os 

objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para a 

reorganização territorial do município”. 

Quando o assunto é o processo de urbanização tendo em vista o planejamento urbano 

no Brasil vemos um cenário de mudanças concebidas pela Constituição de 1988, conseguindo 

assim para os municípios um maior amparo na conjuntura jurisdicional. Para melhoria dos 

problemas apresentados nas cidades, surgem meios para uma melhor urbanização e organização 

do espaço existente, como o Estatuto da Cidade, e os Planos Diretores Municipais. 

De acordo com Silva (2015, p. 87) o planejamento “[...] é um processo técnico 

instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente 

estabelecidos”. No Brasil esse processo não teve início na década de 50 como muitos afirmam, 

mesmo sendo o período no qual a porcentagem urbana ultrapassou a rural no país. No final do 

século XIX havia indícios de preocupações com as necessidades sociais abordadas no 

planejamento urbano. 

Villaça (1999) divide o planejamento urbano no Brasil em três períodos. O primeiro 
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período (1875 – 1930) havia o pensamento no “embelezamento e melhoramento” urbano, 

surgindo assim grandes avenidas, praças e monumentos e um pensamento maior na necessidade 

dos meios básicos de higiene e saneamento. No segundo período (1930 – 1992) surge o 

pensamento de uma cidade eficiente, que atenda as necessidades daqueles que vivem nela, é 

um período pós-revolução de 30 que fez com que a classe operaria exigisse uma melhor forma 

de moradia aparecendo novos bairros ou reconstruindo-os. 

O terceiro período, que é considerado dos anos 90 até atualmente, sendo considerado o 

início dessa época é notada com o Estatuto da Cidade entrando em vigor. Esse Estatuto não 

surgiu do nada, sendo resultado de vários movimentos que buscavam a reforma urbana. 

Consoante Silva (2015, p. 58) o Estatuto da Cidade “[...] estabelece as diretrizes gerais da 

política urbana, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental”.  

No Estatuto da Cidade dispõe o que é, e como se procede com o Plano Diretor. Silva 

(2015, p. 137) ainda diz que “O plano diretor é, nos termos da Constituição e do Estatuto da 

Cidade, o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.”. 

 

 

2.2 PLANO DIRETOR 

 

Hoje em dia, após a Constituição de 1988, o Plano Diretor tem a função de instrumento 

básico da política urbana do município, tendo como objetivo ordenar o desenvolvimento pleno 

das funções sociais, garantindo assim, o bem-estar da comunidade. para elaboração dos Planos 

Diretores tem a definição que Plano Diretor é o “Instrumento básico de um processo de 

planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando 

a ação dos agentes públicos e privados.” (ABNT, 1992, p. 1).  

Saboya (2007, p. 39) acredita que o “Plano diretor é um documento que sintetiza e torna 

explícitos os objetivos consensuados para o Município”. Tem-se por lei que o Plano Diretor 

não é um documento obrigatório para cidades com menos de 20.000 habitantes, contudo é um 

cenário corriqueiro o aparecimento de Planos Diretores em municípios com números bem 

inferiores a 20.000 habitantes. 

O Pano Diretor é um instrumento de extrema importância para as cidades e seus 

habitantes, trazendo um equilíbrio entre o privado e coletivo tendo em foco a propriedade 

urbana. Sendo principal instrumento para uma politica de desenvolvimento urbano através do 
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Estatuto da Cidade, Lei no 10.257, 2001, e da Constituição Federal (1988). 

Para Villaça (1998, p. 2) “O conceito de plano diretor (físico territorial ou não) 

desenvolveu-se no Brasil mais ou menos a partir dos anos 50, embora a expressão ‘plano 

diretor’ já aparecesse no Plano Agache, para o Rio de Janeiro que é de 1930”. A grande maioria 

dos planos diretores eram muitos superficiais e que poucos pensavam num futuro e ações para 

o mesmo.  

Para Feldman (2005) o modelo tradicional do Plano Diretor é baseado principalmente 

pela lei do zoneamento, que abrange todo o território da cidade e o divide em zonas, sendo até 

hoje o principal instrumento de planejamento da maioria das cidades. Saboya (2007) diz que o 

zoneamento é um instrumento que divide a cidade em zonas iguais no qual possuem as mesmas 

diretrizes que se limitam estipulando quanto possa ser a ocupação, aproveitamento dos lotes, 

número de pavimentos, afastamentos laterais e frontais e como cada zona será utilizada. Sendo 

assim, na maioria das vezes, o único mapa que faz parte do Plano Diretor é o mapa de 

zoneamento. 

Silva (2015, p. 139) acredita que “[...] o plano deverá resolver dois problemas: (a) o 

problema de localizações, referentes aos equipamentos públicos; (b) o problema das divisões 

em zonas, referente aos edifícios privados”. Para Cepam (2005) se tem como etapas para 

elaborar um Plano Diretor: definição da equipe técnica, levantamento das informações, 

exploração da legislação urbanística, prioridades e propostas, seleção dos instrumentos 

urbanísticos, elaboração da minuta do projeto de lei, discussão do projeto de lei. 

De acordo com o Estatuto da Cidade (2002) o Plano Diretor não é obrigatório para as 

cidades com menos de 20.000 habitantes. Contudo, muitas cidades já optaram por ter esse plano 

vigente em seu município.  

Para Salgueiro et al. (2012) o Plano Diretor, quando bem utilizado pela gestão 

municipal, não sendo somente por atos políticos, é um elemento primordial para o planejamento 

do uso do solo e zoneamento. Contudo, somente serão alcançados os objetivos das leis 

complementares para a cidade se forem elaboradas com a participação de profissionais 

qualificados que contenham o conhecimento necessário para tal função. 

Para as cidades com menos de 20.000 habitantes deve-se ter a criação de outros planos 

que auxiliaram o futuro, ou atual, Plano Diretor, como a Lei de Zoneamento e Lei de 

Parcelamento do Solo. O zoneamento para Silva (2015, p. 237) é “[...] destinado a fixar as 

diversas áreas para o exercício das funções urbanas elementares”. E o parcelamento do solo de 

acordo com Silva (2015, p. 324) “[...] é o processo de urbanificação de uma gleba, mediante 

sua divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício das funções elementares 
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urbanísticas”. 

A lei de zoneamento acrescenta outros pontos relevantes para o município, 

principalmente pela parte da construção civil. Isto está definido no zoneamento por normas de 

assentamento urbano e direito de construir. Um lote no perímetro urbano segue regras para 

realização de qualquer edificação e será na lei de zoneamento que teremos definidas tudo que 

pode e não pode ser realizado no lote, gerando um bem para a sociedade em geral. 

A parte dos índices urbanísticos é um conteúdo importante no zoneamento, esta parte 

engloba toda a parte de construção dentro dos lotes urbanos. Sendo estes índices conforme Silva 

(2015) o dimensionamento dos lotes, índice de conforto, taxa de ocupação, coeficiente de 

aproveitamento, recuos ou afastamentos e gabarito. Dentro da lei de zoneamento ainda há outros 

elementos diante de partes sobre o uso e ocupação do solo. Como o direito de construir, espaços 

não edificáveis e áreas non aedificandi, espaços livres, áreas verdes, de lazer e recreação. 

Tem-se o parcelamento municipal da parte urbana e rural, contudo aborda-se aqui a lei 

complementar sobre o Parcelamento do Solo focando a parte urbana, não pensando que a parte 

do parcelamento rural não seja importante. Segundo Silva (2015) o parcelamento na parte rural, 

quando está destinada a criação de locais comuns da parte urbana, (por exemplo, áreas 

comerciais e industriais), não será considerado somente o que a Prefeitura Municipal estabelece, 

pois necessita da aprovação do INCRA. 

 

 

O Parcelamento do Solo Urbano é um instrumento de execução da política de 

desenvolvimento e expansão urbanos em sede municipal, vinculado às diretrizes do 

art. 2º do Estatuto da Cidade e regulado pela Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

compreendendo normas urbanísticas, sanitárias, civis e penais visando a disciplinar a 

ocupação do solo e o desenvolvimento urbano, e a tutela do interesse público coletivo 

subsumido na defesa da coletividade adquirente dos lotes previstos no 

empreendimento. (MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, 2010, p. 11). 

 

 

Os habitantes do município obtém o maior impacto por conta das leis impostas pelo 

parcelamento, afinal todo loteamento e arruamento deverão passar pelo Plano de Parcelamento 

para sua aprovação. A lei complementar que aborda o parcelamento do solo tem como 

característica abordar as áreas de arruamento, loteamento, desmembramento, desdobro de lote 

e reparcelamento, entre outras partes dentro das citadas. 

Conforme Barreiros e Abiko (1998, p. 22) “[...]o papel da legislação de parcelamento 

do solo urbano é relativo e deve ser estudado tendo como pano de fundo as condições sócio 

econômicas existentes”. Os autores ainda acreditam que o parcelamento do solo urbano é um 
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dos mais importantes instrumentos que o poder público tem para promoção da expansão urbana. 

As leis e plano são meios para promover o desenvolvimento tanto rural como urbano. 

Observa-se que o principal objetivo da criação do Plano Diretor em pequenos municípios é 

ajustar o crescimento da cidade desde seu inicio, evitando o seu crescimento desordenado após 

a chegada dos seus 20.000 habitantes. 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho de conclusão de curso caracteriza-se como pesquisa descritiva, 

segundo Gressler (2003, p. 54) “[...] a pesquisa descritiva descreve sistematicamente, fatos e 

características presentes em uma determinada população ou área de interesse”. Sendo assim um 

estudo de caso, pois seu objetivo é analisar a importância do engenheiro civil no processo de 

urbanização das cidades com menos de 20.000 habitantes, tendo como objeto de estudo o 

município de Agrolândia, pertencente a região do Alto Vale do Itajaí. O trabalho buscou 

responder ao seguinte problema: Como o Engenheiro Civil pode participar do processo de 

urbanização de cidades de pequeno porte? 

Quanto aos procedimentos utilizados, fez-se uso da pesquisa de campo com análise 

qualitativa, visto que foram analisados métodos de criação de planos diretores juntamente com 

os planos que estão diretamente ligados com o mesmo observando como as cidades de pequeno 

porte veem a necessidade do Plano Diretor e sabem da sua importância perante o crescimento 

municipal. 

A pesquisa foi operacionalizada de forma que os dados foram coletados mediante meios 

de mídia (internet) no qual houve o acesso dos planos diretores vigentes e juntamente com os 

outros planos municipais que estão interligados com o Plano Diretor. Assim sendo feita a 

análise dos objetivos específicos para chegar à conclusão de como o Engenheiro Civil pode 

contribuir no processo de urbanização. 

Objetivando-se a análise do conteúdo proposto foram realizadas leituras comparativas 

de outros planos diretores de cidades próximas. Os resultados finais são expressos em gráficos 

e tabelas gerados através das análises feitas ao longo dos estudos. Desta forma, auxiliando a 

relacionar e qualificar a eficiência do Plano Diretor para a cidade estudada e como a ajuda de 

um profissional especializado, no caso Engenheiro Civil, pode trazer melhoras para o 

município. 
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4 RESULTADOS 

 

Esta seção está dividida em quatro subseções enunciadas como: panorama dos 

municípios com menos de 20.000 habitantes, Plano Diretor nos município do Alto Vale do 

Itajaí, leis complementares necessárias nos municípios menores e Plano Diretor aplicado 

efetivamente dentro do município. 

 

 

4.1 PANORAMA DOS MUNICÍPIOS COM MENOS DE 20.000 HABITANTES 

 

O Brasil é um país emergente que está em constante desenvolvimento. Segundo os 

censos de 2000 e 2010, realizado pelo IBGE, no ano 2000 a porcentagem de municípios com 

até 20.000 habitantes é igual a 70,2% quase três quartos do total de municípios. Em 2010, a 

situação não é muito diferente 66,94% dos municípios continuam com até de 20.000 habitantes 

tendo uma diminuição de menos de 4%. 

Outro ponto a ser explorado é a existência de 69 municípios que teriam a obrigatoriedade 

de ter Planos Diretores e não os contém. Isso demonstra que a lei não está sendo cumprida 

nesses municípios. Um cenário diferente nos municípios com menos de 20.000 habitantes, já 

que estes obtém uma porcentagem de 40% quando analisado a quantidade que tem Plano 

Diretor ou o mesmo está em elaboração. 

Diminuindo a amplitude da análise, observando algo mais próximo, tem-se o Alto Vale 

do Itajaí, região onde o objeto de estudo está localizado. A região é extremamente rural e com 

uma maioria dos municípios com menos de 20.000 habitantes. O que é comum nas cidades 

menores serem de maioria rural. De acordo com a Associação dos Municípios do Alto Vale do 

Itajaí (AMAVI), temos ali uma região com 28 municípios. 

Através do censo de 2000 e 2010 realizado pelo IBGE nessa região, somente dois 

municípios têm uma população maior que 20.000 habitantes. Dentre os 26 outros municípios 

15 tem sua predominância a população rural. A parte urbana é desenvolvida à medida que há o 

aumento da população e das opções de trabalho presentes na cidade.  

O esvaziamento populacional é um dos problemas comuns em pequenos municípios, 

que veem seus habitantes saindo em busca de novas oportunidades. Esta situação está 

intensamente relacionada com problemas de infraestrutura e na administração pública. São 

município pequenos em população, contudo grandes em extensão de terra, obtendo problemas 

para conseguir subsídios governamentais para manter as necessidades básicas. Surge assim um 
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crescimento lento da parte de recursos econômicos causando a falta de emprego, sendo esta 

uma realidade corriqueira em pequenos municípios. 

O Plano Diretor tem grande importância auxiliando nos problemas do município, 

auxiliando no seu crescimento ordenado através do planejamento eficaz. Uma das partes iniciais 

no planejamento é a divisão do território, seja ele em rural ou urbano. O zoneamento é definido 

por isso, pela divisão da cidade em zonas, espaços delimitados pelo uso e ocupação do solo. 

Numa cidade temos a divisão dos espaços em locais residenciais, industriais, comerciais ou 

áreas mistas (comerciais e residenciais). 

As cidades menores têm como principal delimitação no zoneamento áreas mista, onde 

as partes comerciais e residenciais se completam. Isso gera uma comodidade, pois os centros 

urbanos não são tão extensos ou populosos, fazendo com que o acesso da população aos 

mercados, farmácias e escolas, por exemplo, seja facilitado. Contudo, isso deve ser analisado, 

pois as cidades podem aumentar habitacionalmente e isso gera problemas na hora de expandir 

o centro urbano. 

Muitas cidades menores têm como único mapa no Plano Diretor o de zoneamento e área 

de transição. O zoneamento deve ser pensado, prevendo investimentos futuros. No caso de 

cidades que são totalmente residenciais e comerciais, deve-se ter uma preocupação no caso de 

uma indústria realize sua instalação na cidade.  

O zoneamento e áreas de expansão, algumas vezes, podem ser influenciados pela 

política do município. Cidades menores são mais ligadas a conseguir favores ou facilidades 

mediante os acordos políticos ou prestígio imposto dentro da cidade. Muitas vezes essas áreas 

de transição favorecem donos de terrenos aumentando seu o valor econômico, afinal terrenos 

rurais e urbanos são tratados de formas diferentes na hora de compra e venda. Por exemplo, 

áreas em transição podem fazer com que terrenos, antes rurais, se tornem loteamentos, 

aumentando seu valor final. 

O município de Agrolândia, no qual é objeto deste estudo tem a sua maioria 

populacional na parte urbana, isto se torna uma preocupação maior com o planejamento, afinal 

ele já está se expandindo, contudo deve ser analisado se está sendo realizada corretamente 

conseguindo com que o município se desenvolva organizadamente. 

 

 

4.2 PLANO DIRETOR NOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ  

 

Para a instalação do Plano Diretor em qualquer município tem-se a obrigação de ter 
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pessoas especializadas para entender os problemas enfrentados e como podem ser resolvidos. 

Nem sempre o município dispõe de mão de obra especializada para executar o Plano Diretor, 

mesmo sendo um instrumento no qual a população pode participa da sua elaboração, nem 

sempre somente a comunidade sabe os problemas enfrentados ou como resolvê-los.  

Outro problema não é o fato do não conhecimento dos problemas que a cidade encara, 

mas sim o fato de não entender o que é o melhor para o município. Na maioria das vezes os 

congressos realizados durante a elaboração do Plano Diretor, e até mesmo após sua elaboração, 

as pessoas que participam são “convidados” da atual administração, no qual buscam 

simplesmente meios que garantam vantagens para si próprias. 

Nesse ponto que se vê a necessidade de indivíduos que realmente compreendam as 

necessidades urbanas. Percebe-se assim que temos uma real obrigação dos Engenheiros e 

Arquitetos estarem a par do que o município precisa e o que pode ser realizado, mediante sua 

posição geográfica, topografia, população, entre outros. 

É a AMAVI que proporciona assistência aos municípios do Alto Vale do Itajaí para 

elaboração dos Planos Diretores. A própria instituição tem engenheiros e arquitetos formados 

prontos para assessorar os municípios que não tem esses profissionais presentes na prefeitura 

ou precisem de qualquer subsídio. 

Um grande problema nos Planos Diretores da região é o fato de serem praticamente 

cópias, percebendo assim que a AMAVI disponibiliza um modelo que todos seguem sem uma 

adequação para a cidade que irá utilizar. Há pequenas alterações quando se compara os 

documentos de municípios vizinhos, sendo essas alterações feitas sem uma razão específicas. 

Por serem municípios com uma população de maioria rural, acreditam que o 

planejamento urbano não será algo que irão lhes ajudar ou influenciar na sua vida. Os habitantes 

da parte rural devem lembrar que eles transitam nas ruas urbanas, que precisam de comércios 

locais que consigam ter todos os produtos necessários. Um município com uma maior 

população e meios de obtenção de impostos faz com que o mesmo cresça, mas isso só ocorrerá 

com um bom planejamento. 

Quando o município tem um Engenheiro Civil ele consegue ter uma visão melhor dos 

anseios do município e como resolve-los. É o Engenheiro Civil que além de cuidar de toda a 

infraestrutura do governo, pode auxiliar na hora de criar ou alterar o Plano Diretor. 

Através de estudos o profissional de engenharia e/ou arquitetura pode-se ter um melhor 

aproveitamento das vias públicas prevendo terrenos que futuramente possam ter um 

parcelamento do solo. Podemos citar também que a área de transição também deve ser 

analisada, o profissional tem uma maior capacidade de compreensão de quais locais serão de 
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maior valor para expandir futuramente, vendo onde há melhores acessos seja para chegar no 

centro da cidade ou para escoar a produção das indústrias. 

Outro ponto muito comum ao longo de alguns anos passados é subsídios do governo 

para a indústria da construção civil, programas como Minha Casa Minha Vida e COHAB/SC 

ajudaram na parte de habitação, contudo os municípios de pequeno porte utilizam esse 

programa sem o pensamento de aonde alocar essas construções. Isso gera pra cidade pontos 

distintos de áreas residenciais. O Engenheiro Civil do município pode perceber o local de 

melhor aproveitamento residencial, tendo um acesso aos meios de saneamento necessários e 

vias que poderão se estender futuramente, ou que já estejam preparadas para a quantidade de 

veículos que circularam ali.  

 

 

4.2.1 Plano Diretor no município de Agrolândia 

 

O município de Agrolândia é um dos 28 municípios pertencentes ao Alto Vale do Itajaí, 

tem como população, de acordo com o último censo do IBGE em 2010, 9.328 habitantes e sua 

maioria estão localizadas na parte urbana. Ele tem como área 207.361 Km² (quilômetros 

quadrados) e altitude de 405 metros. 

O Plano Diretor na cidade foi criado em 28 de setembro de 2010, e está sendo o objeto 

do estudo de caso desse trabalho. Ele sai do padrão que é a maioria dos munícipios menores do 

Alto Vale do Itajaí, tendo como maioria populacional urbana e com uma porcentagem superior 

de setores fora da área rural, o que causa uma maior centralização na parte urbana e um 

crescimento progressivo dos habitantes por conta de ter formas de emprego, principalmente 

através da indústria. 

Observando as partes constituintes do seu Plano Diretor haverá uma concentração do 

estudo no Capítulo VII – Do Sistema Viário. Deixa-se claro que são parâmetros de análise, 

sendo somente um ponto que pode ajudar para o estudo, sendo um capítulo entre os vários 

outros, que o Engenheiro Civil pode contribuir com seus conhecimentos. 

No Plano Diretor de Agrolândia (2010) temos no art. 111, parágrafo único a 

determinação: “As vias que por suas características, não permitem sua ligação com outras vias, 

deverão necessariamente ser arrematadas com praças de retorno que tenham no mínimo um 

diâmetro igual a duas vezes a largura de caixa de rolamento da via considerada.”  

Isto significa que uma rua, chamada sem saída, deverá ter um espaço para retorno no 

final da mesma. A questão desta solução temporária é que ela pode se tornar futuramente um 
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problema, por exemplo, no caso de um terreno a ser parcelado, afinal ele pode virar um 

loteamento e causar mais uma rua sem saída fazendo assim mais uma praça de retorno, ou gerar 

um terreno aleatório no meio de duas ruas com praças de retorno. 

Se por algum motivo o dono desse terreno a parcelar resolva loteá-lo haveria a 

necessidade de uma ligação entre as ruas já existentes o que resultaria na inutilização das praças 

de retorno. Então deveria ter um planejamento antecipado de onde futuramente possa ser 

loteado e como construir as vias, pois de acordo com as características apresentadas, a rua sem 

saída atende apenas alguns lotes, configurando-se um bolsão de retorno em “L”, já utilizado em 

centros maiores. 

No Plano Diretor da cidade de Agrolândia vê se que as vias locais devem ter 13 metros 

de largura com 2,5 metros (no mínimo) de passeio em cada lado. No Plano Diretor de Atalanta 

vemos uma sequência de dados iguais ao Plano Diretor de Agrolândia, entretanto em Atalanta 

vê-se a via local com 15 metros de largura e 3 metros (no mínimo) de passeio. 

Nesse ponto entram em questão algumas dúvidas já que se os municípios são próximos, 

com aspectos topográficos parecidos e com uma sequência de outros dados iguais no Plano 

Diretor, pensa-se em qual parâmetro foi utilizado para essa rua ser considerada dois metros 

mais larga e se houve algum parâmetro ou simplesmente foi mudado o valor para ter alguma 

diferença do disponível pela AMAVI. Deve-se pensar no por que e no pra que decidir tal 

determinação. 

Outro fator analisado em Agrolândia que é relevante seria o inciso 5 do Capítulo VII 

que diz que deve ser observado o mapa das vias existentes para a criação de novas vias. Todavia, 

há uma necessidade de definir quem irá cuidar dessa área. Deve-se ter uma análise antes da 

criação de uma rua, senão poderão ocorrer problemas na circulação dos habitantes, ou criação 

de itens dispensáveis como já citado o exemplo da praça de retorno. Há muitos detalhes que 

podem ser modificados através de um planejamento bem executado. 

 

 

4.2.2 Contribuições que um Engenheiro Civil poderia realizar no Plano Diretor de 

Agrolândia 

 

O sistema viário se torna uma questão importante para o bem estar do município, afinal 

a boa locomoção dentro da cidade é uma dos principais preocupações no planejamento urbano. 

Observando vários pontos que o Engenheiro Civil pode intervir para uma melhora na cidade. 

Quando se é relatado sobre as praças de retorno em vias que não tem ligação com outra 



59  

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.46-65, out./dez. 2019. 

via, deve-se ter uma análise se está é a melhor opção, pensar se num futuro próximo, não haverá 

a necessidade de construir novas vias, processo no qual pode haver uma antecipação. O 

Engenheiro pode analisar a possível abertura de loteamentos, ou desmembramento de terrenos, 

pode-se assim ter uma perspectiva de como as vias vão se comportar dentro do município. 

Uma das áreas de atuação do Engenheiro Civil são o projeto e execução de estradas, 

rodovias e outras áreas do mesmo gênero. É esse profissional que pode realizar os cálculos 

necessários para identificar o tamanho mais viável para largura de ruas, de calçadas, áreas para 

uso de ciclistas, entre outros. O inciso 3 do Plano Diretor de Agrolândia deixa claro que as vias 

podem sofrer alteração quando há situações atípicas e peculiares e através de justificativa 

técnica, contudo essa justificativa técnica deve vir de um profissional que saiba os anseios do 

município, buscando uma melhora para a cidade como um todo e não um favorecimento de um 

ou outro cidadão. 

O anexo presente no Plano Diretor, que representa as vias da parte urbana do município 

deve ser a parte inicial quando há uma análise para melhoria ou execução de novas vias. Há 

vários parâmetros que influenciam na hora de criação e modificação. Pode-se citar, por 

exemplo, se há edificações existentes que possam comprometer um aumento de via (quando 

necessário), se um lote existente possa perde as características necessárias para sua criação 

devido a modificação das vias. 

Outra análise que deve ser realizada é sobre o parcelamento do solo, sendo muitas vezes 

realizado sem o pensamento de onde serão locadas as vias e onde ficaram os acessos as ruas já 

existentes. No Plano Diretor muitos pontos ficam vagos, o que torna a necessidade de um 

profissional qualificado como o Engenheiro Civil e Arquiteto para criar uma análise antes das 

alterações que a cidade poderá realizar. 

O conteúdo do plano pode ser executado corretamente, mas quando aplicado no 

munícipio ele se torna inviável por conta da política municipal, outra questão é o conteúdo que 

pode ficar ineficiente como um todo, afinal quem elaborou não conhecia a realidade do 

município que será aplicado.  

A AMAVI tem em seu quadro de funcionários Engenheiros e Arquitetos que devem 

realizar estudos para executar o Plano Diretor, mas na hora do município executar é que se 

inicia o problema. A administração municipal não tem a preocupação de fazer estudos com 

especialistas que convivem na área e que conseguem fazer as modificações que realmente irão 

contribuir para o crescimento ordenado do município. Deve se preocupar na contratação e no 

trabalho do Engenheiro Civil na cidade, conseguindo usufruir ao máximo de todo o 

conhecimento que o profissional tem e possa agregar. 



60 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.46-65, out./dez. 2019. 

4.3 LEIS COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS NOS MUNICÍPIOS MENORES 

 

O Plano Diretor por si só não consegue, na maioria das vezes, ser totalmente abrangente 

e detalhado sobre os assuntos necessários para o processo de construção do município. Por essa 

questão surge a necessidade de criar leis complementares que auxiliará o plano nos detalhes 

que podem gerar problemas e para isto ocorrer muitas cidades tem como auxílio pessoas do 

município que criarão o Núcleo Gestor de Planejamento Territorial, que irá auxiliar o município 

no planejamento da cidade. 

O que pode ser visualizado nos municípios do Alto Vale do Itajaí é um Núcleo Gestor 

formado por habitantes de alto escalão que são normalmente escolhidos por influências dentro 

do município, isto causa problemas em relação ao planejamento municipal.  

Em Agrolândia, há vários pontos que estão em desordem em questão do planejamento 

urbano. Estamos no final do ano e ainda não houve a nomeação do Núcleo Gestor de 

Planejamento Territorial, isto prova um descaso com essa área de planejamento. Sem esquecer 

que quem participa normalmente são pessoas que não tem o devido conhecimento para exercer 

as funções necessárias. 

Os tamanhos dos lotes e tipo das edificações existentes são definidos pelo zoneamento. 

Por influências dentro da administração pública, o zoneamento pode ser modificado, podendo 

favorecer certos habitantes. Contudo, o Plano Diretor é confundido como somente zoneamento, 

mas ele abrange vários aspectos urbanísticos, por isso a lei complementar que aborda o 

zoneamento é tão importante. 

Deve ser criado um estudo para melhor viabilizar a área disponível e os usos e ocupações 

destas áreas. Cada área da cidade pode ter um uso diferente, tudo depende do que irá ocupar a 

área, qual será a função do local. A necessidade de uma Lei Complementar do Zoneamento, ela 

se torna mais abrangente e com menos possibilidades de contornos dentro da mesma. 

O Engenheiro Civil tem sua importância na participação da lei do zoneamento, pois ela 

interfere diretamente no seu trabalho dentro da cidade, é através da lei que haverá o 

conhecimento do que ele pode construir e como distribuir dentro do lote disponível. Nada 

melhor que o pensamento de um Engenheiro Civil para saber como melhor definir os gabaritos, 

ou o aproveitamento do solo, por exemplo. Ele também auxiliará na divisão das áreas, 

identificando onde a área será mais bem aproveitada. 

Outra lei que contribui para o desenvolvimento urbano é o parcelamento do solo. A Lei 

que regulamenta o Parcelamento do Solo em nível nacional é a Lei 6.766/79, contudo cada 

município pode adequar as leis conforme as necessidades existentes. É através dessa lei que o 



61  

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.46-65, out./dez. 2019. 

município se molda, por isso deve ter um cuidado todo especial. Para a criação do projeto de 

parcelamento deve-se ter a análise de toda a topografia do local, da vegetação, do sistema 

hidrológico da região. Todos esses dados só podem ser analisados por pessoas que entendem 

desses aspectos geográficos. 

O parcelamento do solo como o zoneamento deve ser aplicado logo após a criação do 

Plano Diretor, um problema encontrado em Agrolândia, que após 7 anos de criação não se vê 

uma evolução dentro do que foi criado. Ainda mais que o município, mesmo com menos de 

20.000 habitantes, se encontra num cenário de expansão urbana, onde se encontra a grande 

parcela da população. 

 

 

4.4 PLANO DIRETOR APLICADO EFETIVAMENTE DENTRO DO MUNICÍPIO 

 

O Plano Diretor é uma grande ferramenta de planejamento urbano. Contudo, uma 

ferramenta em mãos erradas não conseguirá obter os resultados que deveriam ter na construção 

da cidade. Assim é o Plano Diretor, juntamente com todas as leis e atribuições que são 

diretamente ligadas. 

Para haver uma real aplicação do Plano Diretor os envolvidos devem estar a par das 

necessidades do município, do que deve ser feito para melhorar e prever o crescimento da 

cidade. Tudo isso só é possível com um conhecimento específico da parte geográfica 

(topografia principalmente) do município como também como definir as áreas de construção e 

expansão. 

Para obter um planejamento urbano eficaz deve ter um trabalho em conjunto, no caso 

do Alto Vale do Itajaí, a AMAVI se torna uma grande auxiliadora se criar uma parceria com o 

Núcleo Gestor de Planejamento Territorial (que deverá existir dentro do município), pois a 

AMAVI pode auxiliar na parte teórica e o Núcleo Gestor está a par das necessidades do 

município. 

Deve-se ter a existência do Núcleo Gestor com integrantes que são neutros, não podendo 

ceder para criação de leis inúteis para o município e uteis para uma pequena parcela da 

população. O Plano Diretor precisa de atualizações frequentes, pois o município está sempre se 

modificando, cabendo assim um trabalho contínuo. As leis complementares vão contribuir para 

uma abrangência maior dos temas propostos no Plano Diretor o que causa uma maior eficácia 

da execução do mesmo. 

O município de Agrolândia tem um grande potencial que deve ser explorado, assim 
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como todos os outros municípios do Alto Vale do Itajaí, então a AMAVI deve estabelecer uma 

maior ajuda para os municípios, como também o próprio município deve querer um crescimento 

ordenado. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De um modo geral houve a percepção de simples cópias do Plano Diretor disposto pela 

AMAVI, isto é uma grande preocupação, afinal o planejamento urbano deve se adequar ao 

município em questão, o que faz com que as leis que o envolvem sejam moldadas para as 

necessidades urbanas.  

Observando o município de Agrolândia constatou-se durante o estudo que este está em 

fase de expansão urbana, já que sua maioria populacional reside no perímetro urbano, o que o 

torna um ótimo cenário para aplicação de um planejamento em médio e longo prazo. Mesmo 

não sendo obrigatória a criação do Plano Diretor o município já o contém, entretanto, ele não 

está atingindo seu máximo aproveitamento. Para isto vê-se a necessidade de profissionais que 

contenham as informações necessárias da cidade e das ferramentas de planejamento urbano, 

para sua melhor adequação. 

Para auxiliar o Plano Diretor é necessária a criação das leis complementares que 

deixarão mais abrangentes os tópicos apresentados no mesmo. E para a criação de tudo isso, a 

administração municipal deve ter como parceira a população que será representada pelo Núcleo 

Gestor de Planejamento Territorial, sendo este formado por moradores do município. Aqui 

demonstra-se a necessidade de se dispor de uma cadeira para o Engenheiro Civil, podendo este 

trabalhar efetivamente, auxiliando nas questões como parcelamento do solo, estabelecimento 

de novas vias de circulação, das edificações e do zoneamento urbano, somente assim haverá 

um crescimento ordenado. 

Embora a maioria da população de Agrolândia esteja inserida no perímetro urbano e que 

a cidade disponha de um número significativo de indústrias, não há um planejamento efetivo 

na criação de novos loteamentos, na constituição de novas vias e principalmente não está em 

funcionamento o Núcleo Gestor de Planejamento Territorial, que é um elemento fundamental 

no processo de urbanização do município. 

O estudo aponta que nenhuma Lei Complementar foi criada após a implantação do Plano 

Diretor disponibilizado pela AMAVI em 2010, através da L.C. nº 085. 

Observando a importância do assunto, torna-se necessário uma maior preocupação por 
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parte do executivo municipal para o efetivo desenvolvimento urbano de forma consciente e com 

adequações em seu planejamento, buscando o progresso da cidade não somente através da 

expansão da área urbana, mas sim no estabelecimento de novas indústrias, de novos comércios, 

da melhoria das condições habitacionais e das demais partes envolvidas que contribuirão com 

o desenvolvimento do município e região. 

Desse modo, o Plano Diretor pode ser observado como um método eficaz para o 

planejamento urbano, quando executado por pessoas capacitadas, com a participação do 

profissional Engenheiro Civil que consegue contribuir através do seu conhecimento na melhor 

forma de implantação de loteamentos, de novas vias de circulação, de edificações, no 

planejamento mais adequado do zoneamento urbano, entre outros aspectos que vem de encontro 

ao bem estar da população atual e das futuras gerações, analisando as melhores opções para o 

município. 

As cidades com menos de 20.000 habitantes conseguem usufruir ainda mais do papel 

que o Engenheiro pode desempenhar, afinal elas estão em desenvolvimento o que contribui para 

a criação de uma cidade ideal ao cenário disposto pela mesma. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGROLÂNDIA. Legislação Municipal: Lei Complementar Nº 085, de 28 de Setembro de 

2010. 2017. Disponível em: 

<http://legislacaomunicipal.com/gedocnet/imagens/83102582000144/lei03621.pdf>. Acesso 

em: 02 jun. 2017. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12267: normas para 

elaboração de plano diretor. Rio de Janeiro, 1992. 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ. Municípios 

pertencentes à AMAVI e sua população. Disponível em: 

<https://www.amavi.org.br/populacao>. Acesso em: 23 mai. 2017. 

 

ATALANTA. Legislação Municipal: Lei Complementar Nº 1 de 06 de Agosto de 2008. 

2017. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-atalanta-sc>. Acesso em: 

02 jun. 2017.  

 

BARREIROS, Mário Antônio Ferreira; ABIKO, Alex Kenya. Reflexões sobre o 

Parcelamento do Solo Urbano. 1998. Disponível em: 

<http://www.allquimica.com.br/arquivos/websites/artigos/A-00030200652814274.pdf>. 

Acesso em: 12 jun. 2017.  

 

 



64 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.46-65, out./dez. 2019. 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1998. 

1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

15 mai. 2017.  

 

______. Estatuto da Cidade: (Lei 10257, de 10 de julho de 2001). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002.  

 

______. Lei 10257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 jul. 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 15 mai. 

2017. 

 

CEPAM. Governo do Estado de São Paulo. Plano Diretor passo a passo. 2005. Disponível 

em: <http://polis.org.br/wp-content/uploads/Plano_diretor_passo_a_passo.pdf>. Acesso em: 

15 mai. 2017.  

 

CONCIDADES. Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005. DOU de 14/07/2005, Seção 1, 

p.89. Ministério das Cidades, Curitiba, PR, 21 jul. 2005. Disponível em: 

<http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2014/00146673.pdf>. Acesso em: 07 mai. 2017. 

 

FELDMAN, Sarah. O zoneamento ocupa o lugar do plano: São Paulo, 1947-1961. São 

Paulo: Universidade de São Paulo/Fapesp, 2005. 

 

GOBBI, Leonardo Delfim. Urbanização Mundial. 2017. Disponível em: 

<http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-mundial.html>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 

 

GRESSLER. Lori Alice. Introdução à pesquisa: Projetos e Relatórios. São Paulo: Edições 

Loyola, 2003.  

 

IBGE. Quantidade de municípios brasileiros com determinada população, censo 2000 – 

2010. 2017. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2013/pdf/tab13.pdf>. 

Acesso em: 22 mai. 2017.  

 

______. Quantidade de municípios com Plano Diretor em 2013. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/sinopse_tab_brasil_zi

p.shtm>. Acesso em: 22 mai. 2017.  

 

KAUFMAN, Jerome; JACOBS, Harvey. A public planning perspective on strategic 

planning. 1987. Disponível em: 

<https://urpl.wisc.edu/sites/urpl.wisc.edu/files/people/jacobs/Kaufman%20%26%20Jacobs%2

0-%201987%20-%20Strategic%20Planning%20-%20JAPA.pdf>. Acesso em: 22 mai. 2017. 

 

MCLOUGHLIN, John Brian. Urban & regional planning: a systems approach. London: 

Faber and Faber, 1969. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. Guia do Parcelamento do Solo 

Urbano: Perguntas e Respostas: Consultas e Modelos. Florianópolis: MPSC, 2010. 



65  

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.46-65, out./dez. 2019. 

SABOYA, Renato Tibiriça de. Concepção de um sistema de suporte à elaboração de 

planos diretores participativos. Florianópolis, 2007. 231 f. Tese (Doutorado em Educação) 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

SALGUEIRO, Marluce Alves de Almeida et al. Plano Diretor e suas Vantagens de 

Implantação nos Municípios com Menos de 20.000 Habitantes. 2012. Disponível em: 

<http://www.convibra.com.br/upload/paper/2012/38/2012_38_5254.pdf>. Acesso em: 20 

mar. 2017. 

 

SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

 

TAYLOR, Nigel. Urban planning theory since 1945. London: Sage, 1998.  

 

VILLAÇA, Flávio. Dilemas do Plano Diretor. 1998. Disponível em: 

<http://www.flaviovillaca.arq.br/pdf/cepam2.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2017.  

 

VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In: 

DEÁK, Csaba, SCHIFFER, Sueli Ramos. O Processo de Urbanização no Brasil. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 1999. pp. 169-244. 

 



66 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.66-90, out./dez. 2019. 

A HISTÓRIA E O DESENVOLVIMENTO DO MOBILIÁRIO E SUAS 
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RESUMO 

A história do mobiliário pode ser associada com a própria história da humanidade. Quando o ser humano deixou 

de ser nômade e passou a viver em moradias fixas, houve a necessidade de fabricação de móveis que tivessem o 

intuito de facilitar o dia-a-dia, atendendo as necessidades básicas de conforto, descanso, lazer. Com o passar do 

tempo, as civilizações evoluíram desenvolvendo novos estilos, influenciados principalmente por suas crenças, 

costumes, tecnologia. Cada estilo possui particularidades, que acaba tornando-o único. Os estilos de mobiliário 

não falam por si, pois são evoluções da própria sociedade. Quando um estilo encerra um ciclo, automaticamente 

ele serve como fonte de inspiração para o estilo seguinte, abrindo caminhos para novas características e tendências. 

Cada estilo reflete uma cultura predominante, com costumes de uma determinada época, e se transforma, como 

num processo evolutivo, acarretado por uma série de fatores. Ao contrário do que geralmente se pensa, reconhecer 

tais características nos permite distinguir os estilos de determinados períodos. Ao mesmo tempo, o mobiliário 

contemporâneo tornou-se acessível, com uma linguagem universal. A tecnologia foi a maior precursora na criação 

das tendências contemporâneas. Favoreceu a criação de importantes peças de Design, imortalizando formas e 

conceitos. Os móveis de sentar, tais como banquetas, bancos, cadeiras, sofás e poltronas, são excelentes móveis 

para se estabelecer um comparativo entre a história e a contemporaneidade. Foram importantes móveis criados 

pelo homem e são, por vezes, peças atemporais, presentes em nosso cotidiano. Por tal importância, serão utilizados 

como exemplo para ilustrar os conceitos apresentados nesta pesquisa.  

  

 

Palavras-chave: Mobiliário. Istoricidade.  Design Contemporâneo. 

 

 

ABSTRACT 

The history of furniture can be associated with the history of humanity itself. When the human being stopped being 

a nomad and started to live in fixed housing, there was a need to manufacture furniture that had the purpose of 

facilitating the daily life, meeting the basic needs of comfort, rest, leisure. Over time, civilizations evolved to 

develop new styles, influenced mainly by their beliefs, customs, technology. Each style has its own characteristics, 

which makes it unique. Furniture styles do not speak for themselves, as they are evolutions of society itself. When 

a style ends a cycle, it automatically serves as a source of inspiration for the next style, paving the way for new 

features and trends. Each style reflects a predominant culture, with customs of a particular era, and transforms 

itself, as in an evolutionary process, brought about by a number of factors. Contrary to popular belief, recognizing 

these characteristics allows us to distinguish the styles of particular periods. At the same time, contemporary 

furniture has become accessible with a universal language. Technology was the greatest precursor in the creation 

of contemporary trends. Favored the creation of important pieces of Design, immortalizing shapes and concepts. 

Seating furniture, such as stools, stools, chairs, sofas and armchairs, are excellent furniture to establish a 

comparison between history and contemporaneity. They were important man-made furniture and are sometimes 

timeless pieces present in our daily lives. For such importance, they will be used as an example to illustrate the 

concepts presented in this research. 

  

 

Keywords: Furniture, Historicity, Contemporary Design. 
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1 INTRODUÇÃO     

 

Com o passar dos anos, o ser humano passou por uma constante evolução, adaptativa ao 

tempo, que refletiu em seu modo de viver, quando este passou a buscar maior conforto, estética 

e segurança em seu habitar. Segundo Crivelaro e Pinheiro (2015, p.98): 

 

A história dos móveis tem início a partir do momento em que o homem deixa de ter 

uma vida nômade, passando a habitar um local fixo. Esse fato está diretamente 

associado a história política, social e artística. Ao longo da linha do tempo, os móveis 

foram evoluindo conforme ocorriam mudanças nas necessidades humanas, na 

capacidade tecnológica e na sensibilidade estética. Deste modo, a caracterização dos 

móveis varia muito conforme as civilizações e a época observada. Assim, é possível 

realizar uma divisão histórica dos móveis por períodos, ou estilos, que se inserem mais 

ou menos nos grandes movimentos da história da arte. 

 

 

O mobiliário surgiu para suprir as necessidades da habitação, na medida em que esta 

passou a ser fixa. Em geral, essa evolução permeou determinados períodos e estilos. Segundo 

Reader’s Digest (1976, p. 282): 

 

 

O conhecimento do móvel antigo permite-nos considerar cada estilo segundo uma 

perspectiva adequada, não apenas como algo isolado, mas sim como uma fase no 

desenvolvimento pelo gosto da decoração. A história do mobiliário torna-se evidente, 

como veremos, que cada um dos seus estilos surgiu como uma consequência natural 

daquele que procedeu. [...] Cada estilo de mobiliário reflete a vida e os costumes de 

um povo durante determinada época, pelo menos em termos gerais, porquanto existem 

numerosas influências e interpolações entre os povos. 

 

 

Nada se criou do nada, existe sempre uma linha evolutiva, que também pode ser 

observada na criação do mobiliário. O processo de evolução dos móveis pode ser definido por 

vários fatores: o tempo, a política, a religião, a tecnologia, seus materiais, formas e ideologia 

de uso. Considerando estes fatores, a presente pesquisa tem como objetivo descrever a história 

e o desenvolvimento do mobiliário, identificando suas principais características e relacionando-

as ao Design Contemporâneo.    

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA    

 

A seguir, serão apresentadas as principais características do mobiliário em cada período 

histórico, contextualizadas a partir de seus materiais, formas e uso, dos quais se pode apreender 



68 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.66-90, out./dez. 2019. 

como se deu o processo evolutivo do mobiliário ao longo dos tempos.  

 

 

2.1 MOBILIÁRIO EGÍPCIO (3.000–1.000 A.C.) 

 

A civilização egípcia foi marcada por construções monumentais, e pela 

representatividade do poder de seus faraós, tendo esta característica influenciando toda a arte 

egípcia. De acordo com Mancuso (2013, p. 172), toda a organização política e social dos 

egípcios era voltada para a religião, e este aspecto, por sua vez, se refletiu na arte. As obras 

egípcias reverenciavam os deuses, e retratavam a cultura e os hábitos daquela civilização. As 

monumentais pirâmides tornaram-se um belo exemplo: são construções de cunho religioso, que 

serviam como tumbas para os faraós, e nas quais se acreditava que, após a morte, o espírito 

elevava-se a um plano divino superior. Segundo Santos (2012, p.18):  

 

 

A arte desenvolvida pela cultura egípcia refletiu suas crenças fundamentais. Segundo 

essas crenças, a vida humana podia sofrer interferência dos deuses, Além disso, a vida 

após a morte era considerada mais importante do que a existência terrena. Assim, de 

início a arte egípcia concretizou-se nos túmulos e nos objetos, como estatuetas e vasos 

deixados junto aos mortos.  

   

   

Em sua arte, os egípcios possuíam uma peculiaridade, a Lei da Frontalidade. O rosto, as 

pernas e os braços sempre eram representados, nas pinturas, de perfil, com o olho e o tórax de 

frente. Esse tipo de representação reforçava o aspecto geométrico das formas, característica 

fundamental da ate egípcia. 

Do ponto de vista do mobiliário, de acordo com Pinheiro e Crivelaro (2015), o Egito foi 

uma das primeiras civilizações a utilizar móveis – estes vieram a ser posteriormente 

encontrados, conservados, dentro de tumbas. Tal mobiliário ficou conhecido por ornamentos 

em formas geométricas. Eram camas, cadeiras, bancos, mesas e arcas, confeccionadas em 

madeira, com sistemas de encaixe, e revestidos com pedras preciosas, ouro, prata, ébano, 

marfim, vidro e cerâmica.  

Estas características permanecem identificáveis no mobiliário contemporâneo, como, 

por exemplo, na representação de patas de animais nos pés dos móveis. Ainda de acordo com 

Pinheiro e Crivelaro (2015, p.99), alguns móveis, tais como tronos e camas, tinham os pés 

talhados com o touro e o leão como as representações mais comuns, por serem animais com 

forte simbologia para a cultura egípcia.  Os bancos eram construídos de forma rígida ou 

dobrável, podendo ser individuais ou duplos, alguns com almofadas para encosto. 
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2.2 MOBILIÁRIO GREGO (600 A 300 A.C.) 

 

Grécia ficou conhecida por ser uma das mais importantes civilizações da Antiguidade 

Clássica, caracterizada por suas edificações monumentais, de cunho político e religioso. Foi o 

berço da razão e da democracia. Para os gregos, o conhecimento, manifesto através da razão, 

estava acima da crença em qualquer divindade (SANTOS, 2012, p.30). De acordo com 

Crivelaro e Pinheiro (2015, p.100):   

 

 

A arte grega é considerada a mais bela da Antiguidade. Suas obras mais importantes 

resultaram das construções de templos. Os gregos atribuíam aos seus deuses olímpicos 

o grau máximo de beleza da forma humana. Por isso que os artistas gregos lhes 

construíam as moradias do melhor material possível, em linhas harmônicas e muito 

apuradas. 

 

 

Quanto ao mobiliário, os gregos buscavam alinhar a arte à criação das peças, segundo a 

simetria e um preciso sistema de proporções. De acordo com Mancuso (2013), a arte grega 

buscou, no seu sentido de beleza, representar a harmonia, a proporcionalidade, o equilíbrio, 

elevando as formas naturais ao plano do ideal. Suas referências arquitetônicas advinham de dos 

três tipos colunares - o dórico, o jônico e o coríntio -, os quais vieram a inspirar, também, os 

detalhes dos móveis. 

O mobiliário grego, como sucessor do estilo egípcio, possuiu características que 

evoluíram a partir deste. Um exemplo disso era o entalhe com madeira esculpida e encaixada. 

Como diferencial, na civilização grega utilizava-se o mármore como matéria-prima 

(MANCUSO, 2015). O material era utilizado na fabricação de cadeiras, tampos de mesas e 

esculturas decorativas. 

Acredita-se que o povo grego já demonstrava hábitos de apreço ao conforto, na medida 

em que desenvolviam móveis perfeitamente adaptáveis ao corpo. Os exemplares mais 

significativos da época, tais como as cadeiras, possuíam características básicas de encosto e pés 
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abertos (MANCUSO, 2015). Os gregos também desenvolveram dois tipos de móveis: os 

cerimoniais e os de uso diário, como a cadeira klismos, que é caracterizada encosto recurvado 

ao nível do ombro e pernas em forma de sabre, como suporte de um assento entrelaçado. Junto 

a este mobiliário, utilizavam pequenas mesas, para fazer suas refeições e colocar objetos 

(CRIVELO E PINHEIRO, 2015).   

 

 

2.3 MOBILIÁRIO ROMANO (100 A.C. A 400 D.C.) 

 

Os romanos são conhecidos por ter liderado um período de expansionismo e de 

supremacia, em relação a outros povos. No entanto, diferentemente da civilização grega, na 

qual originaram-se os princípios da democracia, o que caracterizou a civilização romana foram 

as conquistas territoriais. De acordo com Santos (2012, p. 43), a formação cultural dos romanos 

foi influenciada por gregos e etruscos, que ocupavam diferentes regiões da Península Itálica, e 

que foram por estes conquistados. Segundo Mancuso (2013, p.175): 

 

 

A arte romana, pelo contrário, no que nela há de original e de significativo, é uma arte 

naturalista, presa ao concreto e ao acidental, é uma arte na qual se firma, não o 

intelecto contemplativo, mas uma vigorosa e incontida “vontade de potência”, uma 

necessidade de domínio e afirmação. 

 

 

Os romanos tiveram uma importante contribuição na história do mobiliário. Segundo 

Crivelaro e Pinheiro (2015) Embora o mobiliário romano seja proveniente do grego, ele se 

difere em seu luxo e pelos materiais nobres utilizados, como o bronze e o mármore, esculpidos 

reproduzindo as formas arquitetônicas e as representações ornamentais. Os ornamentos 

empregados como decoração eram folhas de acanto, de louro, de hera, de parreira e de pinhais. 

Mantinha a distinção entre o móvel cerimonial e o móvel de uso comum. De acordo com 
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Mancuso (2013, p. 176): 

 

 

Em Roma, (...) no mobiliário, o uso de almofadas soltas, pés torneados para móveis, 

cadeiras pesadas, “Curul” em marfim, destinada a altos magistrados, também com 

encosto curvo, mesas auxiliares de pequenas dimensões, suporte feito por corpo ou 

paras de animais como leões e dragões, o material usado era madeira e mármore, uso 

de arcas em bronze. A mesa tinha lugar fixo na casa romana, geralmente luxuosa em 

madeiras raras, com incrustações.  

 

 

Os romanos foram, ótimos artífices designers na criação de móveis de sentar, com 

sistemas de pés inovadores, de formas cruzadas, um belo exemplo disso é a Sella Curule. 

Segundo Cerver (1990, p. 20):   

 

 

A cadeira mais característica e representativa se chama Sella Curule, formado de 

tesoura simples, com duas pernas curvas, ricamente decoradas e com anéis laterais 

para serem movidos do local, já que era usado por altos dignitários e figuras públicas. 

 

 

 

2.4 MOBILIÁRIO GÓTICO (400–1400) 

 

A Idade Média foi um período histórico vivido na Europa entre os séculos V e XV, no 

qual a queda do Império Romano fez com que a população voltasse ao campo, dando então, um 

novo sentido ao habitar. O principal estilo medieval é o gótico, estilo também marcado pela 

construção das imponentes catedrais que, ao entorno, marcavam o centro dos pequenos vilarejos 

e, a partir das quais, se desenvolviam o comércio e as relações sociais. Segundo Crivelaro e 

Pinheiro (2015, p.104): 

 

 

O estilo gótico não teve sua origem advinda de vários territórios, mas sim da França, 

e, posteriormente, se expandiu para vários países da Europa. O surgimento de novas 
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ideias aliado ao progresso da civilização, conduziu a uma profunda modificação nas 

produções artísticas. 

 

 

A arte gótica estava associada à religião, numa época em que o clero tinha o poder 

absoluto. Acreditava-se que Deus representava uma divindade superior e, por este motivo, as 

construções eram monumentalmente verticais, com a crença de que, assim, mais próximo de 

Deus se estaria. 

O mobiliário gótico tinha funções básicas. Possuía formas retilíneas, com esculturas e 

adornos, era definido pelo predomínio da verticalidade, e era também marcado por formas que 

remetiam ao surgimento, neste período, do arco gótico, dito “ogiva”. Os móveis eram de cores 

sóbrias, em madeira, sendo o carvalho a mais utilizada, e eram, por vezes, ricamente esculpidos 

e ornamentados, sem acabamento de polimento ou verniz. 

Segundo Mancuso (2013), os móveis podiam ser cadeiras de espaldar alto, camas altas 

com pés altos e dossel, decoração com pinturas, ricas tapeçarias e muito dourado, tamborete de 

três pés, mesas de pé central, armários, representados por arcas de portas frontais, muito úteis 

para guardar roupas, e que podiam ainda ser usadas como camas. 

 

 

2.5 MOBILIÁRIO RENASCENTISTA (1400–1600) 

 

O Renascimento foi um movimento artístico e cultural que se originou na Itália, mais 

precisamente em Florença e Roma, no século XIV. Inspirado nos valores da Antiguidade 
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Clássica, suas características mais marcantes foram o uso do conhecimento científico e da razão, 

tendo como referencial os ideais do Iluminismo, que então promovia transformações 

significativas na sociedade. Para Santos (2012, p. 92): 

 

 

O renascimento significou muito mais do que um simples reviver da cultura clássica: 

nesse período, ocorreram, no campo das artes plásticas, da literatura, e das ciências, 

inúmeras realizações que superaram essa herança. O ideal do iluminismo foi, sem 

dúvida, o móvel de tais realizações e tornou-se próprio espírito do renascimento. 

 

 

O móvel renascentista desenvolveu-se no século XVII, em toda a Europa.  De acordo 

com Mancuso (2013), o mobiliário renascentista apresentava estrutura retilínea e era robusto, 

mas sem ser grosseiro. Muito entalhe profundo, em alto relevo, marcou este estilo.  As madeiras 

mais usadas eram o castanheiro e o carvalho mas, se o móvel fosse receber gesso, para posterior 

dourado ou pinturas, utilizavam-se madeiras menos nobres. As madeiras também eram 

utilizadas em marchetaria, uma espécie de incrustação com madeiras diferentes, formando 

desenhos. Também o marfim e o ouro serviam para a arte da marchetaria. Evolutivamente, 

desde que os estofados começaram a aparecer com mais frequência, passaram a ser 

confeccionados com materiais como o couro, o veludo e o brocado. De acordo com Reader’s 

Digest (1976, p. 287):   

 

 

Na maioria dos países são fabricados móveis subordinados a uma falsa ideia de 

monumentalidade, pesados, excessivamente severos, com excesso de entalhos 

geométricos e sem grande variedade de formas. Sempre que se pretende que o móvel 

fosse luxuosos, esses móveis tornam-se demasiado e sobrecarregados de ornamentos. 

 

 

A cadeira savonarola é um ícone do mobiliário renascentista, famosa por ter pés em 

formato de tesoura. Alguns modelos resgatam peculiaridades da antiguidade, como pés 

representando patas de animais, tais como o leão. Para Mancuso (2015), outro móvel 

significativo foi o armário credenza, intermediário entre um armário e uma arca, denominada 

cassapanca e percussora do sofá moderno. Nela, podiam sentar-se de quatro a cinco pessoas. 

 



74 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.66-90, out./dez. 2019. 

 

2.6 MOBILIÁRIO BARROCO (1500–1750) 

 

O Barroco foi um estilo que se originou na Itália e, posteriormente, se difundiu nos 

países católicos da Europa e das Américas. Floresceu em virtude a uma evolução do 

Renascimento, e era caracterizado pela teatralidade e pela exuberância de ornamentos (GIBS, 

2014). Com seus ricos detalhes, o barroco buscava representar a supremacia da Igreja Católica 

acima de todas as esferas sociais. De acordo com Ducher (1991, p.104), “a preocupação de 

conseguir a adesão da maioria aos valores espirituais multiplica os efeitos de surpresa e os 

apelos à sensibilidade, ao maravilhoso”, e esta foi uma característica marcante do estilo. 

O mobiliário era fabricado com madeiras nobres, tais como a como nogueira, o carvalho 

e o castanho. Recorrentemente, recebiam douramentos, e eram embelezados em cores.  Alguns 

móveis significativos do período barroco foram as cômodas, escrivaninhas, mesas-secretária, e 

chaise-longue. 

O mobiliário barroco, em contrapartida ao mobiliário renascentista, buscava uma 

significativa riqueza de detalhes, caracterizando uma profusão de formas no conjunto. De 

acordo com Mancuso (2015, p. 181), “o traço principal foram às linhas curvas, o excesso de 

ornamento em relação à estrutura, contornos vigorosos.” Não existia um móvel que não tivesse 

alguma curvatura em sua forma, poderiam ser pés torneados, encosto e costas de poltronas e 

cadeiras, cabeceiras de camas, ou até mesmo detalhes ornamentais na própria superfície do 

móvel.   
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2.6 MOBILIÁRIO ROCOCÓ (1700–1800) 

 

O rococó foi um estilo rebuscado e altamente estético, propriamente decorativo, que 

surgiu na França no século XVIII. O termo origina-se do francês rocaille, que significa conchas, 

e remete à profusão de formas deste estilo. Segundo Reader’s Digest (1976, p. 306): 

 

 

Alguns historiadores de arte consideram o estilo rococó como um barroco 

transplantado para um estilo menor, com mais simplicidade e doçura. Não há duvida 

de que o rococó, definido por vezes como a sublimação graciosa do barroco, é o estilo 

decorativo mais original e com mais personalidade da Europa do século XVIII. 

 

 

O mobiliário rococó foi extremamente trabalhado com ornamentos decorativos, suas 

inspirações eram advindas da natureza, tais como flores e conchas, nas quais os ângulos retos 

desapareciam, e as curvas tomavam forma. De acordo com Mancuso (2015) o mobiliário rococó 

expressa o espírito, os interesses e os hábitos da aristocracia palaciana. Um excelente exemplo 

foi o estilo Luís XV, que simbolizou o máximo esplendor de seu reinado. De acordo com 

Crivelaro e Pinheiro (2015), o estilo é leve e gracioso, havendo grande preferência para as 

pequenas poltronas, de assento e espaldar almofadados. Também foram representativas as 

cômodas e escrivaninhas, constituídas de ricos trabalhos de entalhe. 

Os móveis de assento diversificaram-se, tornando-se mais leves, os cadeirões tornamse 

mais baixos, e os braços se encurvaram. Sobressaíram-se, especialmente, alguns móveis de 

pequenas dimensões, tais como as mesinhas - que apresentavam gavetas - para diversos usos. 

Estas eram utilizadas em diferentes combinações, conforme sua destinação - para o café, a 

escrita, o penteado, os trabalhos femininos e os jogos. Também surgiram múltiplos modelos 
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para guardar objetos, como cantoneiras e estantes (READER’S DIGEST, 1976). 

 

 

 

2.8 MOBILIÁRIO NEOCLÁSSICO (1750–1850) 

 

O Neoclassicismo foi um movimento cultural surgido na Europa, especialmente na 

França e na Inglaterra, por volta de 1750. Inspirado na arte greco-romana, representou um 

retorno à Antiguidade Clássica, buscando o equilíbrio, a proporção e a harmonia, ao relacionar 

elementos do passado aos exemplares daquele período histórico. De acordo com Reader’s 

Digest (1976, p.314):  

 

 

O estilo rococó, conforme foi referido, baseava-se especialmente nas expressões 

plásticas concebidas por ornamentistas e decoradores. Pelo contrário, o estilo 

neoclássico terá origem completamente diferente, resultado final de uma série de 

pesquisas históricas e arqueológicas. De certa maneira, o estilo neoclássico pode ser 

classificado de intelectual e considerado um produto da razão. 

  

 

O Neoclassicismo expandiu-se por toda a Europa, com características de ordem, 

disciplina, equilíbrio e racionalismo, suplantando a exuberância do barroco e o requinte do 

rococó.  Segundo Reader’s Digest (1976, p.314): 

 

 

A Inglaterra, em primeiro lugar, e, quase ao mesmo tempo, a França, adotaram com 

entusiasmo a linha clássica [...]. Da mesma forma, o mobiliário adaptara rapidamente 
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os motivos decorativos greco-romanos como elemento básico para a sua 

ornamentação. 

 

 

A cadeira Luís XVI foi criada na França, e é um excelente exemplo deste mobiliário. A 

austeridade das colunatas greco-romanas foi reinterpretada ao mobiliário, para o uso como 

estrutura aparente do móvel. De acordo com Mancuso (2013, pág. 185), o mobiliário 

característico deste período foram os sofás do tipo chaise-longue, os gueridons (mesas pequenas 

em pedestal) e o chiffonier (uma cômoda pequena, estreita e alta). Como suas principais 

características, identificava-se o predomínio da linha reta, nas linhas gerais dos móveis. 

Encontravam-se, ainda, cadeiras e móveis com pés em mísulas ou estípite, e com pernas 

caneladas.  

 

 

2.9 MOBILIÁRIO IMPÉRIO (1800–1870) 

 

O estilo Império surgiu na França, fruto da grande personalidade de Napoleão 

Bonaparte, seu líder político e militar durante um período marcado pelos acontecimentos da 

Revolução Francesa. Segundo Castelnou (2008, p.113): 

 

 

Duas gerações de Napoleões dominaram a França entre 1800 e 1870, período em que 

o interiorismo francês viu-se impregnado pelo interesse arqueológico em ressuscitar 

estilos antigos, de preferência os clássicos. Os estilos Luís XIV e Luís XVI souberam 

extrair da antiguidade uma arte original, a partir de formas e composições de que a 

arte greco-romana era apenas um ponto de partida. 

 

 

A estrutura do móvel império se concretizou em formas geométricas, simétricas. 

Segundo o Reader’s Digest (1976), as curvas utilizadas eram suaves e retangulares, alcançando-
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se uma excelente perfeição na execução, assim como no aspecto exterior do mobiliário, com 

perfil de linhas puras e bem definidas. Ainda de acordo com Reader’s Digest, (1975, p. 327), 

tem-se que: 

 

 

Dois materiais são utilizados exclusivamente: a madeira de mogno, em geral maciça 

e de um tom avermelhado e brilhante e o bronze – finalmente cinzelado e dourado a 

fogo -, em abundantes aplicações. (...). Quase toda ornamentação está restrita a 

aplicações de bronze dourado, de valor exclusivamente complementar, já que não 

intervém na estrutura do móvel. A talha de animais mitológicos é utilizada apenas 

para ornamentar os braços dos móveis e assentos e pernas de mesas. Entre motivos 

ornamentais mais utilizados destacam-se as colunas dóricas e coríntias, com capitel a 

base de bronze, grinaldas, coroas de louro, palmetas, folhas de acanto, estrelas, liras, 

camafeus, torsos, emblemas guerreiros, águias imperiais e a abelha, além do “N” 

clássico, inicial do Imperador.   

 

 

Neste período, a marchetaria desapareceu totalmente, sendo substituída pelas 

incrustações, e a madeira maciça, de mogno, foi mais tarde substituída pela nogueira, ulmeiro, 

freixo, oliveira e bordo. As madeiras eram talhadas, e possuíam as quinas levemente curvas, 

principalmente nas camas, nas chaises-longues e em certos modelos de móveis de assento, 

frequentemente bastante pesados e amplos (READER’S DIGEST, 1976).  

O estilo diretório foi uma das ramificações do estilo império, que surgiu a fins de 

satisfazer a corte de Napoleão. Conservava a estrutura dos estilos passados, com algumas 

inovações. A chaise-longue foi um móvel muito utilizado neste período. Para o Reader’s Digest 

(1976), este móvel foi imortalizada por Madame Recamier (socialite que mantinha relações 

com intelectuais contrários a Napoleão). Era estreita e comprida, com dois espaldares estofados, 

pés curvos inclinados para o exterior estilo gôndola.  

Assim como os estilos antecessores, alguns móveis que definiram o estilo Império foram 

as camas, poltronas, cadeiras, sofás e pequenos armários, servindo para diversos usos, tais como 

guardar objetos, e até mesmo para efeito decorativo.   
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2.10 MOBILIÁRIO ROMÂNTICO (1850–1900) 

 

O Romantismo foi um movimento artístico e cultural, surgido na Europa, cujas 

inspirações envolvem um universo poético significativo e, certamente por isso, a origem do 

nome. Para alguns autores, este chega a ser confundido com o Ecletismo. Segundo Fazio (2011), 

foi um estilo mais elaborado, movido pela imaginação e pela emoção, reagindo à ordem e à 

regularidade inerentes ao Neoclassicismo. Nesta pesquisa, em concordância com este autor, 

associa-se o Romantismo ao Movimento Pitoresco, às pinturas de paisagens idílicas, aos 

interiores belos e sublimes. 

Como uma de suas variantes, o estilo Vitoriano foi um sub-estilo considerável do 

Romantismo, surgido da Inglaterra. Os móveis eram ornamentados com motivos florais e com 

incrustações em porcelana. Os assentos possuíam pernas torneadas, e surge o gosto pelos 

estofados em capitone. Surgem os aparadores, as consolas, estantes, escrivaninhas, armários 

grandes de quatro portas, e numerosos móveis de sentar. A matéria-prima principal era a 

madeira, de preferência clara. 

O Romantismo foi um prenuncio ao Modernismo, quando os móveis começaram a 

adquirir importância para uma considerável transformação estilística. Segundo Reader’s Digest 

(1976, p.332), com efeito, o crescente fabrico industrial do mobiliário e a procura das formas 

belas e graciosas, iriam permitir aos estilos modernos reunir os três elementos básicos que 

compõem a decoração atual: o caráter funcional, a economia e a estética. 
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2.11 ART NOUVEAU (1890-1920) 

 

O Art Nouveau, ou Arte Nova, foi um movimento artístico que surgiu no final do século 

XIX. Neste período, sociedade buscava por um novo estilo, que acompanhasse as inovações da 

sociedade industrial. Por isso, o Art Nouveau surgiu como o oposto do historicismo, e tinha 

como anseio a originalidade, a renovação das artes. 

Segundo Jones (2014), o Art Nouveau foi um movimento internacional popular, que 

expressa a diversidade e a ambiguidade das complexas investigações sociopolíticas que 

tomavam lugar em arquitetura e urbanismo. Linhas sinuosas e orgânicas foram as suas 

características mais marcantes. De acordo com Mancuso (2015, p. 188):  

 

O primeiro momento da arte nova foi o momento de total liberdade, em que formas 

flexíveis, contorcidas, imitam vegetais, numa ornamentação irregular, assimétrica. 

Esta ornamentação é composta, sobretudo, de flores raras e complicadas ou menos 

raras, tais como: íris, orquídeas, crisântemo, papoula. (...) Num segundo momento, a 

arte nova volta-se para a linha reta, dando assim um passo decisivo nas formas do 

século XX.  

 

 

O Art Nouveau transformou totalmente o aspecto dos móveis. A marchetaria 

representava, geralmente flores, ou paisagens, enquanto as incrustações e os entalhados 

acentuavam as sinuosidades, as curvas e os suportes em forma de caule. Eram utilizadas 

madeiras claras, tais como a nogueira, o sicômoro e o mogno. Utilizavam-se também materiais 

como o ferro, o aço, o bronze, que eram trabalhados, e o vidro começaram a aparecer em 

detalhes. (READER’S, 1975). Suas características eram formas ondulantes e elegantes, nas 

quais novos materiais e tecnologias favoreciam uma ruptura radical, tornando a decoração 

elaborada e exótica. Sobre a tipologia dos móveis, Mancuso (2015, p.188) diz que: 
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As cadeiras, de maneira geral são bastante rígidas e desconfortáveis, mas de uma 

ornamentação muito refinada e rebuscada. Os pés são em forma de hastes de vegetais 

e os encostos são estreitos e ornados de uma decoração floral pequenas flores em 

buquês esculpidos em cada lado ou no centro. As muitas mesas, frequentemente de 

formas irregulares e sinuosas, tem influência oriental e são ricamente ornamentadas 

em marfim, madrepérola, madeiras exóticas, vidro pintado e pedras semipreciosas. Os 

armários são numerosos e utilizam muito os espelhos. Tem quase sempre formato 

assimétrico e, muitas vezes, imitam os móveis chineses, quando são então laqueados 

de preto, com incrustações de madrepérola.  

 

 

Entre os principais representantes desse movimento, destacam-se: Henry Van de Velde, 

Hector Guimard, William Morris, Victor Horta, Alfons Mucha, René Lalique e Louis Comfort 

Tiffany.  

 

 

 

2.12 ART DÉCO (1910 – 1939) 

 

Art Déco é um estilo artístico, de caráter decorativo, que surgiu na Europa na década de 

1920. O nome vem da abreviação do termo francês arts décoratifs (arte decorativa). Segundo 

Reader’s (1975, p.344):  

 

 

A exposição internacional de Paris de 1925, dedica às artes decorativas e industriais, 

assinala o triunfo do estilo cubista sobre a Arte Nova. Nesta época, todos os 

movimentos de vanguarda tendem para a simplicidade total de linhas retas e para a 

supressão do ornamento. A linha reta, o quadrado e o círculo dominam a nova arte 

[...] com o máximo de desejo a perfeição. 
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Suas características marcantes eram a geometria, linhas retas e circulares – por vezes 

estilizadas - o uso de formas geométricas, e o design abstrato.  

De acordo com Reader’s (1975) os materiais utilizados na fabricação dos móveis eram 

madeiras e tecidos, tais como o couro, a maioria dos quis utilizados em sua cor original.  

O Art Déco integrou-se à fabricação industrial, produzindo móveis em larga escala, que 

repercutiram na vida cotidiana. A nova distribuição dos espaços transformou também a 

decoração e o mobiliário em busca da simplicidade, utilidade e economia (MANCUSO, 2015).  

As cadeiras geralmente tinham encosto baixo, com acentos de couro e as pernas eram 

curvas e finas. Os sofás também eram forrados em couro, com almofadas em capitonné. O 

restante dos móveis de sentar eram forrados com tecidos resistentes, em cores claras e motivos 

geométricos. As mesas da sala de jantar eram redondas, quadradas ou ovais, podendo ou não 

ter tampos extensivos. As mesas baixas e consolas possuíam tampo de mármore, e as pernas 

eram em ferro forjado. Os armários e estantes eram volumosos, e fabricados em madeiras 

nobres, tais como ébano e jacarandá. Com a frente muito decorada (com marchetaria, bronze 

dourado e prateado) os painéis das portas tinham incrustações de marfim, forros de couro ou 

revestimento de espelhos. As camas eram muito simples, com a cabeceira diferente dos pés, 

geralmente decoradas com marfim, madeiras exóticas, couro lavrado e aplicações de bronze. 

(READER’S, 1975). 

 
 

2.13 MOBILIÁRIO MODERNO (1910–1950) 

 

O Modernismo foi um movimento artístico e cultural, que surgiu no começo do século 

XX. Seu objetivo era promover uma ruptura com a tradição, apropriando-se das novas técnicas 

advindas com a Revolução Industrial, e das manifestações artísticas que moveram a sociedade 
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naquele período. Ficou conhecido por transformações que vieram a concretizar novos 

conceitos, e inspiraram muito do que se tem em termos de Design Contemporâneo. De acordo 

com Azevedo (2014, p.44):  

 

 

Começamos aqui uma nova etapa que caminha no sentido de descobrir o novo. O 

século XX tem como característica a subversão no meio artístico, e com isso surge a 

pesquisa com novos materiais. Surge o conceito de que o homem moderno precisara 

estar cercado de objetos funcionais, a ideia de forma e função já era uma necessidade.  

Surge uma nova estética para se morar e estar com objetos utilitários do dia a dia. A 

ideia de casa é tão pensada não só no sentido estético, mas também na sua 

funcionalidade. 

 

 

O crescimento econômico, fruto da Revolução Industrial, foi o ponto de partida para a 

produção em massa, atendendo à alta demanda de procura por móveis que atendessem a três 

princípios básicos: funcionalidade, economia e estética. Acreditava-se que as formas 

tradicionais do Design estavam totalmente ultrapassadas. Devia-se planejar uma nova cultura, 

com o objetivo de transformar as características socioculturais já estabelecidas, substituindo-as 

por novas formas e visões. 

Entre 1918 e 1930, o Modernismo procedeu com novos estilos e conceitos, baseando-

se na reunião de vários artistas, com o objetivo de desenvolver e fundar uma nova arte. O 

movimento teve como características a supressão de todo elemento ornamental, que não faz 

parte da estrutura e possui simples função decorativa, bem como as formas abertas, claras e 

simples, com único sentido de funcionalidade. Segundo Mancuso (2013, p.191) os primeiros 

desenhistas pertenciam aos movimentos L’Esprit Nouveau, na França, Bauhaus, na Alemanha, 

e De Stijl, na Holanda. 

Na França, o L’Esprit Nouveau foi criado em 1920, pelo pintor Améadée Ozenfant e o 

arquiteto suíço Lê Corbusier. Influenciado pelo Purismo, foi uma tendência cuja severidade 

favoreceu a busca por meios simples de se obter formas únicas. Entre suas criações mais 

expressivas, têm-se os móveis propostos por Le Corbusier, como a chaise-longue 1928 e a 

cadeira grand confort (READER’S DIGEST, 1975).    
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A Bauhaus foi uma escola de artes e ofícios fundada na Alemanha, em 1919, por Walter 

Groupius. Foi responsável por toda uma geração de artistas, dispostos a romper com o passado 

e a conseguir que a arte encontrasse a sua originalidade, expressando-se em todos os domínios. 

Os métodos de ensino da Bauhaus fizeram com que aparecessem tipos de móveis diferenciados, 

tanto na forma como no material empregado. Foi precisamente na Bauhaus que Marcel Breuer 

estudou os primeiros modelos de mobiliário metálico tubular. Até hoje, seus móveis são 

considerados referenciais. Marcel Breuer, juntamente com Mies Van der Rohe, foram os pais 

do mobiliário moderno de escritórios, considerado os móveis funcionais por excelência. 

(MANCUSO, 2013).   

 

 

O De Stijl, fundado na Holanda, em 1917, por Theo van Doesburg, foi outro movimento 

artístico que reuniu vários artistas, no intuito de promover uma nova estética. A revista De Stijl 

advogou pela supressão dos ornamentos, em favor de superfícies lisas e formas geométricas. 

As cores empregadas eram as primárias – azul, vermelho e amarelo –, em oposição ao preto, 

cinza e branco. Em 1918, o arquiteto holandês Gerrit Rietveld foi um dos primeiros a produzir 

móveis baseados em linhas e planos extremamente elementares tais como a cadeira Vermelho 

e Azul (READER’S DIGEST, 1975). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa possui caráter descritivo, pois discorre sobre a história e a evolução do 

mobiliário. Teve início no Egito, quando o ser humano deixou de ser nômade e passou a ter 

moradia fixa, discorrendo sobre o desenvolvimento do mobiliário até os dias atuais. Com uma 

abordagem qualitativa, buscaram-se referências no mobiliário das antigas civilizações, 

entendendo que estas influenciaram o processo de criação do mobiliário contemporâneo. 

Para a pesquisa, foram utilizados determinados recursos para a coleta de dados, tais 

como a consulta à documentação (livros, artigos e dissertações referenciais), bem como a 

consulta a páginas eletrônicas, a fim de selecionar imagens que pudessem referenciar o 

mobiliário em estudo. Também realizaram-se visitas à mostra Casa Cor, em São Paulo e Santa 

Catarina, no intuito de coletar informações para as análises e identificar as principais referências 

que constituem o mobiliário contemporâneo. 

 

 

4 RESULTADOS 
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Quadro 1 – Comparativo entre a história e do desenvolvimento do mobiliário com 

exemplares do Design Contemporâneo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitas vezes, apreciamos um móvel sem saber da origem de suas inspirações. A 

presente pesquisa teve como objetivo descrever a história e a evolução do mobiliário através 

dos tempos, no intuito de identificar quais de suas características podem ser associadas ao 

mobiliário contemporâneo. Neste sentido, acredita-se que a pesquisa tenha contribuído para 

identificar quais os detalhes do mobiliário, tais como materiais, formas, cores e utilidades, que 

definem os estilos. Conclui-se que o mobiliário não responde apenas por si, mas também por 

um período histórico, e que a sua criação desenvolve-se a partir de um processo evolutivo, que 

se adapta ao longo dos tempos conforme a tecnologia, os usos, os costumes. 

Os grandes estilos, descritos nesta pesquisa (egípcio, grego, romano, gótico, 

renascentista, barroco, rococó, império, neoclássico, romântico, art nouveau, art déco e 

moderno), são considerados significativos ao longo da história, por caracterizarem os principais 

períodos historicamente considerados. Estes estilos influenciaram a cultura e o processo 

evolutivo das artes. 

Estabelecer a comparação entre o mobiliário antigo e o contemporâneo, retoma a ideia 

de que novas criações surgem a partir de antigos conceitos, não deixando a história somente no 

passado, e aproximando-a da atualidade. 

Ao realizar a pesquisa, pôde-se aprofundar os conhecimentos da historicidade, no 

âmbito da evolução humana, e suas influências no processo criativo e na arte do mobiliário. 

A pesquisa pode contribuir para que futuros pesquisadores e designers possam 

desenvolver projetos buscando referências históricas, compreendendo a cronologia e as 

características de cada estilo.  
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PRODUÇÃO DE EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL1 
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RESUMO 

Atualmente muitas empresas de comunicação visual não possuem gerenciamento de processos internos com a 

utilização de sistemas de informação. Dessa forma, as falhas tornam-se rotineiras e acarretam prejuízos à empresa. 

Este artigo tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento de um protótipo de sistema web para 

gestão da produção de empresas de comunicação visual. Quanto ao método, este trabalho caracteriza-se como 

pesquisa descritiva, com a lógica aplicada. A proposta principal do protótipo está na gestão dos processos de 

produção, que são áreas com pouca ênfase em aplicativos comerciais tradicionais que normalmente tem maior 

foco na gestão financeira, sendo apresentado como um diferencial nesse tipo de mercado. Este protótipo se torna 

um diferencial em um mercado que conta com sistemas de gestão com mais ênfase em recursos financeiros. 

Utilizando esse sistema, o gerente tem um grande controle dos processos internos de produção, onde erros 

rotineiros, como falta de informações ou falha de comunicação entre os setores de produção podem ser corrigidos. 

Com o uso desta ferramenta os vendedores podem realizar vendas in-loco, utilizando dispositivos móveis ou um 

notebook, e isso traz uma maior flexibilidade no atendimento ao cliente. 

 

 
Palavras-Chave: Desenvolvimento web. Comunicação Visual. Sistemas de Informação. Engenharia de Software. 

 
ABSTRACT 

Currently many visual communication companies do not have internal process management with the use of 

information systems. In this way, failures become routine and cause damage to the company. This article aims to 

describe the process of developing a prototype web system for managing the production of visual communication 

companies. As for the method, this work is characterized as a descriptive research, with the applied logic. The 

main proposal of the prototype is in the management of production processes, which are areas with little emphasis 

on traditional commercial applications that usually have greater focus on financial management, being presented 

as a differential in this type of market. This prototype becomes a differential in a market that relies on management 

systems with more emphasis on financial resources. Using this system, the manager has a great deal of control of 

internal production processes, where routine errors such as lack of information or communication failure between 

the production sectors can be corrected. With the use of this tool, vendors can perform in-place sales, using mobile 

devices or a notebook, and this brings greater flexibility in customer service. 

 

 
Key-words: Web Development. Visual Communication. Information Systems. Software Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização e a popularização de computadores, empresas do mundo todo tem 

optado por substituir controles manuais por sistemas informatizados para auxiliar no 

gerenciamento dos processos internos da empresa. Desde bancos, órgãos governamentais, 

grandes empresas, médias e até microempresas estão aderindo a sistemas que automatizam seus 

processos internos e auxiliam na tomada de decisão, bem como solucionam erros que antes 

poderiam passar despercebidos devido à falta de atenção.  

As empresas de comunicação visual, no geral, já estão informatizadas devido as 

necessidades de criação de artes visuais, mas no quesito de gerenciamento de processos internos 

estão bem defasadas, normalmente não buscam esse tipo de solução devido aos custos ou por 

acharem desnecessários. Em algumas empresas deste ramo muitos desses processos internos 

não possuem gerenciamento algum, ou, quando possuem, são falhos pois não é lhes dado a 

devida atenção. Dessa forma, essas falhas tornam-se rotineiras, e acarretam prejuízos à empresa. 

Com base neste problema surge a questão: Como diminuir ou até eliminar erros comuns que 

ocorrem durante o processo de produção das empresas de comunicação visual? 

Isto posto, o objetivo principal deste artigo é descrever o processo de desenvolvimento 

de um protótipo de sistema web para gestão da produção de empresas de comunicação visual. 

O foco principal do protótipo será a gestão dos processos de produção, que são áreas com pouco 

foco dos aplicativos comerciais tradicionais, pois estes geralmente se preocupam mais com a 

gestão financeira. 

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, este trabalho foi desenvolvido da 

seguinte maneira: após esta seção introdutória, será apresentado uma definição das tecnologias 

e linguagens utilizadas no desenvolvimento, através da revisão da literatura. Em seguida estão 

descritos os procedimentos metodológicos do trabalho. Depois é apresentado o capítulo de 

análise, onde estão propostos os requisitos e também o diagrama de casos de uso para um 

melhor entendimento do protótipo. Na sequência, o capítulo de implementação apresenta todas 

as funcionalidades desenvolvidas no protótipo. Por fim estão as considerações finais deste 

trabalho, juntamente com as recomendações para trabalhos futuros. 

Justifica-se o desenvolvimento deste protótipo, considerando o aumento da demanda de 

serviços, os processos de produção nas empresas de comunicação visual tornam-se mais 

susceptíveis a erros, como perdas de material por informações errôneas, extravio de produtos, 

serviços que não entram em produção devido a falhas de comunicação ou falha em algum 

processo durante a produção. O cliente deseja que o seu serviço seja executado com agilidade 
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e qualidade, e para isso a gerência dos processos de produção precisa ser alinhada de forma que 

não ocorram erros. Este protótipo funcionará em plataforma web, com login e senha por usuário 

e uma das grandes vantagens é que vendedores e gerentes conseguirão ter acesso ao sistema em 

qualquer lugar, vendedores poderão realizar vendas in loco e cadastrar as informações no 

sistema sem a necessidade de estarem na empresa. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 TECNOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO WEB 

 

 

2.1.1 HTML E CSS 

 

O HTML, do inglês HyperText Markup Language, pode ser traduzido como Linguagem 

de Marcação de Hipertexto. Miletto e Bertagnolli (2014, p. 62) definem o HTML como “[...] 

uma linguagem de marcação utilizada para criar páginas acessadas a partir de um navegador. A 

característica principal dessas páginas é que utilizam hipertexto para viabilizar a navegação. ”. 

HTML é base para a criação de uma página para a exibição de conteúdo web. Essa base é 

estruturada através de um conjunto de TAG’s que organiza e possibilita a visualização da página 

em um browser. (MILETTO; BERTAGNOLLI, 2014). 

Alves (2015) diz que o HTML não é uma linguagem de programação, está mais 

classificada como uma linguagem para formatação de textos ou uma linguagem que define a 

estrutura de um documento ou página, e diferentemente de linguagens de programação ela não 

gera um programa executável autônomo, em vez disso se tem somente um arquivo no formato 

de texto que é lido e interpretado por um browser, que é responsável por apresentar visualmente 

o que estava escrito no arquivo HTML. 

“Nessa linguagem, em vez de instruções e comandos, existem elementos denominados 

tags ou marcadores, utilizados para ligar e desligar uma formatação que se deseja aplicar a um 

texto. ”. (ALVES, 2015, p. 15). Teruel (2014, p. 325) afirma que o HTML deve sempre estar 

acompanhado de outras linguagens, pois elas se completam:  
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Há três recursos indissociáveis hoje usados no desenvolvimento de páginas web: 

HTML, CSS e Javascript. [...] HTML é utilizada para mostrar conteúdo na página, 

mas o modo como esse conteúdo será́ exibido é definido pela linguagem CSS. CSS 

define as posições dos conteúdos, as cores, os tamanhos e todas as demais 

características de exibição, ou seja, cuida do aspecto visual do conteúdo colocado na 

página. Javascript tem um papel complementar para disponibilizar operações que 

necessitam de recursos de programação, como variáveis, eventos, comparações, laços 

de repetição etc. Basicamente, Javascript define o que acontece na interação do 

usuário com o site, tornando-o mais dinâmico e respondendo as ações dos usuários. A 

maioria das novas APIs da HTML5 é acessada e operada por códigos Javascript 

associados aos elementos HTML da API. Javascript é um recurso poderoso para 

extrair todo o potencial interativo do site. 

 

 

Para Hogan (2012, p. 5), “Uma das melhores razões para adotar HTML5 hoje é o fato 

de funcionar na maioria dos navegadores da atualidade”, tanto em computadores de mesa 

quanto dispositivos móveis. 

Já CSS é a sigla de Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata). Teruel (2014, 

p. 325) distingue HTML de CSS “HTML é utilizada para mostrar conteúdo na página, mas o 

modo como esse conteúdo será exibido é definido pela linguagem CSS.”. Já Miletto e 

Bertagnolli (2014, p. 70) conceituam a distinção da seguinte forma “O HTML passa a ser 

utilizado somente como elemento para estruturar as páginas, e o CSS é utilizado na formatação 

da aparência das páginas.”. 

As folhas de estilo permitem uma infinidade de formatações, com diferentes cores, 

fundos personalizados, bordas, elementos de texto estilizados e a criação de diversos layouts 

personalizados. (MILETTO; BERTAGNOLLI, 2014). Com relação as funcionalidades do CSS, 

Teruel (2014, p. 325) diz que o “CSS define as posições dos conteúdos, as cores, os tamanhos 

e todas as demais características de exibição, ou seja, cuida do aspecto visual do conteúdo 

colocado na página.”. 

 

Com os fabricantes de navegadores trabalhando juntos para moldar esses novos 

padrões, grandes diferenças na exibição de sites estão se tornando, pouco a pouco, 

coisa do passado. Novas propriedades (com ou sem prefixos dos fabricantes) definidas 

no CSS3 chegam aos navegadores aos montes por meio de atualizações de fundo 

silenciosas, garantindo que o suporte aos padrões aumente a passos largos. Isso 

significa que podemos criar experiências web mais ricas do que nunca para nossos 

clientes e usuários. Conforme o CSS3 evolui, nosso trabalho como designers está se 

tornando cada vez mais fácil, e podemos começar a ver vários benefícios atraentes. O 

design está simplificado, os fluxos de trabalho são melhorados e, como carregamos 

aspectos de apresentação no navegador, podemos nos beneficiar em gastar menos 

tempo no Photoshop, e mais em escrever marcação ou CSS. (CLARK et al., 2014 p. 

246-247). 

 

 

Mazza (2012) salienta que com a flexibilidade que o CSS proporciona aos 
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desenvolvedores de conteúdo web não é mais necessário a criação de imagens para 

complementar estilos nas estruturas das páginas, como era feito antes do CSS ser desenvolvido. 

 

 

2.1.2 PHP 
 

 

O PHP é um acrônimo recursivo para Hypertext Preprocessor (Pré-processador de 

hypertexto). Oliveiro (2010, p. 39) afirma que “O PHP é uma linguagem de programação 

voltada para o desenvolvimento de páginas dinâmicas para Internet de fácil uso e aprendizagem, 

permitindo ao programador inserir seus comandos diretamente nos códigos HTML de uma 

página.”. Esta linguagem “[...] foi criada no outono de 1994 por Rasmus Lerdorf. No início era 

formada por conjunto de scripts voltados a criação de páginas dinâmicas que Rasmus utilizava 

para monitorar o acesso ao seu currículo na Internet.”. (DALL’OGLIO, 2007, p.20). 

De acordo com Oliveiro (2010, p. 39) “As páginas escritas em PHP, além de conter os 

códigos HTML, possuem programas (scripts) que são processados pelo servidor da web e seu 

resultado enviado ao navegador do usuário que o solicitou.”. E para complementar, Dall’Oglio 

(2007, p. 20) afirma que “A medida que essa ferramenta foi crescendo em funcionalidades, 

Rasmus teve de escrever uma implementação em C, a qual permitia às pessoas desenvolverem 

de forma muito simples suas aplicações para web.”. 

Muitos domínios passaram a aderir o PHP, de acordo com Dall’Oglio (2007, p. 20), “a 

segunda versão do PHP foi lançada em 1997, e naquele ano aproximadamente 50 mil domínios 

já utilizavam o PHP.”. Devido as suas excelentes características técnicas, o PHP vem ganhando 

a cada dia centenas de adeptos, e está presente em milhões de sites no mundo inteiro. 

(OLIVEIRO, 2010, p. 39). 

 

 

2.1.3 JavaScript 

 

Segundo Teruel (2014, p. 325), “Javascript tem um papel complementar para 

disponibilizar operações que necessitam de recursos de programação, como variáveis, eventos, 

comparações, laços de repetição, etc.”. “A ampla maioria dos sites modernos usa Javascript e 

todos os navegadores modernos [...] incluem interpretadores Javascript, tornando-a a linguagem 

de programação mais onipresente da história.”. (FLANAGAN, 2014, p. 1). 



96 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.91-118, out./dez. 2019. 

Com relação a nomenclatura, Flanagan (2014) diz que Javascript, apesar de parecer uma 

linguagem derivada de Java, as duas são linguagens completamente diferentes. O Javascript 

basicamente define o que acontece durante a interação do usuário com o site, desta forma 

tornando a interação mais dinâmica e respondendo as ações do usuário de uma forma mais 

interativa. (TERUEL, 2014). Flanagan (2014) explica que a sintaxe do Javascript tem derivação 

do Java, mas que não é preciso estar familiarizado com ele para aprender.  

 

 

2.1.4 Bootstrap 

 

O Bootstrap é um kit de ferramentas open source para desenvolvimento, com HTML, 

CSS e JavaScript. Permite criar rapidamente protótipos de ideias e até mesmo construir um 

aplicativo inteiro com o seu sistema de grade responsivo, componentes pré-construídos, 

variáveis definidas e plugins construídos no jQuery. (BOOTSTRAP, 2018). 

Segundo Silva (2015, p. 20) “Bootstrap é o mais popular framework Javascript, HTML 

e CSS para desenvolvimento de sites e aplicações web responsivas e alinhadas com a filosofia 

mobile first. Torna o desenvolvimento front-end muito mais rápido e fácil.”. Criado 

originalmente por um designer e um desenvolvedor no Twitter, o Bootstrap se tornou um dos 

frameworks front-end mais populares no mundo. (BOOTSTRAP, 2018). Silva (2015, p. 20) 

afirma também, em relação a criação do Bootstrap, que foi “Apresentada na primeira Twitter 

Hackweek realizada na semana de 22 a 29 de outubro de 2011, de lá saiu com sua primeira 

versão estável e pronta para uso.”. 

Pode-se afirmar ainda que o Bootstrap é “Indicado para desenvolvedores de todos os 

níveis de conhecimento, dispositivos de todos os tipos e projetos de todos os tamanhos.”. 

(SILVA, 2015, p. 20). 

 

 

2.1.5 AJAX 

 

De acordo com Babin (2007, p. 4) “O AJAX pegou de surpresa o mundo da Internet, 

não só por sua facilidade de uso e seus atrativos de funcionalidades, mas também por sua 

capacidade de chamar a atenção de quase todos os desenvolvedores do planeta.”. “Escrito por 

Jessé James Garret, fundador da consultoria americana Adaptive Path, ganhou notoriedade e 

deu origem ao termo Ajax do acrônimo das palavras Asynchronous Javascript and XML.”. 
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(BORBA, 2006, p. 22). 

Babin (2007) explica que o funcionamento do Ajax consiste basicamente em utilizar o 

objeto XMLHttpRequest, que tem como base o Javascript, e enviar solicitações ao servidor web 

sem ter que atualizar a página, ou seja, de forma assíncrona. Borba (2006, p. 23) afirma que “O 

grande mote do Ajax é como essas tecnologias trabalham em conjunto para entregar uma 

aplicação muito mais interessante e produtiva para o usuário.”. 

 

 

Em vez do modelo de aplicação web tradicional, onde o próprio browser é responsável 

por iniciar os pedidos e processar os pedidos do servidor web, o modelo AJAX provê 

uma camada intermediária para controlar essa comunicação. O AJAX contém um 

mecanismo que na realidade é um conjunto de funções escritas em Javascript que são 

chamadas sempre que uma informação precisa ser pedida ou enviada ao servidor. 

(GONÇALVES, 2007, p. 5).  

 

 

Para exemplificar, Babin (2007) afirma que um usuário que está usando uma planilha 

para calcular a prestação da casa própria, como padrão irá preencher a planilha, enviar os dados 

para o servidor e aguardar a resposta. Para realizar um novo cálculo, o usuário necessita 

preencher a planilha novamente. Com o Ajax o servidor, os cálculos são realizados e retornados 

sem a necessidade de recarregar a página. 

Borba (2006, p. 23) faz uma observação “Além do conhecimento das tecnologias, é 

preciso também utilizar uma abordagem diferenciada no aspecto do uso dessas ferramentas para 

não haver perda de energia e produtividade.”. Essa observação é extremamente importante pois 

usar apenas por usar, não apenas não é recomendável, como também pode afetar o desempenho 

e as funcionalidades da página. Dessa forma se faz necessário entender que cada tecnologia tem 

como objetivo melhorar a usabilidade, mas nem todas devem ser usadas sempre, afirma Borba 

(2006). 

 

 

2.1.6 jQuery 

 

Para Gonçalves (2007, p. 221) “jQuery é uma biblioteca que facilita o desenvolvimento 

em Javascript. Esta biblioteca chama a atenção dos desenvolvedores devido ao seu tamanho e 

simplicidade no desenvolvimento de aplicações AJAX”. O jQuery tem como palavra-chave a 

simplicidade de uso, pois o programador não precisa ser um profundo conhecedor de Javascript, 
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porque se trata de uma biblioteca que foi criada para ser utilizada como base nessa programação. 

(SILVA, 2008). 

 

 

Simplicidade é a palavra-chave, que resume e norteia o desenvolvimento com jQuery. 

Linhas e mais linhas de programação Javascript escritas para obter um simples efeito 

em um objeto são substituídas por apenas algumas, escritas com sintaxe jQuery. 

Intrincados e às vezes confusos códigos Javascript destinados a selecionar um 

determinado elemento HTML componente da árvore do documento são substituídos 

por um simples método jQuery. (SILVA, 2008, p. 26). 

 

 

Gonçalves (2007, p. 220) afirma que “Ao contrário de outras bibliotecas Javascript, 

jQuery se preocupa mais com a simplificação do desenvolvimento.”. Porém, o jQuery também 

tem pontos fracos pois o desenvolvedor fica muito dependente do jQuery, uma vez que toda a 

manipulação dos objetos DOM é feita com métodos próprios. (GONÇALVES, 2007). “O seu 

tamanho é um dos pontos mais fortes [...]. Isso torna essa biblioteca indispensável quando você 

pretende criar aplicações AJAX que exijam leveza e rapidez no carregamento.”. 

(GONÇALVES, 2007, p. 246). 

 

 

2.2 BANCO DE DADOS E POSTGRESQL 

 

De acordo com Miletto e Bertagnolli (2014, p. 125) “O armazenamento e a busca de 

informações de forma organizada é o foco principal dos sistemas informatizados.”. Desta 

forma, definem que “A Linguagem de Consulta Estruturada (SQL – Structured Query 

Language) [...] é amplamente utilizada nos dias atuais por diferentes Sistemas Gerenciadores 

de Bancos de Dados (SGBDs).”. (MILETTO; BERTAGNOLLI, 2014, p. 126). 

O uso de um sistema de gerenciamento de banco de dados tem inúmeras vantagens, 

sendo que para Alves (2014, p. 16) “A principal vantagem no uso de um sistema de 

gerenciamento de banco de dados é o estado coerente dos dados que se encontram armazenados 

no banco. Isso faz com que as informações extraídas dele sejam confiáveis e de grande 

credibilidade.”. Para melhor entendimento do assunto, Alves (2014) faz uma comparação com 

métodos antigos utilizados antes da popularização dos bancos de dados: 
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Para melhor entendimento, é possível comparar um banco de dados para computador 

com um pequeno fichário, daqueles que podem ser vistos em alguns escritórios ou 

consultórios médicos. Cada ficha possui diversas colunas ou espaços em branco, onde 

são escritas as informações desejadas. Um banco de dados de computador possui 

campos que estão agrupados em registros - que representam as fichas. As fichas estão 

acondicionadas no fichário, enquanto no computador os registros estão agrupados em 

arquivos magnéticos, gravados em disco. O fichário em si pode ser comparado ao 

disco do computador. (ALVES, 2014, p. 17). 

 

 

Alves (2014) esclarece que a necessidade de um banco de dados se baseiam em três 

ingredientes: uma fonte de informação que fornece os dados; uma interação com o mundo real 

e um público a quem os dados contidos no banco deva interessar. 

“O postgreSQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Relacional, 

utilizado para armazenar informações de soluções de informática em todas as áreas de negócios 

existentes, bem como administrar o acesso a estas informações.”. (MILANI, 2008, p. 25). 

Milani (2008, p. 26) afirma também que “A ferramenta conhecida atualmente como 

PostgreSQL teve origem em um projeto chamado POSTGRES na Universidade Berkeley, na 

Califórnia (EUA), em 1986.”. 

 

 

2.3 ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E A UML 

 

Referente ao levantamento de requisitos, Guedes (2008, p. 20) afirma que “Nesta etapa, 

o engenheiro de software busca compreender as necessidades do usuário e o que ele deseja que 

o sistema a ser desenvolvido realize.”. 

Bezerra (2002) também compartilha basicamente da mesma ideia, afirmando que a 

atividade de levantamento de requisitos é a etapa de compreensão do problema aplicada ao 

desenvolvimento de software. Também afirma que o principal objetivo do levantamento de 

requisitos é dar uma mesma visão do problema a ser resolvido aos usuários e desenvolvedores. 

Para Guedes (2008, p. 20) “Logo após o Levantamento de Requisitos, passa-se a fase em que 

as necessidades apresentadas pelo cliente são analisadas; essa etapa é conhecida como análise 

de requisitos.”. 

Bezerra (2002) define a etapa de análise de requisitos como uma etapa de estudos, 

afirmando que no contexto dos sistemas de software, esta é a etapa na qual os analistas fazem 

um estudo detalhado de todos os requisitos já levantados na atividade anterior. 

Guedes (2008, p. 21) recorda que um dos principais problemas na fase de levantamento 
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dos requisitos é a comunicação: “A comunicação constitui-se de um dos maiores desafios da 

Engenharia de Software, caracterizando-se pela dificuldade em conseguir compreender um 

conjunto de conceitos vagos, abstratos e difusos que representam as necessidades e os desejos 

dos clientes [...]”. 

Guedes (2008, p. 18) afirma que “A UML (Unified Modeling Language ou Linguagem 

de Modelagem Unificada) é uma linguagem visual utilizada para modelar sistemas 

computacionais por meio do paradigma de Orientação a Objetos.”.  

Porém, a UML não é uma linguagem de programação, é na verdade uma linguagem de 

modelagem, na qual tem como objetivo auxiliar os engenheiros de software a modelarem 

projetos mais complexos, definindo suas características, tais como requisitos, comportamento, 

dinâmica de processos, estrutura lógica e inclusive as necessidades físicas de implantação 

(GUEDES, 2008). “De uma perspectiva mais ampla, um modelo pode ser visto como uma 

representação idealizada de um sistema a ser construído.”. (BEZERRA, 2002, p. 2). Referente 

a necessidade de modelar software, Guedes (2008, p. 19) explica: 

 

 

Na realidade, por mais simples que seja, todo e qualquer sistema deve ser modelado 

antes de se iniciar a sua implementação, entre outras coisas, porque os sistemas de 

informação frequentemente costumam possuir a propriedade de ‘crescer’, isto é, 

aumentar em tamanho, complexidade e abrangência. Muitos profissionais costumam 

afirmar que sistemas de informação são ‘vivos’, porque nunca estão completamente 

finalizados. Na verdade, o termo correto seria ‘dinâmicos’, pois normalmente os 

sistemas de informação estão em constante mudança. 

 

 

Bezerra (2002, p. 4) complementa “Talvez o fato de modelos serem representados por 

diagramas possa ser explicado pelo ditado que diz que ‘uma figura vale por mil palavras’. 

Através de desenhos gráficos que modelam o sistema, os desenvolvedores têm uma 

representação concisa do sistema.”. 

Com relação aos diversos diagramas disponíveis para realizar a modelagem de dados, 

Guedes (2008, p. 27) define que “O objetivo é fornecer múltiplas visões do sistema a ser 

modelado, analisando-o e modelando-o sob diversos aspectos, procurando-se, assim, atingir a 

completitude da modelagem, permitindo que cada diagrama complemente os outros. ”. Já 

Bezerra (2002, p. 17) define como uma perspectiva parcial do sistema “Cada um dos diagramas 

da UML fornece uma perspectiva parcial sobre o sistema sendo modelado, consistente com as 

demais perspectivas.”. 

“A utilização dos diversos diagramas permite que as falhas sejam descobertas, 
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diminuindo a possibilidade da ocorrência de erros futuros.”. (GUEDES, 2008, p. 27). 

 

 

2.4 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.4.1 Netbeans 

 

O NetBeans, denominado um projeto open-source de sucesso, com muitos usuários, 

uma crescente comunidade e mais de 100 parceiros mundiais. O projeto foi fundado pela Sun 

Microsystems em junho de 2000 e este ainda é seu principal patrocinador. (NETBEANS, 2018). 

A IDE Netbeans é considerada um ambiente de desenvolvimento, que permite ao usuário 

escrever, compilar, depurar e instalar programas. A IDE é escrita em Java, e tem a capacidade 

de suporte a qualquer linguagem de programação. Existem também uma infinidade de módulos 

que estendem as funcionalidades da IDE. O NetBeans é uma ferramenta livre para uso, sem 

restrições a qualquer forma de utilização. (NETBEANS, 2018). 

 

 

2.4.2 pgAdmin 

 

O pgAdmin é uma plataforma de administração e desenvolvimento para o PostgreSQL, 

que é considerado o banco de dados de código aberto mais avançado do mundo. Como as 

últimas versões lançadas são em aplicações web, o pgAdmin só pode interagir com o sistema 

de arquivos local das formas que os navegadores modernos permitirem. Dessa forma o 

aplicativo busca proporcionar mais segurança ao usuário, essencialmente porque os arquivos 

agora só podem ser "baixados" ou "enviados" através de um formulário web. Não tem-se agora 

a opção de simplesmente salvar uma atualização em um arquivo pressionando o botão Salvar, 

da mesma forma que não é possível também salvar o diretório de trabalho, por exemplo. 

(PGADMIN, 2018). 

Quando executado no modo servidor, os arquivos são lidos e armazenados no servidor 

para permitir aos usuários trabalharem com os mesmos dados em qual seja a máquina que 

estiverem utilizando. Não existem "diálogos nativos" para trabalhar com arquivos armazenados 

em um servidor da web dessa forma e, portanto, é preciso implementar os nossos próprios. 

(PGADMIN, 2018). 
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2.4.3 Enterprise Architect 

 

O Enterprise Architect é um software com a finalidade de ajudar a rastrear 

especificações de alto nível para modelos de análise, projeto, implementação, teste e 

manutenção, usando UML, SysML, BPMN e outros padrões abertos. Para isso o software conta 

com recursos integrados de gerenciamento de requisitos. (SPARXSYSTEMS, 2018a). 

O Enterprise Architect é uma ferramenta gráfica projetada para auxiliar as empresas a 

construir sistemas de fácil manutenção e que sejam robustos. A ferramenta conta também com 

documentação e relatórios integrados, nas quais se oferece uma visão compartilhada com 

facilidade. (SPARXSYSTEMS, 2018b). 

O Enterprise Architect também ajuda indivíduos, grupos e grandes empresas a 

modelagem e gerenciamento de informações complexas, integrando e conectando em uma 

ampla gama de informações estruturais e comportamentais e dessa forma, é possível construir 

um modelo coerente e verificável do sistema a ser desenvolvido. (SPARXSYSTEMS, 2018b). 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente artigo caracteriza-se como pesquisa descritiva de lógica aplicada, 

considerando seu objetivo de descrever sobre o processo de desenvolvimento um protótipo de 

sistema web para gestão da produção de empresas de comunicação visual. A pesquisa buscou 

responder aos seguintes problemas: Como melhorar a gestão dos processos de produção em 

empresas de comunicação visual? Como eliminar os erros comuns de comunicação que ocorrem 

entre os diferentes setores?  

Na revisão da literatura, buscou-se apresentar os conceitos dos temas relacionados ao 

trabalho, como as linguagens de programação e as ferramentas de análise e desenvolvimento. 

Com base na revisão da literatura e nas pesquisas realizadas, buscou-se listar e detalhar na 

análise todos os requisitos necessários para o desenvolvimento do protótipo, além da construção 

de diagramas para melhor entendimento dos processos. 

Quanto aos procedimentos utilizados, fez-se uso da pesquisa documental e de campo, 

visto que foi analisado a rotina de trabalho de cada setor para desenvolver a melhor solução 

para o caso. Também foi realizado uma análise nos processos internos de duas empresas de 

comunicação visual, para realizar o levantamento de requisitos e verificar os problemas comuns 

que ocorrem na comunicação entre os setores. 



103  

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.91-118, out./dez. 2019. 

A pesquisa foi operacionalizada da seguinte maneira: para a análise de requisitos e a 

definição do projeto foi utilizado a ferramenta Enterprise Architect. Essa ferramenta permitiu 

gerenciar toda a análise de requisitos, diagramas de atividade, os atores e os casos de uso.  No 

desenvolvimento do sistema foi utilizado a IDE Netbeans na versão 8.2 utilizando PHP, 

HTML5, CSS3 e Bootstrap. Também foi utilizado o framework AJAX e a biblioteca JQuery. 

O banco de dados utilizado foi o PostgreSQL 9.6. 

 

 

4 ANÁLISE 

 

Este protótipo contempla um sistema para empresas de comunicação visual, e tem a 

finalidade de facilitar o gerenciamento de processos internos de produção da empresa. Antes de 

iniciar a construção do protótipo, foi realizado uma análise nos processos internos de duas 

empresas de comunicação visual. Essa análise colaborou para entender as necessidades dessas 

empresas, e também para compreender passo a passo todos os processos desde a venda até a 

entrega do produto final. 

Para construção deste protótipo, foram selecionadas algumas tecnologias voltadas ao 

desenvolvimento web. Como linguagem de programação, será usado o PHP, pois ele possibilita 

a incorporação aos códigos HTML e CSS, além de possuir uma comunicação simplificada com 

vários bancos de dados, e também é considerado uma das ferramentas mais conhecidas e 

indicadas para este tipo de desenvolvimento.  

O protótipo também contará com uma base de dados que irá dispor das informações dos 

clientes das ordens de serviço, sendo necessário um bom desempenho por ser uma aplicação 

web. Dessa forma, o banco de dados selecionado para o desenvolvimento foi o PostgreSQL.  

Para o desenvolvimento da área de trabalho do sistema, propõe-se utilizar o HTML na 

versão 5, que exibirá o conteúdo no navegador para os usuários. Como a proposta é de um site 

dinâmico, o PHP será utilizado incorporado ao HTML. As folhas de estilo com CSS estilizarão 

as páginas e, dessa forma, proporcionando um ambiente agradável aos olhos do usuário.  Para 

garantir uma boa posição do site nos buscadores, todo o desenvolvimento seguirá os padrões 

estabelecidos pela W3C, direcionando o desenvolvimento também para o público que utiliza 

dispositivos móveis, através da utilização do Bootstrap. 

A proposta do protótipo de sistema web de gerenciamento é proporcionar aos gerentes 

e colaboradores uma melhor comunicação entre estes, durante os processos responsáveis por 

vender, desenvolver, produzir e entregar os produtos fornecidos pela empresa, dessa forma 
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minimizando erros que ocorrem durante esses processos, como extravios, perda de matéria-

prima, erros de projeto, dentre outros. 

 

 

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

Nesta seção constam os requisitos funcionais levantados para o desenvolvimento do 

protótipo, a fim de facilitar o desenvolvimento e detalhar os processos que serão 

implementados. A proposta de requisitos apresentada no Quadro 1 está descrita da seguinte 

forma: cada requisito conta com um código único e uma descrição direta relacionada a função 

que o sistema deverá realizar. Em alguns casos estão incluídas algumas regras de negócio, que 

definem os formulários e as permissões de acordo com cada item. 

 

Quadro 1 – Requisitos Funcionais do Sistema 

Código Descrição 

RF01 
O sistema deverá possibilitar o usuário a realizar login no sistema, utilizando um e-mail e senha que são 

previamente cadastrados pelo administrador do sistema. 

RF02 O sistema deverá dispor de rotina para concessão de privilégios por rotina conforme necessidade. 

RF03 
O sistema deverá possuir uma página inicial, contendo algumas informações rápidas sobre os serviços 

cadastrados, do financeiro e do registro de logs. 

RF04 

O sistema deverá possuir uma página destinada ao cliente, na qual o mesmo poderá consultar o 

status dos seus serviços. 

a) O cliente deverá inserir o e-mail e senha para acessar essa página. 

RF05 

O sistema deverá permitir ao usuário pesquisar os itens disponíveis nas tabelas, a fim de filtrar sua 

busca. 

RF06 

O sistema deverá possibilitar manter clientes, com a inclusão, alteração e exclusão de dados. 

a) Os campos que devem estar disponíveis no cadastro são: Nome, Endereço, Complemento, 

Bairro, Cidade, Estado, CEP, Celular, Telefone, E-mail, CPF e Senha. 

b) Apenas vendedores e o administrador terão acesso a essa página. 

RF07 

O sistema deverá possibilitar manter serviços, com a inclusão, alteração e exclusão de dados. 

a) Os campos que devem estar disponíveis no cadastro são: Descrição, Cliente, Vendedor, Tipo 

de serviço, Altura, Largura, Comprimento, Quantidade, Valor, Data do serviço, Prazo de 

entrega, Forma de entrega e observações. 

b) Nesta etapa, os serviços são cadastrados com o status "aguardando aprovação". 

c) Apenas vendedores e o administrador terão acesso a essa página. 

RF08 

O sistema deverá possibilitar manter usuários, com a inclusão, alteração e exclusão de dados. 

a) Os campos que devem estar disponíveis no cadastro são: Nome completo do usuário, E-mail, 

Senha e Tipo de usuário. 

b) Apenas o administrador terá acesso a essa página. 

RF09 

O sistema deverá possibilitar manter tipos de serviço, com a inclusão, alteração e exclusão de dados. 

a) O cadastro deverá conter apenas um campo informando o tipo de serviço. 

b) Apenas o administrador terá acesso a essa página. 

RF10 

O sistema deverá possibilitar ao administrador ver os serviços que estão aguardando aprovação, e 

encaminhá-los a produção. 

a) Apenas o administrador terá acesso a essa página. 

RF11 

O sistema deverá possibilitar aos usuários da produção ver os serviços aprovados pelo administrador, e 

marcá-los como concluídos. 
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a) Apenas o usuário de produção e o administrador terão acesso a essas páginas. 

RF12 

O sistema deverá possibilitar manter estoque, com a inclusão, alteração e exclusão de dados. Nesta 

página serão cadastrados os materiais que estão disponíveis na empresa. 

a) Os campos que devem estar disponíveis no cadastro são: produto, quantidade, tamanho e 

detalhes. 

b) Apenas o usuário de produção e o administrador terão acesso a essa página. 

RF13 

O sistema deverá possuir uma página de financeiro, com a possibilidade de incluir novas receitas ou 

despesas. 

a) Apenas o administrador terá acesso a essa página. 

RF14 

O sistema deverá possuir uma página de LOG, para a visualização de alterações feitas em todas as 

tabelas do sistema. 

a) Apenas o administrador terá acesso a essa página. 

RF15 O sistema deverá permitir ao usuário desconectar-se, a fim de realizar a troca de usuário. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Para proporcionar uma visão mais detalhada dos requisitos apresentados acima, foram 

desenvolvidos também diagramas que serão apresentados a seguir.  

 

 

4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Na Figura 1 é apresentado o diagrama de casos de uso do protótipo, onde é possível 

verificar todas as funcionalidades incluídas no sistema, e as funcionalidades que cada ator terá 

permissão de utilizar. 
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Figura 1 - Casos de uso 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Percebe-se, que o administrador tem acesso a todas as funções do protótipo, que são 

cadastrar, alterar e excluir clientes, serviços, tipos de serviço, estoque, usuários, e também o 

controle sobre o financeiro, o acesso ao log do sistema e a análise e aprovação de serviços 

cadastrados, bem como as páginas da produção. O vendedor tem a permissão de cadastrar, 

alterar e excluir clientes e serviços, e consultar o andamento dos serviços cadastrados. Ao 

usuário da produção é permitido apenas marcar serviços como concluídos e cadastrar, alterar e 

excluir itens do estoque. Por fim, o cliente tem disponível uma página onde ao inserir seu e-

mail e a senha que o vendedor cadastrou, pode acompanhar o andamento dos seus serviços. 
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5 IMPLEMENTAÇÃO 

 

Este protótipo, por se tratar de uma ferramenta web, foi desenvolvido grande parte em 

HTML, devido a interface gráfica necessária para o seu funcionamento. Porém, somente 

códigos HTML não conseguiriam impor toda essa interatividade e versatilidade, devido às 

próprias limitações da linguagem. Dessa forma, o uso de folhas de estilo utilizando o CSS 

facilitou o desenvolvimento e proporcionou toda a interface amigável que está disponível no 

protótipo, conforme pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Página inicial do protótipo 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Para auxiliar no desenvolvimento, também foi utilizado o framework Bootstrap, o qual 

proporcionou maior simplicidade na programação e versatilidade do sistema, pois conta total 

suporte a design responsível, portanto, o sistema pode ser utilizado tanto em computadores de 

mesa (desktops) como também em dispositivos móveis. 

Porém, apesar de possuir uma interface limpa e responsiva, é necessário muito mais do 

que isto para desenvolver uma aplicação funcional e interativa. Dessa forma, foi utilizado a 

linguagem PHP para realizar a conexão com o banco de dados PostgreSQL, para disponibilizar 

menu e cabeçalho através da função include e também para a realização de chamadas e 

restrições nas diversas páginas desenvolvidas. 

A manipulação de dados e formulários requer uma linguagem prática e dinâmica, por 

isso foram utilizados bibliotecas jQuery e também adicionados scripts em Javascript, com 

funções para salvamento, exclusão, entre outras. O Javascript também se fez necessário para o 

funcionamento das solicitações assíncronas que o Ajax realiza. Utilizando esses recursos, é 

possível criar uma aplicação extremamente rápida e sem necessidade constante de 

redirecionamento. A IDE Netbeans auxiliou no processo de elaboração do código-fonte, 

facilitando o desenvolvimento e a correção de erros. 
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5.1 PROTÓTIPO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO DA PRODUÇÃO 

 

Este protótipo foi desenvolvido para proporcionar uma melhor gerência dos processos 

internos de empresas de comunicação visual. Ele permite que os gerentes, vendedores e os todos 

os setores de produção se comuniquem, diminuindo assim os possíveis erros que ocorrem 

durante estes processos. 

O fluxo principal deste protótipo funciona da seguinte maneira: O vendedor cadastra o 

cliente e o serviço, o gerente analisa o serviço cadastrado e encaminha para os setores da 

produção necessários, e após concluir todos esses processos, o serviço pode ser finalizado pelo 

gerente. 

Dessa forma então, tem-se quatro tipos de usuários que vão acessar o sistema e fazer 

alterações em suas tabelas. São estes: Administrador, Vendedor, Produção e os Clientes. 

Cada tipo de usuário tem uma restrição diferente para utilizar o sistema, sendo que o 

administrador tem acesso a todas as funções disponíveis, o vendedor possui acesso apenas ao 

cadastro de clientes e serviços, e o usuário da produção tem permissão para apenas finalizar o 

serviço e para cadastrar e alterar o estoque. 

Uma das grandes vantagens de utilizar esse tipo de sistema, é que vendedores podem 

realizar vendas in-loco, proporcionando uma grande flexibilidade no uso desse sistema. Os 

clientes cadastrados pelo vendedor também podem acessar o sistema, porem estes tem apenas 

permissão para ver os status dos seus serviços, conforme será mostrado a seguir. 

O login é realizado por cookies, e ao realiza-lo é concedido um identificador (id), nome 

do cliente e também o tipo de usuário. As restrições nas páginas ocorrem através da verificação 

do tipo de usuário, se o usuário tem permissão ele pode acessar normalmente, e se não tiver ele 

é redirecionado para a página inicial, ou, em caso de perda de cookies, é redirecionado para a 

tela de login novamente. 

 

 

5.1.1 Tipo de Usuário: Vendedor 

 

Os usuários do sistema podem ser cadastrados apenas pelo administrador, conforme será 

explicado a seguir. O vendedor é um dos tipos de usuários disponíveis para cadastro. O usuário 

vendedor é responsável pelo cadastro de clientes, serviços e pela manutenção das ordens de 

serviço cadastradas no sistema. 

Ao realizar login no sistema, o vendedor será redirecionado para a página inicial. Esta 
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página possui alguns detalhes dos cadastros realizados no sistema, que ficam visíveis 

independentemente do usuário conectado. O nome do sistema está localizado a esquerda e o 

nome do usuário que está conectado a direita. Ao lado do nome do usuário conectado pode ser 

acessado um botão para desconectar o usuário. 

Na esquerda da página está localizado o menu de navegação, que é chamado em todas 

as páginas através de um include, e mostra as páginas disponíveis para navegação do usuário 

conectado. No arquivo de menu, são utilizadas restrições para ocultar as páginas que aquele 

tipo de usuário não pode acessar. O usuário com permissões de vendedor tem acesso as páginas 

de clientes, serviços cadastrados e serviços finalizados, bem como a inclusão de clientes e 

serviços. 

Ao acessar a página de clientes, pode-se ver os clientes cadastrados pelo administrador 

ou pelo próprio vendedor no sistema. Essa página exibe o nome, e-mail, CPF/CNPJ, cidade, 

celular, telefone e um botão de ações permitindo alterar ou excluir o cadastro selecionado, 

conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 - Consulta de clientes 

 
Fonte: Acervo do autor 

Este componente em formato de tabela é fornecido juntamente com o Bootstrap, a qual 

é extremamente flexível e possui várias funcionalidades como agrupamento de registros e um 

campo no qual é possível pesquisar um registro de forma extremamente rápida. Acima da 

tabela, está disponível o botão para incluir um novo cliente no sistema. Ao clicar nele, o usuário 

é redirecionado a página que possui o formulário de cadastro de cliente, a qual pode ser 

observada na Figura 4. 

O cadastro do cliente pode ser realizado pelo vendedor e pelo administrador. Para isso, 
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é necessário informar o nome ou razão social, o endereço, complemento, bairro, cidade, estado, 

CEP, celular, telefone, CPF, bem como um e-mail e uma senha de acesso, a qual se faz 

necessária para o acesso posteriormente, feito pelo próprio cliente cadastrado, para a consulta 

do status de suas ordens de serviço cadastradas no sistema. Foram adicionadas também 

máscaras nos campos de CEP, CPF, telefone e celular, para obter maior praticidade ao digitar 

esses dados. 

 

Figura 4 - Formulário de cadastro de cliente 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Após o preenchimento do formulário, é só clicar em adicionar e pronto, o usuário será 

cadastrado e estará disponível para ser cadastrado juntamente a uma ordem de serviço. É 

permitido também a edição de um cliente já cadastrado, indo no cadastro de clientes e clicando 

no botão editar, na coluna de ações. Dessa forma, o formulário vem preenchido com as 

informações anteriores, bastando realizar a edição e clicar em adicionar novamente. Lembrando 

que a exclusão de um registro de usuário também pode ser feita na coluna de ações. 

Após cadastrar um novo cliente, o vendedor pode acessar a página de serviços para 

cadastrar um serviço utilizando os dados daquele usuário. Existe uma página que exibe os 

serviços cadastrados no sistema e estão atualmente ativos. Esta listagem também está inclusa 

em uma tabela como agrupamento de registros e um campo de pesquisa, facilitando e muito a 

busca por serviços já cadastrados. É possível também fazer a ordenação dos dados da forma 

que o usuário desejar, somente clicando em cima do campo que deseja ordenar.  

Esse cadastro mostra o código da ordem de serviço, o cliente que solicitou, o tipo de 

serviço, a descrição da ordem de serviço, o prazo de entrega e o status atual do serviço, bem 

como o botão de ações que permite editar ou excluir um registro inserido. 

Acima da tabela está localizado o botão de cadastro de serviço, o qual redireciona o 

usuário para o formulário de cadastro de serviço. O formulário de cadastro de serviços pode ser 

acessado tanto pelo administrador como também pelo vendedor. 
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Para cadastrar um serviço, se faz necessário inserir a descrição do serviço, o nome do 

cliente, o nome do vendedor que é obtido automaticamente, o tipo de serviço, altura, largura, 

comprimento, quantidade, valor, data do serviço, prazo de entrega, forma de entrega, bem como 

observações pertinentes ao serviço, como o endereço de aplicação ou a necessidade de se 

envernizar, por exemplo. 

O cliente é selecionado do cadastro de clientes, e o tipo de serviço é selecionado da 

tabela de tipos de serviço que são cadastrados pelo administrador. Após inserir os dados no 

formulário de cadastro de serviço, é só clicar em salvar e este ficará disponível e aguardando a 

análise por parte do gerente, que será apresentado na seção do administrador a seguir. 

Por fim, o vendedor também poderá acessar a página de serviços finalizados, que já 

estão disponíveis para serem entregues ou aplicados. Nesta página, é possível ver os detalhes 

do serviço finalizado, e também é permitido repetir o serviço, o qual é “reiniciado” e aparece 

na página de serviços ativos novamente. 

 

 

5.1.2 Tipo de Usuário: Produção 

 

O usuário de produção é um tipo de usuário que pode ser cadastrado pelo administrador. 

Este usuário tem a permissão para consultar, cadastrar, alterar e excluir estoque, e também para 

acessar a página referente ao seu setor, nos quais constam os serviços que podem ser realizados 

por ele. Essas páginas estão divididas em 5:  

• Criação: é a parte de design e criação de arte; 

• Impressão: se refere a parte de impressão digital; 

• Corte: referente a cortes de materiais na router ou máquina com corte a laser; 

• Plotter: recorde de vinis adesivos com a máquina de plotter; 

• Acabamentos: a etapa de finalização do serviço, que é realizada após todos os 

processos anteriores serem concluídos. 

Ao se conectar no sistema, o usuário de produção, da mesma forma que o vendedor, é 

redirecionado para a página inicial. Porém, as permissões impostas para esse tipo de usuário 

mudam o menu de navegação na lateral esquerda, o qual disponibiliza para esse usuário o acesso 

a página de consulta e cadastro de estoque e também ao menu da produção, o qual contém as 

páginas referentes aos setores disponíveis na produção. 

Ao clicar na página de estoque, o usuário da produção é redirecionado para a página de 
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estoque, na qual são listados todos os produtos disponíveis em estoque cadastrados pelos 

usuários. Nesta tabela, são exibidos o nome do produto, a quantidade, o tamanho e as ações que 

permitem alterar ou excluir o registro selecionado.  

Acima da tabela, é possível acessar página de cadastro de estoque, clicando no botão 

novo produto. Esta ação vai redirecionar o usuário para o formulário de cadastro de produto no 

estoque. Para realizar esse cadastro, é necessário informar o nome do produto, a quantidade, o 

tamanho e os detalhes a respeito deste produto (quando possuir). Após o preenchimento dos 

dados corretamente, é possível adicionar esse registro clicando no botão correspondente no 

rodapé do formulário. 

O usuário da produção também tem a permissão de acessar as páginas de serviços 

separadas em cinco setores diferentes: Criação, Impressão, Corte, Plotter e Acabamentos. Os 

serviços disponíveis nessas páginas estão aprovados pelo gerente e foram encaminhados para 

serem produzidos. Ao finalizar a produção, o usuário pode acessar esta tabela e concluir o 

serviço, para que dessa forma o gerente saiba que aquela etapa da produção foi concluída. Após 

todas as etapas concluídas, o gerente pode finalizar o serviço. 

O usuário da produção pode consultar os serviços disponíveis a partir da tabela dos 

serviços aprovados pelo gerente para o seu setor. A tabela conta com o código do serviço, a 

descrição, o tipo de serviço, o nome do cliente, o nome do vendedor responsável, o prazo para 

entrega e o status atual. Também se faz disponível um botão de ações, o qual permite concluir 

o serviço. 

Esta tabela também conta com recursos de agrupamento, ordenação e de pesquisa, o 

qual facilita muito pois como por exemplo é permitido ordenar os registros por prazo de entrega, 

podendo assim dar prioridades aos mais atrasados. Esta informação está disponível apenas para 

o usuário da produção e também para o administrador, e ambos podem realizar todas as funções 

que estão disponíveis nessa tela. 

 

 

5.1.3 Tipo de Usuário: Administrador 

 

O administrador é o usuário que tem permissão para acessar todos os recursos 

disponíveis no sistema. Além de acessar as páginas que são permitidas aos vendedores e aos 

usuários da produção, ele tem disponível outras páginas como cadastro de usuários, financeiro, 

cadastro de tipos de serviços, análise e redirecionamento de serviços cadastrados e um log de 

alterações. 



113  

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.91-118, out./dez. 2019. 

Ao acessar o sistema com uma conta de usuário tipo administradora, o menu de acesso 

traz todas as páginas disponíveis no sistema. Nesse menu constam tanto as páginas acessíveis 

pelos vendedores e usuários da produção e também as outras páginas disponíveis para o 

administrador: financeiro, log e usuários. 

A página de financeiro possui um cadastro contendo as receitas e despesas cadastradas 

no sistema. Nesta tabela, constam a descrição da receita ou despesa, a data em que foi inserida 

no sistema e também a coluna de receitas e despesas. No rodapé da tabela, foi adicionado uma 

somatória para as colunas de receita e despesa, as quais representam a soma dos registros 

disponíveis, e também um saldo final, que resulta da receita menos as despesas.  

Para realizar a inserção dos dados, foram elaboradas duas páginas, uma de receita e outra 

de despesa, que são praticamente idênticas, porém inserem no banco de formas diferentes. No 

formulário de cadastro pode ser realizada a inserção de receitas na tabela. Nesse formulário 

constam um campo onde é realizada a descrição da entrada, e também um campo contendo o 

valor inserido. Ao preencher o formulário com os dados, o usuário pode salvar os dados 

utilizando o botão correspondente no rodapé do formulário.  

Outro recurso exclusivo do administrador é página de registro de logs. Este log abrange 

todos os usuários e alterações em todos os cadastros disponíveis, coletando a data e hora da 

alteração, o usuário, se foi uma adição, exclusão ou alteração, a tabela que foi alterada e também 

o código do registro alterado. Este tipo de registro tem como finalidade a auditoria e a segurança 

do sistema, dessa forma o administrador tem total ciência com relação as alterações que estão 

sendo realizadas nas diversas consultas disponíveis.  

Assim, o administrador pode consultar a tabela e utilizar o campo de pesquisa para 

identificar uma alteração feita por um usuário qualquer, na data que desejar, pode filtrar também 

por tabela e por código. No final do menu, são apresentadas as páginas onde o administrador 

controla os usuários, os tipos de serviço que a empresa presta e também a aprovação de serviços 

para a produção. 

Ao acessar a tela de consulta de usuários, pode-se verificar os usuários cadastrados no 

sistema, com seu nome completo, seu e-mail que é utilizado para realizar acesso e a sua 

permissão, bem como um botão de ações que permite editar ou excluir um cadastro disponível. 

Esses usuários são cadastrados apenas por administradores, e correspondem a funcionários da 

empresa que está utilizando o software. As permissões, como foram relatadas anteriormente, 

refletem as diferentes formas que o software pode ser utilizado por esses funcionários. 

Normalmente sistemas desse porte são utilizados somente pela gerência e por vendedores, 

excluindo os demais funcionários e assim dificultando a comunicação entre os setores. O foco 
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principal deste sistema é a interação entre todos esses tipos de usuário.  

Um pouco acima da tabela está disponível o botão para redirecionamento a página de 

cadastro de novo usuários. Nesta página, está disponível um formulário para cadastro de 

usuário, o qual necessitam de um nome completo do usuário, o e-mail e também uma senha de 

acesso. Por fim é selecionado o tipo de usuário, que pode ser administrador, vendedor ou 

produção. Após inseridos os dados, no rodapé da página está disponível o botão para adicionar 

o cadastro no sistema. 

O cadastro de tipos de serviço define quais os serviços que a empresa presta, deixando 

estes disponíveis durante o cadastro de serviços. A consulta de tipos de serviço está localizada 

no menu, acessando a lista de segundo nível disponível ao clicar no administrador, e esta então 

se localiza abaixo do cadastro de usuários. 

Nesta tabela estão cadastrados os tipos de serviço que a empresa presta. Dessa forma, 

se a empresa decide adicionar novos serviços que ainda não prestava ou se deseja não prestar 

mais um serviço específico, os mesmos devem ser adicionados ou removidos deste cadastro.  

E por fim tem-se a página de análise de serviços cadastrados. Essa análise de serviços é 

realizada pelos gerentes, ou seja, administradores do sistema, ela visa diminuir os erros que 

podem ocorrer durante os processos de produção. Quando o serviço é cadastrado, ele 

automaticamente aparece nesta consulta, onde o gerente pode verificar o serviço e definir a 

melhor forma de realizá-lo. Após definido as etapas necessárias, o gerente encaminha para os 

setores necessários e aguarda a conclusão, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 - Consulta de análise de serviços 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Se o serviço tiver algum problema, o administrador entra em contato com o vendedor 

para resolver o problema e poder realizar a aprovação do serviço para ser produzido. 
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5.1.4 Tipo de Usuário: Cliente 

 

Como proposto, este protótipo conta com a área do cliente, na qual este pode verificar 

o status atual de seus serviços. O desenvolvimento desta página facilita a interação do cliente 

com a empresa, onde não é preciso telefonar ou mandar e-mail questionando sobre o status atual 

do seu serviço. Para utilizar esta página, o cliente deve realizar login com e-mail e senha 

cadastrados pelo vendedor. Ao fazer login, o cliente é redirecionado para a página contendo os 

seus serviços, na qual é possível visualizar os detalhes e também o status atual dos serviços. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo constituiu-se da descrição do processo de desenvolvimento de um 

protótipo de sistema web que realiza a gestão dos processos internos de empresas de 

comunicação visual. A proposta principal deste protótipo está na gestão dos processos de 

produção, que são áreas com pouca ênfase em aplicativos comerciais, que normalmente tem um 

foco maior na gestão financeira. 

Todas as linguagens utilizadas durante o desenvolvimento foram selecionadas não só 

para proporcionar maior agilidade, mas também robustez e facilidade de manutenção. O PHP e 

o Javascript complementam um ao outro e moldam um sistema robusto e de fácil manutenção. 

O Bootstrap e o HTML juntamente com as folhas de estilo, proporcionam toda a facilidade de 

desenvolvimento e uma interface agradável ao usuário. Para facilitar o desenvolvimento do 

protótipo com todas essas linguagens e frameworks a IDE Netbeans auxiliou no processo, 

realizando a administração das estruturas de pastas, de arquivos e de bibliotecas, facilitando no 

processo de implementação. 

Pode-se afirmar que o objetivo geral de detalhar o processo de desenvolvimento um 

protótipo de sistema web de gestão da produção para empresas de comunicação visual foi 

alcançado, mediante execução das etapas de revisão da literatura, análise e levantamento de 

requisitos e implementação do protótipo.  

Primeiramente na revisão da literatura foram abordados temas relacionados ao processo 

de análise e desenvolvimento de software e também foram apresentadas as ferramentas 

utilizadas neste processo. Em seguida foram analisados os processos internos de uma empresa 

de comunicação visual, para compreender as necessidades destas empresas, e também passos 

tramites dos processos desde a venda até a entrega do produto final. Essa análise foi 
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operacionalizada por meio de uma pesquisa documental e de campo em duas empresas distintas. 

A partir deste levantamento, foi possível realizar a especificação de requisitos e construção de 

diagramas. 

Por fim, foi possível construir o protótipo do sistema para gestão da produção utilizando 

as ferramentas e tecnologias selecionadas e tendo como base os requisitos e diagramas dos 

processos internos detalhados no capítulo de análise. A documentação do processo de 

desenvolvimento, bem como a apresentação de todas as rotinas do sistema constam no capítulo 

de implementação. 

Este sistema para gestão da produção se torna um diferencial em um mercado que conta 

com inúmeros softwares com maior ênfase em recursos financeiros. Alguns diferenciais podem 

ser identificados, como a consulta do status de seus serviços por parte do cliente e as diversas 

páginas de encaminhamento de serviços, que separa os serviços por diferentes setores, a fim de 

melhor gerenciá-los. Utilizando esse sistema, o gerente tem um grande controle dos processos 

internos de produção, onde erros rotineiros, como falta de informações ou falha de comunicação 

entre os setores de produção podem ser corrigidos. Com o uso desta ferramenta os vendedores 

podem realizar vendas in-loco, utilizando dispositivos móveis ou um notebook, e isso traz uma 

maior flexibilidade no atendimento ao cliente. 

Não só a empresa se beneficia com o uso deste sistema, mas também os clientes, que 

podem verificar pelo computador ou dispositivo móvel o status atual de seus serviços, 

dispensando a necessidade de fazer qualquer tipo de contato, facilitando a comunicação entre 

empresa e cliente. 

Contudo, após a conclusão do desenvolvimento deste protótipo, verificou-se algumas 

situações que podem ser recomendadas para trabalhos futuros. Primeiramente, a área do cliente, 

como é chamada a página onde o cliente acompanha seus serviços, pode ser apresentada como 

um aplicativo para dispositivos móveis, sendo adaptada com o uso de tecnologias como PWA 

(Progressive Web App), que permite a criação de um aplicativo com base no sistema já 

desenvolvido. Essa modificação pode trazer mais facilidade para o cliente, não só por possuir 

maior mobilidade, mas também pode trazer a possibilidade de criar alertas de mudança de status 

pelo próprio aplicativo. 

Em segundo lugar, praticamente todo serviço possui um arquivo, que contém ilustrações 

necessárias para a realização desse serviço. Esses arquivos normalmente são armazenados na 

rede da empresa, sem interferência do sistema. Hoje não se torna viável o cadastro desses 

arquivos no sistema, visto que são arquivos que em sua maioria são arquivos com mais de 1 

Gigabyte, onde seria necessária uma boa conexão com a Internet e também bastante espaço de 
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armazenamento no servidor on-line para o gerenciamento dos arquivos no sistema. Portanto, a 

sugestão é estudar a viabilidade e a melhor forma de integrar a gestão destes arquivos ao 

sistema. 

Em terceiro lugar, considerando que o módulo financeiro desenvolvido no protótipo 

busca suprir apenas necessidades básicas de controle, este pode ser aprimorado envolvendo por 

exemplo a gestão do custo de equipamentos, custo de mão de obra, custo de estoque e toda a 

integração financeira de recebíveis que não foi prevista nesta versão da ferramenta. 

Uma quarta recomendação se deve ao fato do protótipo ser construído para gerenciar 

apenas serviços simples, ou seja, não se tem a possibilidade de adicionar mais de um serviço 

por pedido. Dessa forma, o vendedor precisa cadastrar todos os serviços de maneira separada, 

um por um. Sugere-se então adicionar neste sistema um módulo de pedidos, e nesse módulo de 

pedidos cadastrar os serviços. Assim um cliente pode ter um pedido com vários serviços, e não 

apenas diversos serviços cadastrados. Essa modificação deve trazer maiores possibilidades de 

integração com o módulo financeiro e também com o módulo de estoque. 

Por fim, antes da comercialização efetiva desta ferramenta, sugere-se a realização de 

testes e homologação em uma empresa real, com alguns grupos de usuários, visando analisar o 

funcionamento do sistema e corrigir eventuais problemas encontrados. 
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RESUMO 

Com o avanço das tecnologias, a forma de organizar e gerenciar as informações de uma empresa de forma eficiente 

adaptou-se para uma nova realidade: a substituição do armazenamento das informações no papel para o 

armazenamento digital em computadores. Com isto, aliada a facilidade no acesso à Internet, surge a oportunidade 

de utilizar tais ferramentas para gerenciar as informações de uma empresa, inclusive de um escritório de advocacia. 

Este trabalho tem como objetivo detalhar o desenvolvimento um protótipo de sistema web para auxiliar na gestão 

de informações sobre processos, clientes e finanças em um escritório de advocacia. Em relação a metodologia, o 

trabalho caracteriza-se como pesquisa descritiva de lógica aplicada. Para que os objetivos sejam cumpridos, 

primeiramente foi desenvolvida a revisão da literatura descrevendo sobre as linguagens de programação e 

ferramentas aplicadas no desenvolvimento do protótipo. Em seguida foi construído o capítulo de análise, onde são 

detalhados os requisitos e demais características do protótipo. Por fim, no capítulo de implementação são 

apresentados os aspectos relativos ao desenvolvimento da ferramenta, bem como são expostas e detalhadas cada 

uma das rotinas. O protótipo oferece ao usuário auxílio na organização das informações e gestão das rotinas 

internas do escritório, disponibilizando um controle eficiente dos dados dos clientes. O sistema permite o cadastro 

de contratos, processos e suas atualizações, além de uma agenda de compromissos compartilhada entre os usuários 

e um controle financeiro de entradas e saídas, centralizando as informações em um único sistema acessível a partir 

de qualquer dispositivo com acesso à Internet. 

 

 

Palavras-Chave: Sistemas de informação. Sistema para escritório de advocacia. Desenvolvimento web. 

Engenharia de software. 

 

 

ABSTRACT 

With the progress of technologies, the means to efficiently organize and manage a company's information has 

adapted to a new reality: replacing the information on paper for digital storage on computers. Also, with the access 

to the Internet, arises the opportunity to use such tools to manage the company’s information, including a law firm. 

This work has as objective to detail the development a web prototype of a system to assist the information 

management about legal proceedings, clients and finances in a law firm. Regarding the methodology, the work is 

characterized as a descriptive research of applied logic. In order to achieve the objectives, a literature review was 

first developed describing programming languages and tools applied in the prototype development. Next, the 
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The system allows the registration of contracts, processes and their updates, as well as a schedule of appointments 

shared among system users and a financial control of inputs and outputs, centralizing the information in a system 

accessible from any device with Internet access. 
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analysis chapter was constructed, where the system requirements and other characteristics of the prototype are 

detailed. Finally, in the implementation chapter the aspects related to the development of the tool are presented, as 

well as each of the routines is exposed and detailed. The system offers the user a tool to assist in the organization 

of information and management of the internal routines of the office, providing efficient data control of clients. 

 

 

Keywords: Information Systems. Law Office Management System. Web Development. Software Engineering. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço das tecnologias, a forma de organizar e gerenciar as informações de uma 

empresa de forma eficiente adaptou-se para uma nova realidade: a substituição do 

armazenamento das informações no papel para o armazenamento digital em computadores. 

Desde o surgimento dos primeiros computadores, utilizados para fins militares, até a 

popularização dos computadores pessoais, a ideia de utilização de tais máquinas para o 

gerenciamento de informações foi evoluindo assim como a capacidade de processamento e 

armazenamento destes. 

Após o advento da Internet e o surgimento de tecnologias como o armazenamento na 

nuvem, a utilização de um software gerencial tornou-se uma necessidade para otimizar a gestão 

da empresa. Com a introdução dos computadores na área comercial, criou-se um mercado de 

softwares para gestão de dados das empresas tanto de pequeno porte como para grandes centros 

financeiros, inclusive para escritórios de advocacia, que lidam com muitos documentos. 

Diante dessa demanda, pergunta-se: como utilizar a tecnologia para gerenciar um 

escritório de advocacia? A partir desse questionamento, surge a ideia do desenvolvimento de 

um protótipo de sistema para gestão de um escritório de advocacia, que foi nomeado de SGJ – 

Sistema de Gestão Jurídica.  

O SGJ tem como proposta digitalizar rotinas realizadas em um escritório de advocacia 

através de uma aplicação web, podendo ser acessada de qualquer dispositivo com acesso à 

Internet e oferecendo uma interface simples e funcional visando melhorar a experiência do 

usuário. 

Isto posto, o objetivo principal deste artigo é detalhar o processo de desenvolvimento 

um protótipo de sistema web para auxiliar na gestão de informações sobre processos, clientes e 

finanças em um escritório de advocacia. 

Desta forma, este artigo está constituído da seguinte forma: primeiramente no capítulo 

de revisão da literatura serão apresentadas as tecnologias e linguagens de programação 

utilizadas na implementação do protótipo. Em seguida, está descrita a metodologia utilizada no 
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trabalho. A seguir é apresentado o capítulo de análise do protótipo, detalhando os requisitos do 

sistema e diagramas que explicam as necessidades que devem ser atendidas pelo sistema. Como 

penúltimo capítulo é apresentada a implementação, sendo descrito o processo de 

desenvolvimento e apresentadas as funcionalidades do protótipo. Por fim, são expostas as 

considerações finais e recomendações para trabalhos futuros. 

Como justificativa de relevância desta pesquisa, pode-se destacar que número de 

advogados no Brasil aumenta a cada ano. Conforme a Ordem dos Advogados do Brasil, são 

1.115.714 registros regulares, se forem considerados ainda os estagiários, totalizam 1.192.093 

(OAB, 2018). Ao iniciar suas atividades, um advogado necessita gerenciar diversas 

informações, desta forma, um sistema de gerenciamento jurídico tem como objetivo aumentar 

a produtividade de um escritório de advocacia. 

É comum que um escritório de advocacia mantenha seus registros em grandes arquivos 

de documentos, que podem ocupar um espaço físico considerável dependendo do volume de 

casos e processos. Além da grande quantidade de papel acumulado, o controle de clientes e 

financeiro limita-se ao uso de registros manuais em agendas ou arquivos de planilhas 

digitalizadas, que correm o risco de serem apagados ou até corrompidos. Com esse tipo de 

controle de informação, a atuação do advogado sempre se torna dependente de possuir uma 

cópia desses registros, sendo de sua responsabilidade manter a integridade dos mesmos. 

Desta forma, uma vez que o usuário do sistema proposto poderá manter os dados de seus 

clientes em um sistema, reduzindo a quantidade de papel utilizado para apenas armazenar 

informações pessoais. Por meio deste sistema, também será possível cadastrar arquivos 

relacionados a processos, podendo acessá-los de qualquer dispositivo com conexão à Internet. 

Além disto o software poderá disponibilizar um gerenciador eletrônico de documentos e 

modelos padrão de documentos do escritório. 

Outro controle importante para a gestão do escritório, é o controle de finanças, 

permitindo maior controle sobre as contas a receber e a pagar, bem como despesas processuais. 

Outra deficiência que pode ser atendida com o sistema proposto é a organização interna do 

escritório, disponibilizando uma lista de tarefas pessoal e uma agenda de compromissos 

compartilhada entre os colaboradores. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 ENGENHARIA DE REQUISITOS 

 

Para Pressman (2011) a engenharia de requisitos disponibiliza um modo correto para 

compreender qual é a necessidade do cliente através de etapas previamente definidas. Afirma 

ainda que “Ela abrange sete tarefas distintas: concepção, levantamento, elaboração, negociação, 

especificação, validação e gestão. É importante notar que algumas delas ocorrem em paralelo e 

todas são adaptadas às necessidades do projeto.”. (PRESSMAN, 2011, p.127). 

Na visão de Pressman (2011, p.133) “O levantamento de requisitos (também chamado 

elicitação de requisitos) combina elementos de resolução de problemas, elaboração, negociação 

e especificação.”. 

 

Para encorajar uma abordagem colaborativa e orientada às equipes em relação ao 

levantamento de requisitos, os interessados trabalham juntos para identificar o 

problema, propor elementos da solução, negociar diferentes abordagens e especificar 

um conjunto preliminar de requisitos da solução. (PRESSMAN, 2011, p.133). 

 

 

Pressman (2011, p.133) afirma que “A meta é identificar o problema, propor elementos 

da solução, negociar diferentes abordagens e especificar um conjunto preliminar de requisitos 

da solução em uma atmosfera que seja propícia para o cumprimento da meta.”. 

Da mesma forma, Guedes (2008, p.20) explica que “Nesta etapa, o engenheiro de 

software busca compreender as necessidades do usuário e o que ele deseja que o sistema a ser 

desenvolvido realize.”. O autor ainda afirma que o levantamento das necessidades do usuário é 

realizado através de entrevistas, nas quais o engenheiro tenta entender como são os processos e 

serviços que devem estar no software.  

“Durante as entrevistas, o engenheiro deve auxiliar o cliente a definir quais informações 

deverão ser produzidas, quais deverão ser fornecidas e qual o nível de desempenho exigido do 

software.”. (GUEDES, 2008, p.20). 

Ao concluir o levantamento de requisitos, inicia-se a análise dos requisitos. Nessa 

análise, o engenheiro ou responsável pelo projeto verifica os requisitos especificados, 

analisando se tais requisitos foram bem definidos a partir das necessidades do usuário. Dentre 

os principais problemas do levantamento de requisitos, destaca-se o problema de comunicação. 

(GUEDES, 2008). 
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A comunicação constitui-se em um dos maiores desafios da Engenharia de Software, 

caracterizando-se pela dificuldade em conseguir compreender um conjunto de 

conceitos vagos, abstratos e difusos que representam as necessidades e os desejos dos 

clientes, e transformá-los em conceitos concretos e inteligíveis. (GUEDES, 2008, 

p.21). 

 

 

Um dos principais objetivos da análise de requisitos é verificar se as necessidades do 

usuário foram compreendidas da maneira como o mesmo pensa. Ao identificar itens mal 

compreendidos, é necessário realizar a compreensão de tais itens urgentemente, para que não 

ocorram mudanças significativas em outras etapas do projeto. (GUEDES, 2008). 

 

 

[...] outro grande problema encontrado durante as entrevistas consiste no fato de que, 

na maioria das vezes, os usuários não têm realmente certeza do que querem e não 

conseguem enxergar as reais potencialidades de um sistema de informação. Em geral, 

os engenheiros de software precisam sugerir inúmeras características e funções do 

sistema que o cliente não sabia como formular ou sequer havia imaginado. Na 

realidade, na maior parte das vezes, esses profissionais precisam reestruturar o modo 

como as informações são geridas e utilizadas pela empresa e apresentar maneiras de 

combiná-las e apresenta-las de maneira que possam ser mais bem-aproveitadas pelos 

usuários. (GUEDES, 2008, p.21). 

 

 

Em alguns casos, os usuários esperam que os engenheiros possam rever seus processos 

e buscar soluções que melhorem tais processos. Porém, é comum que o usuário final da 

aplicação demonstre resistência, pelo fato de ter que mudar a maneira como estavam habituados 

a realizar suas atividades. (GUEDES, 2008). 

 

 

2.2 UML 

 

Segundo Guedes (2008, p.18) “A UML (Unified Modeling Language ou Linguagem de 

Modelagem Unificada) é uma linguagem visual utilizada para modelar sistemas computacionais 

por meio de paradigma de Orientação a Objetos.”. 

 

 

A UML surgiu da união de três métodos de modelagem: o método de Booch, o método 

OMT (Object Modeling Technique), de Jacobson, e o método OOSE (Object-Oriented 

Software Engineering) de Rumbaugh. Estes eram, até meados da década de 1990, os 

métodos de modelagem orientada a objetos mais populares entre os profissionais da 

área de desenvolvimento de software. A união desses métodos contou com o amplo 

apoio da Rational Software, que a incentivou e financiou. (GUEDES, 2008, p.18). 
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Do mesmo modo que arquitetos elaboram plantas para o projeto de uma obra, arquitetos 

de software elaboram diagramas utilizando UML para auxiliar desenvolvedores de software a 

produzir um software. Caso o desenvolvedor compreenda os elementos visuais dos diagramas 

UML e seus significados, o mesmo poderá realizar a especificação de um sistema, conseguindo 

facilmente explicar o projeto para as outras pessoas envolvidas. (PRESSMAN, 2011). 

Após o lançamento da primeira versão da UML, muitas empresas com atuação na área 

de desenvolvimento de software e modelagem contribuíram com o projeto, culminando na 

definição da UML como um padrão de modelagem. Modelar um sistema é uma necessidade 

que não depende do tamanho do sistema. Devido a possibilidade do crescimento de um sistema, 

o mesmo necessita de uma documentação detalhada, atualizada e que seja mantida 

frequentemente, para que possam ser feitas alterações futuras. (GUEDES, 2008). 

 

 

2.3 LINGUAGEM SQL E POSTGRESQL 

 

Atualmente grande parte das aplicações utiliza a linguagem SQL para manipular bancos 

de dados, sendo que esta linguagem possibilita a definição da integridade e da estrutura dos 

dados, além das funções básicas de inserção, alteração e exclusão dos dados. (DALL’OGLIO, 

2007). 

Para Dall’Oglio (2007, p.164) “A linguagem SQL (Structured Query Language) surgiu 

nos anos de 1970 durante o desenvolvimento de um sistema de banco de dados chamado de 

System R.”. A história revela que Chamberlin e Boyce implementaram o System R, o qual era 

baseado em um modelo anteriormente proposto em um artigo publicado em 1970 por Edgar 

Codd. (DALL’OGLIO, 2007). 

Segundo Dall’Oglio (2007, p.164) “No ano de 1974 foi desenvolvido o primeiro banco 

de dados relacional não SQL – o Ingres – criado por estudantes da universidade de Berkeley. O 

código-fonte do Ingres era distribuído em fitas por preços simbólicos na época.”. O autor ainda 

firma que “Alguns membros da equipe que participou do projeto vieram a formar mais tarde a 

Sybase, que foi, durante muito tempo (anos de 1980 e 1990), o segundo banco de dados mais 

utilizado, atrás da Oracle.”. (DALL’OGLIO, 2007, p.164) 

O banco de dados Sybase foi licenciado em 1992 pela Microsoft, empresa que relançou 

o Sybase sob o nome SQL Server. O projeto Ingres deu origem a diversos bancos de dados. 

Stonebraker, um dos líderes da equipe fundadora do Ingres, desenvolveu em 1985 o Postgres, 

com o objetivo de adicionar recursos novos. (DALL’OGLIO, 2007). 
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Para Milani (2008, p.25) “O PostgreSQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) Relacional, utilizado para armazenar informações de soluções de informática em todas 

as áreas de negócios existentes, bem como administrar o acesso a estas informações.”. 

 

 

A versão 1 do Postgres foi lançada em 1989 para um pequeno número de usuários. 

Após concluir mais alguns recursos, o projeto terminou na versão 4, em 1993, mas 

com um grande número de usuários. Por utilizar uma licença “open source”, em 1994, 

dois estudantes de Berkeley (Yu e Chen) adicionaram a possibilidade de interpretar 

comandos SQL ao Postgres, que foi rebatizado de Postgres95 e lançado na web. Em 

1996, alguns desenvolvedores (Momjian, Fournier e Mikheev) começaram a trabalhar 

colaborativamente, estabilizando o código-fonte herdado de Berkeley, que foi 

relançado com o nome PostgreSQL em janeiro de 1997. (DALL’OGLIO, 2007, 

p.165). 

 

 

“Toda e qualquer aplicação que armazene dados para uso ou acesso posterior está 

integrada com um banco de dados de alguma forma, seja armazenamento de memória, arquivos 

de textos, ou armazenamento em tabelas.”. (MILANI, 2008, p.25). 

Se as informações de um software estiverem armazenadas em um simples arquivo de 

texto, uma pessoa com acesso pode realizar a leitura e alterações nas informações contidas no 

arquivo, comprometendo a consistência e a privacidade dos dados. A função de um SGBD é 

controlar desde o acesso aos dados, como o armazenamento destes dados. (MILANI, 2008). 

 

 

2.4 PHP 

 

PHP é uma linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento de scripts que 

funcionam no lado servidor de uma aplicação e que podem ser incorporados em trechos de 

código HTML. (CONVERSE; PARK, 2003, p.3). De acordo com Dall’Oglio (2007) a 

linguagem PHP foi oficialmente criada por Rasmus Lerdorf em 1994. 

 

 

No início era formada por um conjunto de scripts voltados à criação de páginas 

dinâmicas que Rasmus utilizava para monitorar o acesso ao seu currículo na internet. 

À medida que essa ferramenta foi crescendo em funcionalidades, Rasmus teve de 

escrever uma implementação em C, a qual permitia às pessoas desenvolverem de 

forma muito simples suas aplicações para web. (DALL’OGLIO, 2007, p.20). 

 

 

Seu criador, Rasmus Lerdorf, chamou de PHP/FI (Personal Home Pages/Forms 
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Interpreter) a primeira versão da linguagem e seu código foi disponibilizado em 1995 na web 

para que outros desenvolvedores auxiliassem no desenvolvimento e correção de bugs. 

(DALL’OGLIO, 2007). 

 

Em novembro de 1997 foi lançada a segunda versão do PHP. Naquele momento, 

aproximadamente 50 mil domínios ou 1% da internet já utilizava PHP. No mesmo 

ano, Andi Gutmans e Zeev Suraski, dois estudantes que utilizavam PHP em um 

projeto acadêmico de comércio eletrônico, resolveram cooperar com Rasmus para 

aprimorar o PHP. Para tanto, reescreveram todo o código-fonte, com base no PHP/FI 

2, dando início assim ao PHP 3, disponibilizado oficialmente em junho de 1998. 

(DALL’OGLIO, 2007, p.159). 

 

 

“Outra característica importante do PHP é que, além de ser gratuito, é um software com 

código-fonte aberto. O código-fonte do PHP e a sua documentação detalhada também estão 

disponíveis no site oficial.”. (NIEDERAUER, 2016, p.22). 

 

 

2.5 HTML E CSS 

 

Para Miletto e Bertagnolli (2014, p.62) HTML é “[...] uma linguagem de marcação 

utilizada para criar páginas acessadas a partir de um navegador. A característica principal dessas 

páginas é que elas utilizam o hipertexto para viabilizar a navegação.”. Este tipo de linguagem 

de marcação permite a criação de páginas para Internet por meio de um conjunto de regras e 

comandos: 

 

 

Todos os elementos que compõe uma página são posicionados por meio de comandos 

específicos da linguagem, denominados TAGs. Uma TAG é uma palavra específica, 

definida em HTML, envolta por sinais de “menor que” (<) e “maior que” (>). 

(BERTAGNOLLI; MILETTO, 2014, p.62). 

 

 

No entender de Eis e Ferreira (2012, p.25) “o HTML é uma linguagem para publicação 

de conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio e etc) para a Web.”.  

Para Quierelli (2012, p.8) “O HTML possui várias tags que ajudam a formatar a página 

com seus elementos, porém diante da diversidade e quantidade de páginas espalhadas pela rede 

se tornou necessário o uso de novas tecnologias para elaborar páginas mais leves [...].”. Para o 

autor, dentre as novas tecnologias que se destacam estão a linguagem de programação PHP, 

que permitem criar páginas web dinâmicas, e o CSS (Cascading Style Sheets), que é utilizado 
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para estilizar os sites. 

 

 

O CSS permite além de formatar textos e imagens, criar caixas que podem ser usadas 

no layout da página, tornando mais flexível para o desenvolvedor a disposição dos 

elementos que compõem a página, levando em conta os limites que as tabelas nos 

impõem para esse trabalho. (QUIERELLI, 2012, p.10). 

 

 

“Essas tecnologias são fundamentais para se criar conteúdo profissional para a Internet, 

onde o CSS serve para formatar o conteúdo das páginas, tais como, cor de fundo da página, 

estilo de textos disposição dos conteúdos e imagens.”. (QUIERELLI, 2012, p.8). 

 

 

2.6 JAVASCRIPT, JQUERY E BOOTSTRAP 

 

Flanagan (2013) define JavaScript como uma linguagem de programação utilizada por 

boa parte dos sites da Web e que é interpretada praticamente por todos os navegadores 

disponíveis no mercado. 

O JavaScript faz parte da tríade das tecnologias necessárias para que um desenvolvedor 

web possa desenvolver seus projetos: HTML para definir o conteúdo da página; CSS para 

definir o estilo dos conteúdos; e JavaScript para definir o comportamento delas. (FLANAGAN, 

2013). 

jQuery é uma biblioteca JavaScript disponível como software aberto e livre, o que 

permite que a tecnologia seja utilizada em projetos pessoais e comerciais por desenvolvedores. 

(SILVA, 2013). 

 

 

JQuery destina-se a adicionar interatividade e dinamismo às páginas web, 

proporcionando ao desenvolvedor funcionalidades necessárias à criação de scripts, 

que visem a incrementar, de forma progressiva e não obstrutiva, a usabilidade, a 

acessibilidade e o design, enriquecendo a experiência do usuário. (SILVA, 2013, p.27) 

 

 

No entender de Silva (2013, p.28) “jQuery foi criada com a preocupação de ser uma 

biblioteca em conformidade com os Padrões Web, ou seja, compatível com qualquer sistema 

operacional e navegador, além de oferecer suporte total para as CSS 3.“. 

O jQuery recebe contribuições de uma grande comunidade de desenvolvedores do 

mundo todo que contribuem na implementação de novas funcionalidades e no aprimoramento 
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das já existentes, otimizando cada vez mais a biblioteca. (SILVA, 2013). 

Segundo Silva (2015, p.20) o “Bootstrap é o mais popular framework JavaScript, HTML 

e CSS para desenvolvimento de sites e aplicações web responsivas e alinhadas com a filosofia 

mobile first. Torna o desenvolvimento front-end muito mais rápido e fácil.”. 

Silva (2015) afirma que o Bootstrap é indicado para dispositivos de tamanhos variados, 

sendo possível utilizá-lo em qualquer tipo de projeto de software web e de fácil compreensão 

por desenvolvedores com diferentes níveis de conhecimento. 

 

 

2.7 DESENVOLVIMENTO ORIENTADO a objetos 

 

A orientação a objetos corresponde a um paradigma que caracteriza uma filosofia para 

o desenvolvimento de sistemas. (DALL’OGLIO, 2007). 

 

Em vez de construir um sistema formado por um conjunto de procedimentos e 

variáveis nem sempre agrupadas de acordo com o contexto, como se fazia em 

linguagens estruturadas (Cobol, Clipper, Pascal), na orientação a objetos utilizamos 

uma ótica mais próxima do mundo real. (DALL’OGLIO, 2007, p.86). 

 

 

Ainda segundo Dall’Oglio (2007, p.86) “Lidamos com objetos, estruturas que já 

conhecemos do nosso dia-a-dia e sobre as quais possuímos maior compreensão.”. “Ao 

trabalharmos com orientação a objetos é fundamental entender o conceito de classes e objetos. 

Uma classe é uma estrutura que define um tipo de dados, podendo conter atributos (variáveis) 

e também funções (métodos) para manipular esses atributos.” (DALL’OGLIO, 2007, p.87). 

Para Guedes (2008, p.39) “A UML está totalmente inserida no Paradigma de Orientação 

a Objetos. Por este motivo, para compreendê-la corretamente, precisamos, antes, compreender 

o conceito de Orientação a Objetos.”. 

 

 

2.8 DESIGN PATTERN 

 

Um pattern pode ser definido como um problema identificado em diversas ocasiões e 

que recebe uma solução, padronizando a utilização de tal solução em todo o projeto. Dall’Oglio 

(2007, p.169). 
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Para Dall’Oglio (2007, p.169) “O termo design pattern tem sido largamente utilizado 

no mundo da orientação a objetos para descrever formas de comunicação e relacionamento 

entre objetos e classes de maneira a solucionar determinados problemas de projeto.”. 

A implantação de um design pattern não implica em rapidez e simplicidade na solução 

de um problema. Porém, tem como principais vantagens a possibilidade de reuso de uma 

solução e flexibilidade, importantes também para manter o código-fonte atualizado. 

(DALL’OGLIO, 2007). 

Para Dall’Oglio (2007) Model View Controller (MVC) é o design pattern mais 

conhecido dentre todos. Cada letra presente na sigla (MVC) simboliza uma das camadas em 

que caracterizam o pattern Model View Controller.  Dall’Olgio (2007, p.477) afirma que “Seus 

conceitos remontam à plataforma SmalTalk na década de 1970. Basicamente uma aplicação 

que segue o pattern Model View Controller é dividida em três camadas.”. 

 

 

Model significa modelo. Um modelo é um objeto que representa as informações do 

domínio de negócios da aplicação. [...] View significa Visualização. Nesta camada, 

teremos a definição da interface com o usuário, como os campos serão organizados e 

distribuídos na tela. [...] Controller significa controle. Nesta camada teremos a 

manipulação dos inputs do usuário, sua interpretação e a execução das tarefas 

correspondentes. Esta camada é formada por um conjunto de objetos que recebem 

informações da View e tratam de atualizar o modelo de dados (Model) de acordo com 

a ação do usuário. (DALL’OGLIO, 2007, p.477-478). 

 

 

Segundo Dall’Oglio (2007, p.478) “A camada de visualização (View) deve ser 

responsável somente pela visualização, não exercendo qualquer tipo de controle no fluxo de 

execução da aplicação, tampouco deverá conter lógica de negócios.”. 

Há muitas vantagens ao padronizar uma aplicação conforme o Model View Controller, 

Dentre as vantagens, é possível citar o fato de separar a visualização (View) e o modelo de dados 

(Model), que permite ao desenvolvedor reutilizar em diferentes visualizações o mesmo modelo 

de dados. (DALL’OGLIO, 2007). 

 

 

2.9 CODEIGNITER 

 

Para Antunes (2016, p.1) o CodeIgniter (CI) “[...] é um framework MVC open source, 

escrito em PHP e mantido atualmente pelo British Columbia Institute of Technology e por uma 
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grande comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo.”, que permite o desenvolvimento 

de sistema web de forma simples e rápida Para o autor, a simplicidade em realizar projetos com 

o CodeIgniter é um dos motivos pela sua popularidade e fácil entendimento. (ANTUNES, 

2016). 

Com o CI, é possível desenvolver sites, APIs e sistemas das mais diversas 

complexidades, tudo de forma otimizada, organizada e rápida. Suas bibliotecas 

nativas facilitam ainda mais o processo de desenvolvimento, e ainda permitem ser 

estendidas para que o funcionamento se adapte à necessidade de cada projeto. 

Diversas bibliotecas de terceiros (third-party) estão disponíveis no GitHub, Composer 

e em outros repositórios de arquivos, e podem ser muito úteis. (ANTUNES, 2016, 

p.1). 

 

 

O fato do CodeIgniter possuir uma documentação detalhada e completa faz com que o 

tempo usado para buscar uma informação seja mínimo, permitindo que o desenvolvedor passe 

mais tempo trabalhando em seus projetos. (ANTUNES, 2016). 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente artigo caracteriza-se como pesquisa descritiva de lógica aplicada, pois tem 

como objetivo apresentar o processo de desenvolvimento um protótipo de sistema de gestão 

para um escritório de advocacia, e buscou responder aos seguintes problemas: Quais são os 

requisitos de um sistema para gestão de um escritório de advocacia? Que tipo de informação 

necessita ser gerenciada? Que tipo de integração com outros sistemas pode auxiliar o usuário? 

Quanto aos procedimentos utilizados, fez-se uso da pesquisa de campo e documental, 

visto que foram analisadas as rotinas dos profissionais deste meio, como a administração de 

clientes, gestão financeira e controle dos processos judiciais.  

Propôs-se utilizar o termo protótipo porque mesmo após todo o processo de 

desenvolvimento o sistema precisará passar pela implantação e homologação em clientes reais, 

pois conforme Guedes (2008, p.22) “pode, assim, evitar que, após meses ou, até, anos de 

desenvolvimento, descubra-se, ao implantar o sistema, que o software não atende 

completamente às necessidades do cliente devido, sobretudo, a falhas de comunicação durante 

as entrevistas iniciais.”. 

No desenvolvimento da revisão da literatura, foram apresentados conceitos em relação 

as linguagens e tecnologias aplicadas no trabalho, bem como em relação aos aspectos 

relacionados a análise de sistemas. 
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Com o objetivo de desenvolver um sistema totalmente web e com bom desempenho, o 

PHP foi utilizado como linguagem para o desenvolvimento do back-end. A escolha do PHP 

deve-se ao fato de sua vasta documentação e simplicidade para o desenvolvimento de sistemas. 

Trabalhando em conjunto com o PHP, as tecnologias utilizadas para a construção do front-end 

foram HTML5, CSS, JavaScript e jQuery, importantes para a construção do layout e também 

para a manipulação de elementos das páginas. 

Visando facilitar e agilizar o desenvolvimento do protótipo, o framework CodeIgniter 

foi utilizado para a construção do sistema, devido aos recursos que oferece, como bibliotecas 

para gerenciamento da conexão com o banco de dados que foi escolhido para armazenar e 

gerenciar as informações do protótipo, o PostgreSQL. Já no desenvolvimento do front-end, ou 

seja, da interface do sistema, optou-se por utilizar um template que oferece a utilização de 

componentes do framework Bootstrap que simplifica o desenvolvimento das telas e ser 

responsivo, adaptando-se aos dispositivos móveis. 

 

 

4 ANÁLISE 

 

 

4.1 VISÃO GERAL DO PROTÓTIPO 

 

O protótipo do sistema SGJ – Sistema de Gestão Jurídica tem como objetivo otimizar o 

trabalho desempenhado pelos profissionais da área. Através da digitalização de documentos e 

rotinas, como registro dos dados do cliente, agenda de compromissos e registros financeiros, 

centralizando as informações em uma única ferramenta que será acessível a partir de qualquer 

dispositivo com conexão à Internet. Com a utilização do sistema, problemas relacionados a 

perda de arquivos ou a existência documentos distribuídos em diversas ferramentas, por 

exemplo, serão solucionados. 

Para utilizar o sistema, serão cadastrados os usuários através da página de manutenção 

de usuários. Esta página permitirá ainda habilitar ou desabilitar o acesso do usuário, ou então 

trocar informações como e-mail e senha do usuário. Para os usuários com permissões de 

advogado será disponibilizado um histórico de acessos dos usuários ao sistema, exibindo data 

e hora do acesso. 

Ao possuir seu cadastro realizado no sistema, o advogado poderá cadastrar os demais 

usuários, sendo um auxiliar do escritório, ou um cliente. Após autenticar-se, o advogado ou 
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auxiliar serão redirecionados para a página inicial, onde visualizarão o menu com todas as 

rotinas disponíveis no sistema, um ícone indicando notificações do sistema e também um 

dashboard, contendo os compromissos do dia cadastrados na agenda, informações sobre o 

financeiro e sobre os processos. 

O cadastro de clientes deverá servir como base para as demais rotinas do sistema. 

Inserindo as informações pessoais e dados de contato do cliente, o usuário poderá realizar 

consultas posteriormente de maneira simples. Após realizar o cadastro do cliente, será possível 

cadastrar um ou mais contratos relacionados aos serviços prestados a cada cliente. 

Com o cadastro do cliente concluído, será possível cadastrar processos ou casos 

relacionados a algum cliente. Para cadastrar um novo processo, o usuário deverá acessar a 

respectiva função no menu do sistema e informar os dados necessários. Após o cadastro inicial, 

o usuário poderá cadastrar os documentos relacionados ao processo.  

A medida em que ocorram atualizações nos processos, tais atualizações poderão ser 

cadastradas no sistema, juntamente de arquivos relacionados as atualizações. O usuário poderá 

visualizá-las individualmente, e também gerar um relatório em PDF com todas as atualizações 

e seus documentos em ordem cronológica. 

Com o intuito de permitir que o cliente visualize os arquivos e a situação de seu processo 

ou caso, o sistema disponibilizará um acesso para a área do cliente. Este acesso será 

disponibilizado por um advogado ou um auxiliar que criará um usuário no sistema com 

permissão para a área do cliente. Com a criação do usuário, o cliente será notificado via e-mail 

com suas informações e link de acesso ao sistema. 

Para gerenciar os compromissos dos integrantes do escritório, será disponibilizada uma 

agenda, em que será possível criar compromissos individuais ou compartilhados com mais 

usuários. Ao gravar um novo compromisso, os usuários relacionados receberão um e-mail 

notificando sobre o compromisso. Será exibida também uma notificação na área de notificações 

do sistema e na página inicial serão listados os compromissos do dia para o usuário. 

No gerenciamento financeiro, os usuários registrarão entradas e saídas. Ao cadastrar 

uma movimentação financeira, o usuário irá informar o centro de custo, informação utilizada 

posteriormente no fluxo de caixa. A partir do cadastro das movimentações financeiras, o usuário 

visualizará um lembrete de contas a pagar ou receber, que será exibido também diariamente na 

área de notificações e no dashboard da página inicial. 

O sistema disponibilizará ainda um gerenciador eletrônico de documentos com o 

objetivo de armazenar documentos relevantes e também documentos que sirvam de padrão, 

como um documento timbrado ou modelos de contratos, procurações, etc. 
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4.2 REQUISITOS 

 

Após a definição das necessidades em um sistema para gestão de um escritório de 

advocacia, foram definidos os requisitos funcionais do sistema, conforme o Quadro 1. Os 

requisitos funcionais são as funções que o sistema deve prover para que sejam supridas as 

necessidades do usuário. (SOMMERVILLE, 2007). 

 

Quadro 1 – Requisitos Funcionais 
Número Descrição 

RF01 O sistema deverá permitir o gerenciamento de usuários em 3 níveis: advogado, auxiliar e cliente, 

com as seguintes permissões: 

a) Advogado: utilizar todas as rotinas do sistema. 

b) Auxiliar: utilizar todas as rotinas do sistema. 

c) Cliente: acessar a área do cliente. 

RF02 O sistema deverá permitir o gerenciamento de informações sobre clientes. 

a) Cadastro de dados pessoais e de contato. 

b) Cadastro por cliente dos contratos realizados entre escritório e cliente. 

RF03 O sistema deverá permitir o gerenciamento de tipos de contratos. 

RF04 O sistema deverá permitir o gerenciamento de casos e processos. 

a) O usuário deverá atribuir um título e informar a qual cliente pertence ao cadastrar um 

processo. 

b) O sistema deverá permitir que sejam cadastrados novos arquivos conforme o processo é 

atualizado. 

c) O sistema deverá gerar um relatório exibindo as atualizações de cada processo em ordem 

cronológica. 

RF05 O sistema deverá permitir a contabilização de honorários por processo. 

RF06 O sistema deverá permitir o gerenciamento de pendências financeiras e pagamentos realizados por 

clientes. 

RF07 O sistema deverá gerar relatórios com o fluxo de caixa mensal. 

RF08 O sistema deverá permitir o gerenciamento de compromissos através de uma agenda 

compartilhada. 

RF09 O sistema deverá permitir o gerenciamento de documentos a partir de um gerenciador eletrônico 

de documentos. 

RF10 O sistema deverá gerar um relatório de acessos ao sistema. 
RF11 O sistema deverá permitir que clientes acessem documentos relacionados aos seus processos e 

casos. 

Fonte: Acervo do Autor. 

 

O Quadro 2 apresenta um requisito funcional opcional, que é definido como um tipo de 

requisito funcional. Por ser classificado como opcional, a falta da implementação desse 

requisito no protótipo não prejudica o funcionamento das demais funcionalidades. 

 

Quadro 2 – Requisitos Funcionais Opcionais 
Número Descrição 

RF12 O sistema poderá ser integrado aos tribunais para buscar atualizações automáticas dos processos 

através do número do processo ou pelo registro na OAB do advogado. 

Fonte: Acervo do Autor. 

 

Foram levantados também requisitos não funcionais (Quadro 3). Os requisitos não 
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funcionais se referem às características técnicas necessárias para o bom funcionamento e 

otimização da experiência do usuário com o sistema. (SOMMERVILLE, 2007). 

 

Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais 
Número Descrição 
RNF01 O sistema deverá estar em plataforma web. 

RNF02 O sistema deverá possuir interface responsiva, sendo adaptável aos mais diversos tipos de 

dispositivos, entre telefones celulares, tablets e computadores de mesa. 

Fonte: Acervo do Autor. 

 

 

4.3 DIAGRAMAS 

 

Com o levantamento de requisitos realizado, também foram criados diagramas para 

representar a utilização do sistema e também as atividades desempenhadas pelos usuários. Os 

usuários classificados como Advogado possuem as mesmas permissões que os usuários 

classificados como Auxiliar. A seguir são apresentados os principais diagramas desenvolvidos. 

A Figura 1 representa o diagrama de casos de uso, demonstrando quais ações cada tipo 

de usuário pode utilizar no sistema. 
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Figura 1: Diagrama de Casos de Uso. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Para demonstrar os menus disponíveis para os advogados e auxiliares no sistema, foi 

desenvolvido o diagrama da Figura 2. Após autenticar-se, o usuário é direcionado para a página 

inicial, onde é apresentado um dashboard com informações da agenda e dos processos, e 

também são exibidos os menus: Clientes, Contratos, Casos/Processos, Agenda, Financeiro, 

Gerenciador Eletrônico de Documentos e Usuários. 
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Figura 2: Diagrama de Atividade - Menus do sistema 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Para o desenvolvimento do protótipo, optou-se pelo paradigma de programação 

orientada a objetos.  
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Figura 3: Diagrama de Classes. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Para representar as classes do sistema foi construído o diagrama de classes, conforme 

apresentado na Figura 3. 

 

 

5 IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

5.1 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

Com o objetivo de desenvolver uma aplicação web, a linguagem de PHP foi escolhida 

para a implementação do back-end do protótipo. Responsável por processar as informações e 

realizar a comunicação com o banco de dados, o PHP permite conectar-se com o banco de dados 

PostgreSQL, utilizado para armazenar as informações inseridas através do protótipo. 

Para agilizar e facilitar o desenvolvimento, o framework CodeIgniter foi implantado no 
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protótipo. Dentre os motivos da escolha do CodeIgniter, pode-se citar a facilidade de 

configuração e a oferta de bibliotecas e soluções que diminuem o tempo necessário para 

desenvolver funcionalidades comuns, como a conexão com o banco de dados por exemplo. O 

CodeIgniter utiliza o padrão MVC (Model-View-Controller) para a separação entre lógica e 

apresentação ao usuário. Oferece também helpers nativos que facilitam a realização de 

determinadas tarefas comuns no sistema, o CodeIgniter permite que desenvolvedores criem e 

customizem seus próprios mecanismos de ajuda.  

Em relação ao front-end do protótipo, utilizou-se o CSS para o estilo das páginas HTML, 

juntamente com o jQuery. Além dos estilos e junções JavaScript e jQuery do Bootstrap, foram 

desenvolvidas funções básicas para a personalização de alguns componentes do próprio 

Bootstrap e também para a utilização de máscaras nos campos dos formulários, como por 

exemplo, em campos de telefone ou CPF/CNPJ. 

 

 

5.2 UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

O Sistema de Gestão Jurídica possui 3 níveis de acesso: advogado, auxiliar e cliente. 

Apesar de haver a distinção entre os níveis quanto ao acesso aos módulos do sistema, o login é 

realizado pela mesma página, apresentada na Figura 4. 

Quanto ao visual do sistema, pelo fato da utilização do Bootstrap, há um padrão na 

estilização dos componentes de todo o sistema para que o usuário possa utilizar e compreender 

o sistema com facilidade. Caso o usuário acesse o sistema por um dispositivo móvel, como um 

smartphone ou tablete, o layout do sistema se adaptará conforme as dimensões da tela do 

dispositivo. 
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Figura 41 - Página de login do SGJ 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Se o usuário não for autenticado, é exibida uma mensagem informando o problema. 

Caso a autenticação seja realizada com sucesso, o usuário é direcionado para a página inicial 

do sistema. Na página inicial (Figura 5) são apresentados os menus do sistema à esquerda, um 

dashboard com informações importantes no centro da tela e uma barra com os ícones de 

notificações e de configurações no topo da página. 

 

Figura 5 - Página Inicial do SGJ 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

O dashboard apresenta os compromissos do dia do usuário cadastrados na agenda, 

pendências financeiras e as notificações geradas pelas funcionalidades do sistema. Ao clicar 

nos links de cada tipo de informação apresentada, o usuário é direcionado para a página com as 

informações cadastradas. 

Ao lado direito do menu superior, é apresentado um ícone para visualização as 
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notificações, ao lado do nome do usuário logado. Ao lado direito do nome do usuário, há um 

ícone para acessar as configurações do usuário e também para sair do sistema (Figura 6). 

 

Figura 6 - Ícones de Notificações e Configurações do Usuário do SGJ 

 
Fonte: Acervo do Autor. 

 

Ao acessar o menu de clientes, o usuário visualiza a lista de clientes cadastrados no 

sistema, em que são apresentados dados pessoais em uma tabela de fácil visualização. Ao lado 

dos dados de cada cliente são exibidos os botões Editar e Excluir, que realizam a ação de abrir 

o formulário com os dados do cliente e a exclusão do cliente, respectivamente. Também é 

exibido o botão Novo, que redireciona o usuário para o formulário de cadastro de clientes. 

O formulário de cadastro de clientes, exige o preenchimento dos campos como o nome, 

CPF/CNPJ, data de nascimento, endereço, número, bairro, CEP, cidade, estado, celular e tipo 

de pessoa. Os campos complemento, telefone, profissão e e-mail são opcionais. Caso algum 

dos campos obrigatórios não seja preenchido, o sistema exibe uma mensagem informando do 

problema. Caso não ocorra nenhum problema, os dados são gravados no banco de dados e o 

sistema exibe uma mensagem de sucesso. 

Após cadastrar um cliente, o usuário poderá cadastrar informações relacionadas aos 

contratos do cliente. Antes de cadastrar um contrato, o sistema permite realizar o cadastro de 

tipos de contratos.  

O cadastro de tipos de contrato é composto basicamente pelo nome do tipo de contrato, 

como por exemplo: prestação de serviços, honorários advocatícios, dentre outros. O cadastro 

de tipos de contratos foi desenvolvido com o intuito de otimizar a organização dos contratos, 

que podem acumular grandes quantidades com o passar do tempo. 

Após o cadastro de tipos de contratos, o usuário pode cadastrar os contratos referentes 

aos trabalhos realizados para os clientes. Acessando o menu Contratos e selecionando a opção 

Contratos, o usuário é direcionado para a lista de Contratos cadastrados no sistema. 

A consulta de contratos segue o mesmo padrão das demais consultas de registros, 

contendo os dados cadastrados com seus respectivos botões das ações de incluir, editar e 

excluir. Há ainda o botão baixar, que realiza a ação de download do arquivo de contrato 
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cadastrado. 

No formulário de cadastro de contratos, o usuário deve preencher os campos: título, 

cliente, tipo de contrato, descrição, arquivo (selecionar o arquivo com o contrato redigido) e 

início da vigência. Somente o campo do fim da vigência do contrato é opcional. 

A rotina de cadastro de processos é acessada pelo item Processos no menu do sistema. 

Na listagem dos processos, são exibidas algumas informações básicas a respeito de cada 

processo, e são exibidos os botões que realizam as ações do sistema. 

A funcionalidade de processos pode ser acessada pelos usuários do tipo Advogado ou 

Auxiliar, e também pelo cliente, sendo esse o único menu disponível na Área do Cliente. Os 

usuários do sistema com nível de acesso Advogado ou Auxiliar poderão realizar inclusões e 

alterações de qualquer processo. Já os clientes, poderão apenas consultar as informações e 

arquivos cadastrados nos processos relacionados exclusivamente ao seu usuário. O cadastro de 

um processo possui os seguintes campos para preenchimento: cliente, título, número do 

processo, descrição, data de abertura, contrato e valor dos honorários.  

Conforme ocorrem atualizações nos processos, é possível cadastrá-las no sistema. Para 

acessar a rotina de atualizações de processo, o usuário deve acessar a lista de processos no 

sistema e selecionar a ação Atualizações no processo em que deseja consultar ou incluir 

movimentações. São listadas em tela as atualizações do processo por ordem decrescente da data 

de atualização. Caso exista um arquivo cadastrado na atualização, um botão para realizar o 

download do arquivo é exibido ao lado do botão Editar. 

Na consulta das atualizações, o usuário pode gerar um relatório em PDF com todas as 

atualizações e arquivos cadastrados clicando no botão Gerar Relatório. Já para cadastrar uma 

atualização de processo, o usuário deve preencher os campos: título (obrigatório), data de 

atualização (obrigatório), descrição e arquivo (selecionar um arquivo relacionado a 

atualização). 

Para auxiliar na organização dos compromissos pertinentes ao escritório de advocacia, 

o Sistema de Gestão Jurídica oferece uma funcionalidade de cadastro de compromissos ou 

eventos. Para utilizar essa funcionalidade, o usuário deve acessar o menu Agenda. Ao acessar 

este menu, são listados os compromissos cadastrados. 

Para cadastrar um novo compromisso, o usuário deve clicar no botão Novo e preencher 

os campos título (obrigatório), descrição (obrigatório), local, data (obrigatório), horário 

(obrigatório) e usuários relacionados (obrigatório). Ao selecionar os usuários relacionados e 

gravar o compromisso, uma notificação é enviada para cada usuário informando a respeito do 

compromisso. 
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O sistema também oferece um gerenciamento para o setor financeiro do escritório. Ao 

clicar na opção Financeiro no menu do sistema, são listadas 3 opções para o usuário: Centros 

de Custo, Entradas e Saídas. Os centros de custos são categorias criadas com o objetivo de 

organizar a lista de entradas financeiras. A página de listagem dos centros de custo segue os 

padrões das demais telas de consulta do sistema. 

Para cadastrar um novo centro de custos, basta informar um nome para o novo centro 

de custo. Caso informe um centro de custo com um nome já existente, o sistema exibe uma 

mensagem informando sobre a inconsistência. 

Após cadastrar os centros de custos, o usuário pode acessar a tela de Entradas e cadastrar 

as entradas financeiras. Para cadastrar uma nova entrada, basta clicar no botão Novo. O 

formulário de cadastro de uma entrada é composto pelos campos: centro de custo (obrigatório), 

cliente, descrição (obrigatório), valor (obrigatório), data de pagamento (obrigatório) e data de 

vencimento. 

Outra opção disponível ainda no menu Financeiro é a função de Saídas. Ao clicar no 

menu Saídas, são listadas as saídas financeiras cadastradas no sistema. A tela de consulta de 

saídas, assim como a tela de consulta de entradas, possui o botão Gerar Relatório, que 

disponibiliza um relatório no formato PDF com todas as entradas e saídas cadastradas no 

sistema nos últimos 30 dias. Para inserir um novo registro, o usuário deve preencher os campos 

do formulário, que são: centro de custos (obrigatório), descrição (obrigatório), valor 

(obrigatório), data de pagamento (obrigatório) e data de vencimento. 

Outro recurso disponível no sistema é o GED – Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos. No GED, os usuários do sistema podem armazenar documentos para que sejam 

facilmente encontrados e baixados posteriormente. Para acessar o recurso, deve-se clicar no 

menu GED. Ao clicar no menu, são exibidos os arquivos já cadastrados no sistema. O cadastro 

de novos arquivos pode ser feito de maneira simples clicando no botão Novo da tela de consulta. 

O formulário de cadastro exige o preenchimento dos campos: nome e arquivo (selecionar 

arquivo para upload). 

Os usuários com nível de acesso de advogado e auxiliar podem cadastrar novos usuários. 

Para acessar a lista de usuários do sistema, o usuário deve clicar no menu Usuários. A tela de 

consulta apresenta as informações individuais dos usuários, além do botão Novo Usuário e 

também o botão Registro de Acessos. No formulário de cadastro de usuários, devem ser 

preenchidos os campos: nome, e-mail, senha, CPF/CNPJ, tipo de usuário e acesso liberado. No 

campo tipo de usuário, deve-se escolher entre Advogado, Auxiliar e Cliente. 

Usuários do tipo Advogado podem ainda acessar a página de log de acessos, onde são 
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exibidos todos os acessos realizados pelos usuários do sistema, onde é possível saber o nome 

do usuário, a data do acesso e o IP. 

Por fim, ao utilizar o Bootstrap o layout do sistema se adapta conforme as dimensões da 

tela do dispositivo pelo qual o usuário acessa o sistema. 

 

Figura 7 - Apresentação do Dashboard Responsivo do SGJ 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Conforme apresentado na Figura 7, o layout do dashboard do sistema é alterado, 

reorganizando as informações para que a visualização não seja prejudicada. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo constituiu-se em apresentar o processo de desenvolvimento um 

protótipo de sistema para gestão de um escritório de advocacia, chamado de SGJ – Sistema de 

Gestão Jurídica, auxiliando na organização das informações dos trabalhos desenvolvidos no 

dia-a-dia do escritório. 

A escolha das linguagens de programação e ferramentas para o auxílio no 

desenvolvimento do protótipo juntamente com o framework CodeIgniter, que oferece 

mecanismos para facilitar a construção de um software, tornaram possível a conclusão do 
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protótipo. 

O sistema desenvolvido oferece ao usuário uma ferramenta de auxílio na organização 

das informações e gestão das rotinas internas do escritório disponibilizando um controle 

eficiente de dados dos clientes do escritório. O sistema permite o cadastro de contratos, 

processos e suas atualizações, além de uma agenda de compromissos compartilhada entre os 

usuários do sistema e um controle financeiro de entradas e saídas, centralizando as informações 

em um único sistema acessível a partir de qualquer dispositivo com acesso à Internet. 

Para isto alcançar o objetivo deste trabalho, primeiramente foram detalhadas as 

tecnologias e conceitos aplicados no desenvolvimento do protótipo por meio da revisão da 

literatura. Em seguida, através da construção do capítulo de análise foi possível definir 

requisitos e elaborar diagramas UML para a especificação do protótipo. Por fim, visando 

apresentar o processo de desenvolvimento do protótipo e as tecnologias utilizadas, foi 

construído o capítulo de implementação. Desta forma pode-se dizer que objetivo de detalhar 

sobre o desenvolvimento um protótipo de sistema web para auxiliar na gestão de informações 

sobre processos, clientes e finanças em um escritório de advocacia foi alcançado. 

Contudo, dada das limitações do presente artigo, bem como visando a continuidade 

deste projeto, são apresentadas as recomendações para trabalhos futuros. Primeiramente, para 

obter-se uma melhor visão das necessidades que o software deve atender, propõe-se aplicar uma 

pesquisa quantitativa em escritórios de advocacia da região visando identificar quais já utilizam 

algum tipo de sistema informatizado, quais são os recursos que este sistema oferece, quais são 

as características positivas e negativas destas ferramentas. Esta pesquisa pode servir também 

de plano de fundo para uma análise de mercado, permitindo analisar a demanda para utilização 

desse software na região. 

Em segundo lugar, propõe-se selecionar um escritório de advocacia, para que possa 

servir de cliente piloto do sistema, visando identificar novos requisitos e homologar as rotinas 

já desenvolvidas. 

Em terceiro lugar, propõe-se implementar no protótipo a possibilidade de relacionar um 

processo a múltiplos clientes, para que todos possam acessar a área do cliente, e não somente 

um cliente por processo. 

Por fim, no que tange ao desenvolvimento, embora todos os requisitos levantados foram 

totalmente desenvolvidos, e o protótipo ser totalmente funcional, foi proposto como requisito 

opcional uma integração aos tribunais para buscar atualizações automáticas dos processos 

através do número do processo ou pelo registro na OAB do advogado. Desta forma, como 

recomendação de trabalhos futuros sugere-se a investigação da possibilidade de realizar estas 
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integrações, considerando que cada tribunal utiliza uma tecnologia de software diferente será 

necessário a verificação individual de cada um, para posteriormente realizar o desenvolvimento 

no sistema. 
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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo apresentar uma proposta de automação de processos através da tecnologia 

RFID em um supermercado de Rio do Sul, com o intuito de impactar em um atendimento rápido e eficiente, 

garantindo mais rotatividade de clientes, agilidade e praticidade nos procedimentos internos. Buscou-se descrever 

o RFID como uma aposta para problemas que são comuns como: controle de estoque, perdas e danos, furtos, 

atendimento final ao cliente e outros desafios encontrados no supermercado. Foi questionado se a automação 

através de um Sistema RFID pode trazer melhorias nos processos internos do supermercado, e pode ter grande 

influência no atendimento ao cliente? O objetivo foi analisar criticamente os processos atuais e a proposta da 

implantação da tecnologia de etiquetas inteligentes (RFID) inseridos no contexto do segmento supermercadista, 

além, de analisar uma proposta de abertura 24 horas do estabelecimento. A metodologia contemplou o tipo de 

pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Ficou claro para a empresa estudada, que a implantação do sistema RFID 

permite o uso de sistema de forma a coleta de dados em tempo real de produtos diferentes, em locais diferentes do 

supermercado, garantindo um caráter de comodidade, precisão e conforto para o cliente final. Concluiu-se que o 

sistema RFID, para um supermercado, pode se dar em aplicações das mais variadas possíveis, que vão desde o 

controle de estoque, controle nos prazos de validade, segurança antifurto até o atendimento ao cliente final. 

 

 

Palavras-chave: Radio Frequência. Estoque. Automação. 

 

 

ABSTRACT 

The present study aims to present a proposal for automation of processes through RFID technology in a 

supermarket in Rio do Sul, with the purpose of impacting on a fast and efficient service, ensuring more customer 

turnover, agility and practicality in internal procedures. We sought to describe RFID as a bet for problems that are 

common such as: inventory control, loss and damage, theft, customer service and other challenges found in the 

supermarket. It was asked if the automation through an RFID System can bring improvements in the internal 

processes of the supermarket, and can have great influence in the customer service? The objective was to critically 

analyze the current processes and the proposal of the implantation of the smart tag technology (RFID) inserted in 

the context of the segment supermarket, in addition, to analyze a proposal of opening 24 hours of the establishment. 

The methodology included the type of bibliographic research and the case study. It was clear to the company 

studied that the implementation of the RFID system allows the use of a system in order to collect data in real time 

of different products, in different places of the supermarket, guaranteeing a character of convenience, precision 

and comfort for the final customer. It was concluded that the RFID system, for a supermarket, can take place in 

applications of the most varied possible, ranging from inventory control, time-of-use control, antitheft security to 

end customer service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Fazer um bom uso da tecnologia tem sido fundamental para a sobrevivência das 

empresas. Este trabalho analisou o Sistema tecnológico RFID (do inglês Radio-Frequency 

Identification que no português significa Identificação por Rádio Frequência) e a possibilidade 

de seu uso. Considerando-se para fins de melhor delimitação de pesquisa, o foco é a 

aplicabilidade das etiquetas de radiofrequência e equipamentos de leitura das mesmas em um 

supermercado de Rio do Sul, visando na agilidade dos processos e do atendimento ao 

consumidor. O cenário prospectado para o uso da tecnologia em questão propõe minimizar filas 

e transtornos comuns nos caixas do supermercado assim como também mostrar todo o processo 

em geral.  

O planejamento na área pode otimizar o controle de movimentação de mercadorias e de 

estoque, aumentando o uso eficiente dos meios internos da empresa. A tecnologia RFID pode 

realizar esse controle de um modo inteligente e com a mínima margem de erro possível. 

O sistema de controle de estoque baseado em identificação por rádio frequência torna 

possível que vendas, data de validade e localização de um produto seja controlada de forma 

segura e com amplas vantagens em relação ao código de barras.  

O estudo parte de um contexto que associa a tecnologia do Sistema RFID no segmento 

de varejo, buscando compreender como a referida alternativa funciona e pode impactar em um 

atendimento rápido e eficiente, garantindo uma maior rotatividade de clientes na empresa. O 

RFID se apresenta como uma aposta para os problemas que são comuns, tanto na retaguarda 

como na frente da loja, pelo fato de ainda dependerem da intervenção humana, com erros de 

manuseio, controle de gôndolas, reposição de estoques, etc. 

A partir do momento que se fala de automação de processos supostamente fala em 

mudar grande parte da cultura da empresa. Sendo assim, esse estudo ira contemplar todo o 

processo de automação através de um sistema de radiofrequência, desde o início (chegada do 

produto na empresa) até o final (saído do produto da empresa). 

Com um sistema automatizado amplia uma visão de funcionamento diferenciado, um 

ponto que destaca a empresa diante de seus concorrentes, com o sistema RIFD se pode pensar 

em um estabelecimento aberto 24 horas sem a necessidade de novos funcionários e atendendo 

as necessidades do consumidor final no momento exato em que ele precisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 AUTOMAÇÃO COMERCIAL 

 

Vários autores ressaltam a importância da componente tecnológica na estratégia geral 

de uma empresa. As tecnologias, sejam elas de equipamentos ou de gestão, estão se 

desenvolvendo com grande velocidade. Porter e Rowe (1989), Mason e Dickel (1986) dedicam 

parte das suas análises estratégicas ao monitoramento constante das tecnologias envolvidas no 

ambiente operativo das empresas, e esse conceito pode ser bem aplicado no caso do varejo. No 

caso da automação comercial, este avanço é representado pelas diversas aplicações disponíveis, 

como o código de barras, os scanners, o EFT (eletronic funds transfer) ou o EDI (eletronic data 

interchangé). A transformação tecnológica não é, por si só, importante, mas torna-se relevante 

quando afeta a vantagem competitiva e a estrutura industrial, como citado pelo próprio Porter. 

Mason e Mayer (1980) indicam o novo caminho que a tecnologia vem impondo às 

instituições varejistas em um curto espaço de tempo, como promoções e propagandas, 

possibilidades de feedbacks em relação às respostas, as modificações propostas em linhas de 

produto, entre outras formas de interação entre varejistas e consumidores. O advento do código 

de barras, dos scanners, do EFT (eletronic funds transfer), do EDI (eletronic data interchange) 

contribui para esse fim. Achabal e McIntyre (1987) também concordam com Mason e Mayer, 

relatando as profundas modificações tanto de controle como de gestão que essas novas 

tecnologias oferecem aos varejistas. 

 

 

2.2 SISTEMA RFID 

 

 

2.2.1 O que é o RFID 

 

Assim como o código de barras, o RFID é pertencente ao grupo de tecnologias de 

identificação e captura de dados automáticos. O RFID é uma tecnologia sem fio (wireless) 

destinada a coleta de dados. (VIANA, 2007).  

Segundo Viana (2007) esta tecnologia já está sendo utilizada em outras áreas como: 

saúde, monitoramento de crianças nas escolas, passaportes, controle de carros, controle de 
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acesso, etc., atendendo setores em que o código de barras já não dá suporte às necessidades de 

automação. 

Para Santini (2007) a utilização desta tecnologia é muito vasta, podendo ser amplamente 

estudada e implantada por diferentes setores, desde bibliotecas até animais, de um container até 

uma lata de refrigerantes; tudo isto sendo monitorado por leitores e checado via rede. 

 

 

2.2.2 Funcionamento do RFID 

 

De acordo com Glover e Bhatt (2009) o sistema de RFID utiliza basicamente dos 

seguintes componentes:  

• Tag, que é anexada ao item a ser rastreado;  

• Leitor, que reconhece os identificadores e lê as informações armazenadas; 

• Antena e sistema de comunicação, os quais se comunica com o leitor através de um 

software chamado middleware. 

A Figura 2 apresenta os elementos que constituem um sistema RFID.  

 

Figura 2 – Componentes de um Sistema RFID 

 
Fonte: (GLOVER; BHATT, 2007 citados por MALTA, 2009). 

 

Conforme citado por Ram (2009), as informações sobre identificação do objeto são 

gravadas na etiqueta (tag), a seguir esta é anexada a um objeto. As informações contidas são 

lidas pela antena e leitor consecutivamente, através da rádio frequência. O "RFID middleware" 

gerencia um volume enorme de informações adquiridas ao longo da cadeia de suprimentos e 

por fim é realizada a integração com os sistemas gerencias da empresa. 
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2.2.3  Componentes do RFID 

 

As subseções abaixo explicarão os principais componentes do RFID 

 

2.2.3.1 Tag RFID 

 

Santini (2008) ressalta que as tags são um dos componentes mais importantes da 

tecnologia de um sistema de identificação por RFID, pois é por meio delas que os dados podem 

ser enviados, recebidos e transmitidos.  

As tags ficam subdivididas em três grandes grupos (IBM, 2014):  

• TAGS passivas: uma etiqueta passiva, não contém uma bateria, a energia é fornecida 

pelo leitor e pode ser observado na Figura 4.  

 

Figura 3 - Tag Passiva 

 
Fonte: iTAG Tecnologia, 2019. 

 

• TAGS ativas: pode ser observado na Figura 5 que uma etiqueta RFID ativa é 

equipada com uma bateria que pode ser utilizada como uma fonte de energia parcial ou 

completa para o circuito e a antena da etiqueta;   

 

Figura 4 - Tag Ativa 

 
Fonte: Sanray Company News, 2016. 
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• TAGS semi-passivas: etiquetas com sensores de condição, como mostra a Figura 6, 

não apenas têm uma bateria, mas também incluem circuitos que leem e transmitem diagnósticos 

de volta para o seu sistema de sensores. 

 

Figura 5 - Tag Semi-Passiva 

 
Fonte: Alibaba.com, 1999-2019. 

 

 

2.2.3.2 Leitores RFID 

 

Santini (2008), destaca que os leitores têm a função de estabelecer comunicação com as 

tags RFID por meio de uma antena, repassando as informações e, em alguns casos, processando-

as para outros sistemas.               

Todos os leitores, independente de capacidade, funcionalidade ou tipo, têm como 

dispositivo de entrada uma antena (SANTINI, 2008).  

Santini (2008) explica que a representação de um leitor é essencial para determinar qual 

tipo de sistema RFID será utilizado. Os mesmos são adequados conforme a necessidade de uso, 

variando a forma, o tamanho e o manuseio. Os principais leitores são os portais (onde a tag 

passa por uma espécie de porta), as prateleiras inteligentes (permitindo monitorar a quantidade 

de produtos estocada), os leitores portáteis (disponíveis inclusive em celulares), os túneis (que 

oferecem uma blindagem para frequência utilizada) e as impressoras (que além de ler as 

informações podem fazer a impressão de etiquetas com códigos de identificação RFID). 

 

 

2.2.3.3 Antenas RFID 

 

A antena RFID é um equipamento que é conectado ao leitor, responsável por enviar e 

receber sinais de rádio com as informações das etiquetas.Segundo Lahiri (2005) um leitor se 
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comunica com uma etiqueta por meio de antenas do leitor. Antenas são dispositivos separados, 

que estão fisicamente ligados ao leitor, ou acoplados nos mesmos.   

 

 

2.2.3.4 Componentes Lógicos do RFID 

 

Almeida (2011) destaca que os componentes lógicos do sistema são softwares que 

realizam todo o controle de um sistema RFID, as atividades desde a camada de comunicação 

de um leitor com uma antena até o software instalado em um terminal que recebe estas 

informações são realizadas através desses componentes lógicos. 

Glover e Bhatt (2007) citam que há quatro componentes lógicos dentro de um 

controlador de leitor RFID, sendo eles: API do leitor, Comunicações, Gerenciamento de 

Eventos e Subsistema da Antena.   

A função da API (Application Programming Interface ou Interface de Programação de 

Aplicativos) é criar um conjunto de rotinas e padrões para estender as funcionalidades de um 

sistema, permitindo agregar valor e recursos ao sistema, com a finalidade de ter o desempenho 

designado no início do projeto. A API é o primeiro dos componentes lógicos de um sistema 

RFID. (GLOVER; BHATT, 2007)  

Glover e Bhatt (2007) ressaltam que a API é o que permite que outras aplicações se 

comuniquem com o leitor e tem como principal função transformar informações vindas do 

middleware para as tags e vice-versa.  

O Subsistema de Comunicação é responsável por selecionar o protocolo de 

comunicação com o middleware, como Ethernet, Bluetooth, serial ou algum outro tipo 

proprietário. (GLOVER; BHATT, 2007). 

O Gerenciador de Eventos serve para definir o evento, filtrar esses eventos e, então, 

decidir qual seu destino, como ser enviado para um relatório ou uma aplicação externa 

(GLOVER; BHATT, 2007).  

 Heckel (2007) afirma que o Subsistema de Antena é a parte lógica da antena que 

controla a comunicação da antena física com a tag. 

 

 

2.2.3.5 Middleware 

 

Rei (2010) destaca que o middleware é o responsável pelo processamento da informação 
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obtida pelo leitor. Middleware se encarrega de incorporar o software que permite o registro das 

comunicações entre tag e leitor, de solicitar as informações necessárias à base de dados e 

fornece essas informações ao leitor para que ele possa dialogar com a tag e de receber as 

informações do leitor que deve guardar e atualizar as bases de dados mantendo o sincronismo 

entre todos os intervenientes no processo. A Figura 9 apresenta o middleware em um sistema 

RFID.  

 

Figura 6 - Middleware em um sistema RFID 

 
Fonte: REI, 2010. 

 

 

2.3 CONTROLE DE ESTOQUE 

 

 

2.3.1 Definição de estoque 

 

Estoque é usado para descrever qualquer recurso material armazenado em um sistema 

de transformação, podendo se tratar de matéria-prima, produtos semiacabados, produtos 

acabados, materiais administrativos e suprimentos variados. Em outras palavras pode-se dizer 

que seria tudo que a empresa possui guardado para suprir suas necessidades. 

Conforme relatado por Slack et al (1997) estoque é tudo aquilo que precisa ser 

armazenado ou estocado em determinados locais de uma organização, pois assim complementa 

a rotatividade da organização, tornando a rápida e eficaz. Sobre este conceito pode-se definir 

estoque como: 

a. Materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, de modo a 

permitir o atendimento regular das necessidades dos usuários para a continuidade das atividades 

da empresa, gerando um estoque consequentemente, pela impossibilidade de prever-se a 

demanda com exatidão; 



155  

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.147-170, out./dez. 2019. 

b. Reserva para ser utilizada em tempo oportuno.  

 De acordo com Paoleschi (2014) os estoques representam um dos ativos mais 

importantes do capital circulante e da posição financeira da maioria das empresas comerciais. 

A correta determinação no início e no fim do período contábil é essencial para uma apuração 

adequada do lucro líquido do exercício. 

Paoleschi (2014) ainda afirma que o principal fundamento de todo o planejamento da 

empresa é o cuidado com os estoques, tanto operacional como estratégico, pois um controle 

correto dos estoques elimina desperdícios de tempo, de custo, de espaço e vai atender o cliente 

no momento em que ele deseja. 

Os estoques estão super ligados as principais áreas de operação das empresas e 

envolvem problemas de contabilização, administração, controle e avaliação. 

Somente pessoas autorizadas (funcionários ou autorizados pela gerência) podem fazer a 

movimentação dos materiais no estoque, e a entrada e saída devem ser sempre acompanhadas 

da documentação necessária. 

   

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA   

  

Para a realização desse estudo, busca-se as principais deficiências encontradas no 

supermercado em questão, e o que mais causa a insatisfação do consumidor final. A insatisfação 

do cliente é o que mais causa prejuízo a um estabelecimento comercial, aos poucos vai 

ocorrendo a perda desses consumidores pois eles buscam por um processo rápido e tecnológico. 

Procura-se entender como um sistema automatizado pode trazer melhorias para o 

estabelecimento fazendo com que seja mais procurado em relação a concorrências, e observar 

os impactos que pode trazer em atendimento diferenciado ao consumidor que o procura.  

O trabalho corresponde a uma pesquisa exploratória e pode ser classificada em 

qualitativa e quantitativa. Classifica-se em pesquisa qualitativa, a qual faz a relação da teoria 

com a prática e não se utiliza de dados estatísticos, e se enquadra como abordagem quantitativa 

no sentido de buscar as informações, baseada em dados numérico da empresa analisada. 

O acadêmico realizou pesquisas no Google Acadêmico, em livros, artigos, revistas e 

demais trabalhos que abordam o tema em questão. Percebe-se que esse assunto pode tomar uma 

grande dimensão, pela quantidade de conteúdo abordado em um só tema. Assim, se delimita o 

foco da pesquisa na automação pelo sistema RFID vindo do avanço tecnológico. Vale lembrar 

que ainda falta referências que tratam a respeito do assunto, por ser um sistema pouco visto no 
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meio acadêmico e na sociedade.  

As referências consultadas apresentaram teorias na qual complementam o sistema 

RFID, como por exemplo automação, gestão de estoque, atendimento ao cliente, sistema nos 

checkouts etc.  

 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA RFID 

 

Por se tratar de um supermercado conhecido e com um alto fluxo de clientes, verificou-

se a necessidade de uma proposta de implantar um sistema que possa agilizar nos processos 

internos, no atendimento, e também que ajude no controle do estoque. 

Para que se tenha um ótimo resultado em uma automação todos os processos devem ser 

levados em consideração e precisam ser representados e comentados com o maior número de 

informação possível, para que toda modificação seja feita com a máxima exatidão e para ser 

entendida e aprendida com mais facilidade. 

O sistema tecnológico do RFID deve ser implantado nos caixas, em terminais de 

consultas, nas portas do estabelecimento e também em todos os produtos. Com isso, todo 

processo interno terá maior agilidade e desempenho, o cliente terá pouco tempo de espera em 

filas para efetuar o pagamento de suas compras e terá uma redução de erros no estoque, devido 

a segurança antifurto e por ser um sistema mais preciso. 

O processo pelo qual o produto irá passar com a implantação do sistema RFID é citado 

abaixo:   

1. Ao chegar o produto será recebido, lançado no sistema e armazenado em um local 

separado, onde a mercadoria fica no máximo 3 dias; 

2. Em seguida será coletado alguns dados adicionais do produto e acrescentado no 

sistema através do código de barra; 

3. Após a coleta dos dados será implantado as etiquetas de radiofrequência nos 

produtos. 

4. Depois será feito o armazenamento dos mesmos no depósito; 
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5. Na hora de fazer a reposição de um determinado produto, o repositor irá procurar e 

pegar o que estiver com a data de vencimento mais próximo, isso será informado pelo sistema, 

inclusive sua localização física;  

6. Em seguida será posto em uma gondola determinada pelo layout;  

7. Na hora da compra o cliente ira pegar o produto e dirigir-se ao caixa; 

8. No caixa o cliente ira chegar com a mercadoria, parar nos locais com os leitores de 

radiofrequência onde os mesmos irão fazer a leitura de todos os itens que estão na cesta ou no 

carrinho; 

9. Após esse processo o cliente efetuara o pagamento e estará liberado com as compras. 

Para a implantação da tecnologia o acadêmico analisou a estrutura física da loja e do 

depósito e o mix de produtos que a empresa trabalha. 

 

 

4.2 FUNCIONAMENTO DO RFID 

 

O funcionamento da tecnologia de RFID ocorre da seguinte forma: o leitor através de 

ondas eletromagnéticas energiza a tag, que responde transmitindo seu código de identificação, 

então, o leitor recebe este código e o disponibiliza para o middleware que definirá a finalidade 

dos dados recebidos.  

O Rfid funcionara através de etiquetas eletromagnéticas com microchips, Figura 28, que 

serão implantadas nos produtos que compõem o mix da empresa, a partir dessas etiquetas se 

obterá as informações do produto, como validade, componentes, preço etc., além de agilizar o 

atendimento final nos caixas, com a leitura de todos os itens (que se encontram no carrinho ou 

na cesta) ao mesmo tempo, sem ter que registrar um a um. 

 

Figura 7 - Etiqueta RFID 

 
Fonte: AFIXCODE, 2017. 
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O microchip RFID armazena as informações do item no formato EPC (Electronic 

Product Code do português código eletrônico), um número que permite identificá-lo de forma 

exclusiva. Os leitores podem ler os identificadores EPC a distância, sem necessidade de contato 

ou campo visual. 

O levantamento de dados e a especificação da interface a ser desenvolvida para a 

conversação entre os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning do português Sistema 

Integrado de Gestão Empresarial) ou WMS (Warehouse Management System do português 

Sistema de Gerenciamento de Armazenagem) devem ser muito bem especificadas, pois toda a 

comunicação do sistema se dará de acordo com este levantamento do processo.  

A integração entre o sistema existente e o sistema RFID se faz através de um 

Middleware RFID, que permite integrar aos sistemas de gestão os sistemas de captura 

automática de dados RFID (Leitores, Sensores, Atuadores e Sinalizadores) em tempo real. A 

TI (Tecnologia da Informação) ou CPD (Centro de Processamento de Dados) da empresa estará 

envolvida diretamente no levantamento e especificação desse quesito. 

 

Figura 8 - Funcionamento do RFID Middleware 

 
Fonte: ResearchGate, 2019. 

 

 

4.3 RFI4D NO ESTOQUE 

 

 

4.3.1 Recebimento e armazenamento 

 

O primeiro passo no recebimento é fazer o lançamento da NFE (Nota Fiscal Eletrônica) 

no sistema e verificar se os itens que estão na mesma correspondem aos itens do pedido (essa 
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verificação é feita através do código de barra), após realizar a verificação e dar entrada na NFE, 

o sistema emitira um romaneio que será enviado a um coletor, pelo qual o mesmo fara a 

conferência da mercadoria, para ver se o que está sendo entregue corresponde ao que consta da 

nota e no pedido. 

O armazenamento inicial será feito em um local separado do armazenamento definitivo. 

O produto irá ser recebido e armazenado em um local provisório onde o mesmo permanecerá 

até o momento em que for feito a coleta de dados adicionais e destinado ao local definitivo onde 

ficará até ser abastecido. 

 

 

4.3.2 Coleta de dados adicionais  

 

A coleta de dados adicionais é feita através de coletores eletrônicos e código de barra 

tradicional do produto. 

Para coletar esses dados adicionais será pego uma unidade do produto de cada caixa, 

usara o coletor e o código de barra para localizar o produto no sistema e através do mesmo 

(coletor) irão ser lançados os dados como: 

• Nome do produto; 

• Preço; 

• Data de fabricação; 

• Prazo de validade; 

• Lote; 

• Composição; 

• Características do produto; 

• Qualidade; 

• Origem (incluindo CNPJ). 

Todos os dados citados acima serão visualizados no sistema, nos terminais de consulta 

do depósito que serão utilizados por funcionários e nos terminais de consulta que estarão 

localizados em pontos no interior do supermercado, para uso dos clientes. Já nos caixas irão 

aparecer somente o nome do produto e o preço.  
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4.3.3 Implantação das etiquetas de radiofrequência e armazenamento definitivo 

 

Após a coleta dos dados adicionais o produto será retirado do armazenamento 

provisório, encaminhado até um local onde encontra-se uma impressora de etiquetas de 

radiofrequência, o produto será lido através de um leitor de código de barras normal, em seguida 

após ser feito essa leitura a impressora emitira a etiqueta de radiofrequência, essa etiqueta vai 

ser destacada e colada sobre o código de barras tradicional. A Figura 32 mostra a impressora e 

o leitor de códigos de barra que poderão ser utilizados na impressão das etiquetas de 

radiofrequência. 

 

Figura 9 - Impressora de Etiquetas RFID e Leitor de Código de Barra 

 
Fonte: Mecalux do Brasil, 2000-2019. 

 

Depois que a etiqueta estiver colada o produto seguira para o depósito definitivo; no 

depósito o produto será armazenado cada qual no seu devido local, assim facilitara a retirada 

dos mesmos para abastecimento. 

Para registrar a localização exata do produto no sistema, serão aplicados códigos em 

cada corredor, assim, quando for colocado o produto, o mesmo deverá ser lido e registrado na 

codificação correta do corretor que for armazenado, através desse exato registro o repositor 

conseguira achar o produto que procura com exatidão. A Figura 33, dá uma noção de como será 

o armazenamento. 
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Figura 10 - Localização dos Produtos no Depósito 

 
Fonte: Bluesoft 

 

 

4.3.4 Consulta ao sistema na hora da reposição  

 

No momento em que o repositor for fazer o abastecimento de um determinado produto, 

ele consultara no sistema qual o lote que deverá ser abastecido primeiro tendo como base o 

prazo de validade, essa consulta será feita através de um terminal, figura 34, que se encontra no 

depósito, nessa mesmo terminal ira aparecer qual o lote que deve ser abastecido primeiro e 

mostrara o local onde esse produto se encontra armazenado.  

 

Figura 11 - Terminal de Consulta do Depósito 

 
Fonte: KioskBrasil 

 

A localização do produto se dará devido as antenas, Figura 35, instaladas no depósito 

que identificarão os locais exatos através dos lotes selecionados pelo repositor no sistema. Com 

isso, as antenas identificarão o produto e mandarão para o terminal a codificação do corredor 
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onde o mesmo se encontra armazenado. 

 

Figura 12 - Antena RFID 

 
Fonte: Shenzhen Hopeland Technologies, 2019 

 

 

4.3.5 Reposição de produtos 

 

A reposição será feita de acordo com um layout definido com base em uma proposta de 

abertura 24 horas do supermercado. 

Os corredores receberão uma numeração, na qual essa mesma numeração será registrada 

no sistema interno, isso servirá para que quando clientes ou até mesmo funcionários tiverem 

dúvidas de onde encontrar um determinado produto, eles possam acessar os terminais de 

consulta que estarão disponíveis pela loja e o sistema mostrara o local exato através dessa 

numeração. Cada produto terá um local definido para ser posto. 

A Figura 36 mostra os terminais a serem implantados. 
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Figura 13 - Terminal de Consulta 

 
Fonte: Imply Tecnologia Eletrônica, 2018. 

 

 

4.4 RFID NOS CAIXAS 

 

Com a aplicação da tecnologia sugerida, a empresa manterá os onze caixas onde dois 

deles serão rápidos, um com sistema somente pagamento com cartão e o outro para pagamentos 

diversos, cinco caixas para pagamentos somente com cartão, três caixas normais para 

pagamentos diversos, e um caixa preferencial com opção de pagamento diverso.   

Será feita a implantação de portais com os leitores das etiquetas Rfid nos checkouts 

normais. Os caixas que só aceitarão pagamentos com cartão possuirão somente o portal com os 

leitores, um monitor onde apareceram os itens e o valor, uma impressora de cupom fiscal e uma 

máquina para cartões, funcionara como um autoatendimento. Já os caixas que aceitarão 

pagamentos diversos, terão os portais com os leitores, continuarão com os monitores, terá uma 

máquina de cartões, uma impressora de cupom fiscal, e a presença de um operador de caixa 

para efetuar a cobrança.  

Nos caixas rápidos (onde só poderá passar com cestas), terá um caixa com uma abertura 

em cima para colocar a cesta dentro, onde nessa abertura terá um leitor que fara a leitura de 

todos os produtos que se encontram no local, o caixa que só aceitara cartão possuirá uma 

máquina de cartões, uma impressora de cupom fiscal e um monitor, já o de pagamento diversos 

terá uma máquina de cartão, uma impressora de cupom fiscal, um monitor e um operador de 

caixa.  

Com o sistema RFID, a empresa funcionara com os onze caixas abertos diariamente, 

sendo que somente será necessário de operadores nos caixas com pagamentos diversos, ficando 
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então quatro caixas com a necessidade de um funcionário operando, dois funcionários por caixa, 

totalizando assim oito funcionários diários. 

Com o novo sistema, será registrado tudo ao mesmo tempo, onde com isso irá ocorrer 

um tempo de atendimento muito menor. Assim, terá uma redução de funcionários nos caixas, 

no qual alguns desses funcionários serão destinados a pôr as etiquetas nos produtos, pois a 

demanda na quantidade de etiquetas a serem colocadas é alta, e os outros restantes supostamente 

serão desligados da empresa, com isso, além de agilizar o processo e o atendimento ainda 

ajudará nos ganhos do supermercado. 

 

 

4.4.1 Caixas normais 

 

No processo dos caixas normais terá um portal com leitores que serão responsáveis pela 

leitura de todas as etiquetas que por eles passarem, e mandar a informação ao computador que 

se encontra vinculado a eles (caixas). O processo funcionará da seguinte forma: 

1. Primeiro o cliente se direcionará aos portais, com o carrinho e os produtos; 

2. Em seguida após entrarem no portal o carrinho deverá permanecer dentro do mesmo 

por cinco segundos que é o tempo que os leitores levam para fazerem a leitura de todos os 

produtos que ali se encontram; 

3. Depois da leitura a etiqueta é desmagnetizada e o cliente já terá na tela do monitor a 

descrição de todos os produtos que comprou e o valor total da sua compra; 

4. Logo após o cliente efetuara o pagamento. No caso dos caixas de pagamento somente 

com cartão o cliente mesmo efetuara o processo do início ao fim, e no caso dos caixas de 

pagamentos diversos o operador efetuara o processo de cobrança.   

 

 

4.4.2 Caixas Rápidos 

 

O processo dos caixas rápidos é um pouco diferente dos caixas normais, pois neles só 

poderão passar com cestas, e o processo se dá conforme a seguir:  

1. Primeiro o cliente se direciona ao caixa com a cesta e os produtos; 

2. Em seguida o cliente posiciona a cesta dentro da abertura que encontrasse sobre o 

caixa, e deixa a cesta posicionada por cinco segundos, para que o leitor efetue a leitura de todos 

os itens que nela se encontram. 
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3. Depois da leitura a etiqueta é desmagnetizada e o cliente já terá na tela do monitor a 

descrição de todos os produtos que comprou e o valor total da sua compra; 

4. Logo após o cliente efetuara o pagamento. No caso do caixa de pagamento somente 

com cartão o cliente mesmo efetuara o processo do início ao fim, e no caso do caixa de 

pagamentos diversos o operador efetuara o processo de cobrança.   

O sistema fara o controle de estoque a partir do momento que o pagamento for efetuado, 

pois depois do pagamento o sistema irá dar baixa do estoque automaticamente da mercadoria 

vendida.  

Nos relatórios tirados pelo sistema constara todas as informações dos itens que já deram 

saída e dos itens que ainda estão no depósito, através dessas informações, poderá saber quais 

produtos devem ser retirados logo do estoque para que não acabem vencendo. 

 

 

4.4.3 Produtos de hortifrúti, padaria, açougue e frios com o sistema Rfid 

 

Com a implantação do Rfid o setor de hortifrúti será fechado e nos locais de entrada e 

saída terá uma balança com uma impressora de etiqueta de radiofrequência, como mostra a 

Figura 39, na qual terá um funcionário operando-a, assim o cliente escolhe seu produto e a 

quantidade que deseja, e no momento em que for sair do setor, irá entregar suas mercadorias ao 

funcionário que pesara e colocara a etiqueta no produto. 

 Nos setores de padaria, açougue e frios o cliente solicitara o produto e a quantidade que 

deseja a um atendente, no qual, o mesmo (atendente) irá pegar o produto levar até a balança 

com uma impressora de etiqueta de radiofrequência, e efetuara a pesagem da mercadoria. 

É importante ressaltar que esses setores (hortifrúti, padaria, açougue e frios) serão 

mantidos fechados entre as 22:00 e 08:00 horas, na proposta de funcionamento com abertura 

24 horas, pelo fato de depender de atendentes nas balanças, tendo em vista a não necessidade 

devido à pouca procura nesse período de horário.  
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Figura 14 - Balança com impressora de etiqueta de radiofrequência 

 
Fonte: Lenke. 

 

 

4.5 RFID ANTIFURTO 

 

Além dos checkouts serão implantados estrategicamente portais com leitores de 

radiofrequência na entrada e saída do supermercado, para assim obter a redução do índice de 

furtos que é um dos problemas mais enfrentados pelo estabelecimento. 

Esse portal conta com antenas e leitores de radiofrequência projetados para reconhecer 

itens identificados. Assim, identificarão quando o produto está passando por ela com a etiqueta 

magnetizada, emitindo um sinal sonoro e enviando a um computador central que se encontra 

na recepção a informação do item que está saindo sem passar pelos leitores de radiofrequência 

nos caixas. 

Uma antena em formato de portal pode ser visualizada na Figura 40. 
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Figura 15 - Antenas Antifurto Rfid 

 
Fonte: LOJADOPONTO TECNOLOGIA. 

 

 

4.6 RISCOS DA IMPLANTAÇÃO DO RFID 

 

Toda implantação ou até mesmo adaptação de um novo processo ou tecnologia tem seu 

lado bom, porém também tem seus lados de risco. 

O caso em questão tem vários benefícios, mais o supermercado também enfrentara 

algumas dificuldades como:  

• A resistência e a aceitação vinda de seus funcionários, principalmente por pessoas 

que correm o risco de ser dispensados e de mais idade; 

• A falha ou a queima da etiqueta, fazendo assim com que o produto seja levado de 

graça; 

• Pessoas má intencionadas poderão arrancar a etiqueta do produto ou até mesmo 

troca-las de um produto para outro; 

• Poderá sofrer alguma interferência em se tratando de materiais metálicos;  

• A invasão de vírus no sistema, poderá fazer com que há uma perda de conexão entre 

o sistema RFID e o banco de dados. 

Após ter comentado com os colegas de trabalho sobre o sistema tecnológico o 

acadêmico constatou que o maior risco que tem com a implantação da proposta em questão é a 

resistência a mudança vinda dos funcionários, e principalmente a insegurança em relação as 

demissões. 

 

  



168 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.147-170, out./dez. 2019. 

4.7 SUPERMERCADO 24 HORAS 

 

Com esse sistema RFID o acadêmico ainda propôs a ideia de o supermercado ficar 

aberto 24 horas por dia, no horário da 8:00 as 22:00 horas funcionará de forma normal com 

todos os caixas em funcionamento com a presença dos fiscais de caixa, repositores e demais 

funcionários, os setores de hortifrúti, padaria, açougue e frios operando normalmente. 

Já no horário das 23:00 as 7:00 horas, terá seu funcionamento diferenciado pelo fato de 

o movimento de clientes ser menor. Terá a presença somente de um guarda na portaria e um 

guarda fazendo rondas no interior da loja, os setores de hortifrúti, padaria, açougue e frios serão 

fechados, pois não tem a presença de um funcionário para efetuar a pesagem dos produtos, os 

caixas de pagamento diversos serão fechados também, ficando disponível somente os caixas de 

pagamento com cartão onde o próprio cliente efetua todo o processo.  

 

 

5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com essa proposta de implantação espera-se que todo o processo interno do 

supermercado pelo qual o produto passa, terá uma maior agilidade e ocorra de uma forma mais 

eficiente e rápida, espera-se também a redução nos erros de estoque através do controle de 

prazos de validade e devido ao sistema antifurto, sem falar na praticidade no momento de fazer 

o balanço (contagem de estoque).  

E o principal resultado que se espera é agilidade e rapidez no atendimento ao 

consumidor final, fazendo com que o cliente gaste pouco tempo nas filas dos caixas, e que ache 

o produto com mais facilidade com a ajuda das consultas personalizadas mostrando onde 

encontrar o produto no espaço físico da loja, consultas essas efetuadas nos terminais 

disponíveis, trazendo assim satisfação aos mesmos (clientes) e um aumento no número de 

clientes devido a praticidade e a tecnologia aplicada. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

As empresas estão buscando cada vez mais métodos avançados para se manterem 

competitivas no mercado, com isso automatizar seus processos é um dos procedimentos mais 

importantes e mais eficientes, conseguindo assim trazer muitos benéficos a empresa, facilitando 



169  

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.147-170, out./dez. 2019. 

o planejamento e o controle dos processos. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o sistema RFID 

pode melhorar os processos internos de um supermercado de Rio do Sul. Além disso, também 

permitiu uma pesquisa de campo para obter dados mais consistentes sobre as etapas dos 

processos, o passo a passo pelo qual o produto passa, e tudo que atrasa e prejudica no 

atendimento final. 

De ante de todos os analises, percebeu-se que há uma possibilidade de criar um novo 

método de funcionamento, vendo assim que seria possível a abertura 24 horas do 

estabelecimento, atendendo o quarto objetivo especifico deste estudo de caso. 

De uma forma geral, observasse que uma implantação como essa precisa de muito 

planejamento, para fazer com que cada processo tenha início e fim, assim, com a devida 

continuidade de um procedimento ao outro fazendo com que o produto siga no ciclo correto, 

indo do início que é o momento em que o fornecedor entrega ao estabelecimento até a saída, 

onde o consumidor final adquire a mercadoria e se torna o destino do produto. 

Conclui-se então que o sistema RFID, em um supermercado, pode se dar em aplicações 

das mais variadas possíveis, que vão desde o controle de estoque, logística de distribuição, até 

a comercialização dos produtos ao cliente final. 
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OTIMIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PORTA-RETRATOS PARA REDUÇÃO DO 

TEMPO DE PROCESSAMENTO1 

 

Gabriel Alves2 

Olandir Eising3 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta um estudo e aplicação sobre produtividade de uma empresa de quadros, porta-

retratos e demais produtos nos seguimentos de cine-foto e decoração, fabricados em mdf e molduras. Partindo de 

dificuldades encontradas na empresa em sua produção, o objetivo foi reduzir o tempo de processamento nos 

produtos fabricados em mdf e consequentemente melhorando outros setores. Elaborado um mapa de fluxo de valor 

para saber a atual situação de seu lead time e seu tempo de processamento. Os pontos a serem melhorados foram 

estudados e apresentadas possíveis ações a serem tomadas para essa otimização da produção. Foi identificado corte 

de processo no setor de pintura (setor com maior tempo de processamento em seu estágio). O processo de colar 

fita de borda foi estudado para se realizar uma célula de produção. Foi realizado um gráfico de balanceamento de 

operações para visualizar os processos realizados pelos colaboradores e assim podendo balancear com aplicação 

de melhorias. O lead time da empresa era de 4,5 dias, com um tempo de espera e filas  de em média de 60% destes 

4,5 dias, com 5 operadores realizando as funções. Com a otimização, o lead time reduziu para 2,5 dias e com um 

tempo de filas e esperas de em média 67% e com 3 operadores. Um resultado positivo, apesar do tempo de espera 

ter aumentado, pois com esse aumento significa que o lead time pode ser ainda mais reduzido se o tempo de espera 

também for reduzido. 

 

 

Palavras-chave: Processamento. Melhorias. Redução. 

 

 

ABSTRACT 

The present work presents a study and application on productivity of a company of paintings, frames and other 

products in the followings of cine-foto and decoration, manufactured in mdf and frames. Based on difficulties 

encountered in the company in its production, the objective was to reduce the processing time in products 

manufactured in mdf and consequently improving other sectors. Elaborated a value flow map to know the current 

situation of your lead time and its processing time. The points to be improved were studied and possible actions to 

be taken to optimize production. Process cut was identified in the paint sector (sector with the highest processing 

time in its stage). The process of gluing edge tape has been studied to realize a production cell. An operations 

balancing graph was performed to visualize the processes performed by the employees and thus able to balance 

with the application of improvements. The lead time of the company was 4.5 days, with a waiting time and queues 

of on average 60% of these 4.5 days, with 5 operators performing the functions. With the optimization, the lead 

time reduced to 2.5 days and with a queuing and waiting time of on average 67% and with 3 operators. A positive 

result, even though the waiting time has increased, because with this increase it means that the lead time can be 

further reduced if the waiting time is also reduced. 

 

 

Keywords: Processing. Improvement. Reduction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas empresas trabalham com um método de trabalho que não se importam muito 

para seu processamento e possíveis melhorias, pois elas possuem um faturamento 

razoavelmente estável e se encontram em sua zona de conforto. Mas com o passar dos anos, 

com a concorrência crescendo e tudo tendo que ser o mais eficaz possível, empresas adotam 

métodos e melhorias para otimização de sua produção para redução do tempo de 

processamento. 

Segundo Oliveira Junior e Fleury (2001). 

 

 

Empresas são comunidades sociais cujo principal papel é administrar seu 

conhecimento de forma mais eficiente que seus competidores. Essa abordagem 

apresenta o conhecimento da empresa como seu ativo mais estrategicamente 

relevante. 

 

 

Com a redução em seu tempo de processamento os ganhos podem ser altos dependendo 

da sua forma atual de processo. Indiretamente devido as consequências dessa redução de tempo, 

as empresas têm melhorias em vários pontos, redução de mão-de-obra, redução de horas-

maquina, redução de gastos com matéria prima, melhoria na eficiência de seus funcionários e 

outras melhorias conforme o que for aplicado na empresa.   

Neste contexto para otimização da produção para redução do tempo de processamento, 

buscou-se analisar setores suscetíveis a mudanças para redução do seu tempo de processamento, 

estuda-los para então serem realizadas propostas de melhorias a serem realizadas e finalmente 

conseguir identificar os resultados com essas ações para a redução do tempo de processamento.  

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.2 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO (STP) 

 

Inicialmente será conceituado o termo de produção. Segundo (SHINGO, 1996) 

produção caracteriza-se por uma rede de vários processos e operações. Um processo é definido 

pela transformação de matéria-prima em produto semiacabado e consequentemente acabado. Já 
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as operações são visualizadas como o trabalho feito para realizar essas transformações.    

O sistema Toyota de produção teve crescente em meados da década de 40, com a 

necessidade de acompanhar as demandas do mercado que começaram a exigir cada vez mais 

novos modelos e variedades em pequenas quantidades. Sendo assim, a empresa Toyota motor 

Corporation iniciou o sistema Toyota de produção com Kiichiro Toyoda e Taiichi Ohno dentre 

outros (LEAN INTERPRISE INSTITUTE, 2003).    

Muitas pessoas confundem o sistema Toyota de produção com o kanban, porém, o 

sistema Toyota se trata de um sistema que visa eliminar totalmente as perdas produtivas 

(SHINGO, 1996).   

Segundo Ohno (1997) as perdas da produção estão divididas em 7 partes:   

● Excesso de produção: produzir além do necessário, produzir acima da necessidade 

do processo seguinte ou do que o cliente pede.  

● Perda de tempo gasto na máquina: máquinas operando e os operadores paradores 

esperando o fim da operação do equipamento.   

● Perde envolvida no transporte: movimentação que não agrega valor ao produto, como 

setores longes um do outro, assim tendo uma grande movimentação.   

● Perda no processamento: fazer processos de forma errada ou a mais do que 

necessário, ocorrido geralmente por equipamentos ruins ou planejamento e projetos mau 

realizados.   

● Perda de inventario/estoque: ter um estoque muito grande tanto de matéria prima, 

insumos, produtos semiacabados e acabados.   

● Perda de movimentação: operadores fazendo movimentos não necessários, procurar 

ferramentas, movimentos bruscos para alcançar algo.   

● Perda na fabricação de peças defeituosas: realizar inspeção desnecessária, retrabalho 

e peças de refugo.  

 

 

2.3 LEAN MANUFACTURING 

 

A palavra lean manufacturing, vem do inglês como muitas outras utilizadas nos ramos 

de produção, e tem como tradução produção enxuta.   

O lean manufacturing, no entendimento de Ohno (1997), caracteriza-se pela eliminação 

de desperdícios e elementos desnecessários para redução dos custos, a ideia é basicamente 

produzir somente o necessário, no tempo necessário e na quantidade solicitada.   
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Segundo Shinohara (1988), é a busca por uma tecnologia de produção que opere com a 

menor quantidade de mão de obra e equipamentos a fim de produzir bens sem deformidades 

em um baixo nível de tempo, com um baixo número de unidades intermediárias, 

compreendendo como desperdício qualquer componente que não agregue ao atendimento da 

qualidade, preço e prazo solicitados pelo cliente.   

A produção enxuta é a combinação de técnicas gerenciais em conjunto com máquinas, 

a fim de produzir mais com menos recursos. Ela difere tanto da produção artesanal, quanto da 

em massa, no entanto, ela combina a vantagem da produção artesanal, evitando o alto custo, 

com a produção em massa, evitando a inflexibilidade (RIANI, 2006).   

Esse tipo de produção é considerado enxuta, porque usa menos esforço humano, menos 

espaço físico e um menor investimento em equipamentos. O Lean se dedica em promover a 

eliminação dos desperdícios, focando no processo e em sua melhoria contínua, uma vez que os 

desperdícios não agregam valor ao produto ou serviço final, além de gerarem gastos extras 

(RODRIGUEZ, 2012). 

A filosofia lean, possui princípios e ferramentas que colaboram no alcance dos objetivos 

principais, que são analisar, verificar, avaliar e eliminar as fontes causadoras de variações e 

desperdícios no processo, podendo ser aplicadas universalmente em diversos locais e situações 

(DENNIS, 2008). 

 

 

2.4 LEAD TIME 

 

Para Pollick (2011), lead time é entendido como o tempo desde que o cliente realiza o 

pedido de compra de algum produto, até o momento que ele recebe o produto. Na compra de 

poucos produtos, o tempo pode ser curto, porem na compra de muitos produtos, esse tempo 

pode ser alto. Neste período alguns fatores podem interferir, como o maquinário de uma 

empresa até seu sistema. Feriados e estacoes do ano também podem interferir neste prazo. Por 

esses motivos as empresas sempre estão em conversas para realizarem melhorias e reduzirem 

seu lead time.   

Para Tubino (1999), lead time está ligado ao processo produtivo da empresa, pois quanto 

menor for o tempo de transformação da matéria-prima em produto acabado, menor será o tempo 

de espera do cliente. 
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3 METODOLOGIA 

 

O método utilizado buscou estudar o atual estado da produção da empresa e seu lead 

time, estudar os dados coletados, aplicar melhorias e identificar o pré e o pós aplicações de 

melhorias.   

Portanto, neste ponto iremos abordar os métodos utilizados para realização do presente 

trabalho, a coleta de dados, o tratamento dos dados, as aplicações e o comparativo dos períodos 

pré e pós.  

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Este trabalho trata-se de natureza aplicada, com objetivos exploratórios, que de acordo 

com Gil (2010), é uma pesquisa cujo objetivo é proporcionar maior familiaridade com o 

problema e torna-lo mais explícito. Com abordagem qualitativa de estudo de caso e pesquisa-

ação.  

Este estudo, apresentou também abordagem quantitativa e descritiva, sendo que a 

primeira obedece a um plano específico, a fim de aplicar o modelo desenvolvido em caso 

verídico e a segunda, de acordo com Andrade (2001), preocupa-se em observar os fatos, anotá-

los, analisa-los, classifica-los e interpretá-los, uma vez que o pesquisador não interfira nos 

mesmos.  

Foram realizadas pesquisas em sites, livros, artigos e demais trabalhos acadêmicos que 

apontam a dimensão que pode se tomar sobre o assunto, então foi definido o foco da pesquisa 

apenas para a aplicação de melhorias para a redução do lead time da empresa e outros problemas 

a serem resolvidos com estas aplicações.  

As referências bibliografias contribuíram para a formação do conhecimento na área, do 

papel do lead time em uma empresa e a importância de uma cultura de melhorias continuas.  

 

 

3.2 ESTUDO DE CASO 

 

Estudo de caso é representado pelo estudo aprofundado de alguns pontos específicos, 

para permitir um amplo conhecimento (GIL, 2010).  

Após os levantamentos bibliográficos, foi iniciada a pesquisa em campo juntamente 
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com o encarregado da empresa para melhor entender o processo produtivo da empresa. Foi 

realizado um levantamento junto ao sistema ERP da empresa para verificar os produtos com 

mais venda, por conter um grande número de produtos, e assim selecionando os produtos a 

serem estudados e verificado as operações a serem estudadas.  

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Coleta de dados foi feita internamente, inicialmente acessando o sistema ERP da 

empresa, para verificar os tempos de processos e códigos de produtos cadastrados no sistema.  

Esses dados coletados foram levantados aos que resultaram no período pré e pós 

aplicações de melhorias. Alguns dados foram revisados devido a dúvida de sua veridicidade.   

Nessa coleta pré aplicação foi possível realizar o MFV, com base nos tempos tomados 

em segundos por peça, utilizando fórmulas matemáticas para gerar o tempo.  

Já para as coletas de dados pós aplicação, usou-se um celular com cronômetro para 

realizar as tomadas de tempo, e todas colocadas em planilhas de excel, contendo tempo os 

tempos pré aplicação para gerar o comparativo. 

 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Com a elaboração de planilhas em excel, foi possível visualizar os gargalos produtivos, 

podendo analisa-los e programar melhorias a serem aplicados através de um plano de ação.  

Também foi possível verificar a ociosidade dos operadores e poder melhor distribuir as 

atividades, deixando-os menos ociosos.  

Após a aplicação, foi realizado o resultado que gerou as aplicações, sendo ele positivo 

ou negativo, gerando os percentuais de tempo de processamento e o tempo de filas e esperas no 

total do lead time e as novas distribuições de atividades.  

 

 

3.5 APLICAÇÃO 

 

As aplicações foram realizadas conforme o plano de ação, com algumas avarias devido 

à falta de colaboração de funcionários da empresa, assim prejudicando o desenvolvimento do 
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presente trabalho. 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

4.1 O PROCESSO 

 

A empresa Arte Quadros, possui duas linhas de produtos, a linha de mdf e a linha de 

corte de moldura, que estão representadas na figura 1. 

 

Figura 1 - Fluxograma 

 

Fonte: O autor (2019). 
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A linha estudada apresenta 2 setores: o setor de Usinagem CNC e setor de pintura. Esses 

dois setores são os setores que englobam os processos antes da montagem, sendo que este 

último não será representado aqui. As operações são distribuídas da seguinte maneira, 

apresentados no quadro 1. 

 

Quadro 1 - distribuição de operações por setor 
 setor  operações 

      Usinagem 

CNC       

      - Corte MDF - Confecção moldura   semiacabado   - Usinagem CNC - Lixação   

marcenaria       

      Pintura               - Colar fita de borda   - Pintura PU   - Pintura UV       

Fonte: O autor (2019). 

 

Os produtos utilizados para representar a produção da empresa, são os 3 apresentados 

na figura 2, foram escolhidos através da curva abc da empresa, sendo os três produtos maior 

número de venda na linha de MDF. 

 

Figura 2 - produtos 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

 

4.1.1 Usinagem CNC 

 

A operação CNC, executado apenas por um equipamento CNC (comando numérico 

computadorizado) para chapas de MDF, com a finalidade de produzir porta retratos sem 
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emendas.   

As chapas de MDF vem do processo de corte de MDF e são usinadas, dando o formato 

de um porta-retratos, com sua janela e rebaixo e logo colocadas para serem lixadas por outro 

operador.    

A usinagem dos produtos abordados sempre é feita em lotes de 4 peças, devido ao seu 

gabarito que se limita a 4, ou seja, no gabarito são colocadas 4 peças e realizado o ciclo, após 

realizado este ciclo, as peças estão finalizadas neste processo e se inicia mais um novo ciclo 

com outras 4 peças e assim segue até o lote total. Na imagem 3, podemos ver o gabarito para 

quatro peças, porém com apenas 3 para melhor entendimento. 

 

Figura 3 - gabarito de usinagem 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

 

4.1.2 Lixação marcenaria 

 

Nesta operação, o operador pega as peças após o processo de usinagem e leva até sua 

mesa para poder realizar a operação. Usando uma lixadeira treme-treme ¼ de folha, para poder 

lixar a parte interna do porta-retrato, chamada de janela, que é onde a ferramenta do CNC 

executa seu trabalho, deixando rebarba de m, então sendo necessária a lixação para um melhor 

acabamento interno dos produtos. Na figura 4 podemos observar a imagem de uma peça usinada 

pronta para ser lixada. 
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Figura 4 - Área da peça usinada que necessita ser lixada 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

 

4.1.3 Colar fita de borda 

 

Fica no setor de pintura e é processo seguinte ao estágio de lixação marcenaria. As peças 

saem da marcenaria e são colocadas sob uma mesa atrás da máquina, em um local mais 

apropriado para serem pegas e processadas. Após ser aplicada a fita de borda, são colocadas 

sobre uma mesa e precisam ser buscadas para o processo seguinte dentro desta operação, para 

serem destopadas as pontas que sobram. Na imagem 5, uma peça com excessos de fita de borda. 

 

Figura 5 - Peça com os excessos de fita de borda 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

 Assim que destopadas são colocadas ao lado para serem retiradas e colocadas em uma 
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mesa para serem levadas até a máquina que faz o refilo, que serve para a retirada do excesso de 

fita que ficam nas margens. 

Na imagem 6, o layout das máquinas. 

 

Figura 6 - Equipamentos para operação de colar fita de borda 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

 

4.1.4 Pintura PU 

 

A parte a ser pintada da peça, se trata da parte que é usinada, aproximadamente 3mm, 

denominada de janela. Na figura 7 será demonstrada a parte da peça a ser pintada. 
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Figura 7 - Parte da peça a ser pintada 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

Ao chegar à pintura, as peças são colocadas sobre paletes e ficam em espera por lá, então 

o pintor ira preparar o fundo para aplicação nas peças, e assim que fizer a aplicação serão 

colocadas para secagem em outros paletes para diferenciar o que foi aplicado o fundo e o que 

está para ser aplicado. 

Após as peças estarem secas, entre 40 a 90 minutos, estão prontas para a lixação, que é 

realizado em uma mesa que fica entre a cabine de aplique de fundo e a cabine de pintura PU. 

Ao chegar à cabine de pintura PU, o pintor realiza a pintura e colando as peças sobre 

paletes para ficarem em seu período de cura, entre 40 e 90 minutos.  

 

 

4.1.5 Mapeamento do fluxo de valor 

 

Neste ponto, iremos abordar os processos que mais agregam valor ao produto, que 

geram mais transformação, foi selecionado os estágios antecedentes ao de montagem, pois neste 

último as peças sofrem pouca alteração e é um estágio rápido, onde as peças não sofrem espera 

e logo seguem para a expedição.  

O MFV aqui foi realizado com um lote de 100 peças do produto 247, para poder ser 

identificado o lead time atual da empresa e seu tempo de agregação de valor. Na figura 2, será 

representado o MFV atual da empresa. 

 

 

 

 

 

 



183  

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.171-193, out./dez. 2019. 

Figura 8 - mapeamento fluxo de valor 

 
Fonte: O autor (2019).  

 

O número de peças em espera no estoque foi considerado a compra mínima de sua 

matéria prima, que são as chapas de MDF, ou seja, com um pedido mínimo de chapas de MDF 

é possível fabricar 1232 peças do produto 247.    

O tempo total da agregação de valor, foi considerado em segundos e teve a soma de 572, 

até onde é entregue para a montagem, que são realizadas as últimas etapas até a expedição do 

produto.   

O lead time neste ponto apresentado, não se considera apenas o tempo de 

processamento, leva-se em consideração o tempo que as peças ficam em espera, pois a empresa 

não possui um fluxo contínuo.  

 

 

4.1.6 Gráfico de balanceamento por operador 

 

Após explicações de como funciona os setores da empresa envolvidos neste trabalho, 

será apresentado a distribuição dos colaboradores, suas funções e o balanceamento que existe 

na empresa. 
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Gráfico 1 - Balanceamento de operações 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

No gráfico 1, podemos analisar que as colunas possuem destaque em duas cores, sendo 

que cada cor significa uma operação realizada pelo operador e dentro da coluna dois valores, 

sendo um em cada cor, este número representa o tempo em segundos por peça do produto 247.  

Como podemos ver no gráfico 1, o operador 1 com menos carga de trabalho, os 

operadores 2 e 3 trabalham juntos e os operadores 4 e 5 com uma carga superior aos demais da 

linha. 

 

 

4.1.7 Lead time 

 

O lead time da empresa nos processos até a entrega para a montagem, ficou em 4,5 dias, 

com a realização dos processos descritos e com a distribuição dos operadores em suas devidas 

funções.   

Como foi visto na figura 4, sobre o mapeamento do fluxo de valor, foi considerado 

apenas o produto 247, e 100 peças, pois os lotes que são fabricados deste produto e dos demais 

apresentados no trabalho sempre são produzidas 100 peças por vez. Na figura 2 também vimos 

que o lead time ficou em 4,5 dias e seu tempo de processamento ficou em 512 segundos, então, 

nesse tempo de 4,5 dias, considera-se o tempo que os produtos ficam em espera, pois neste 

período também são realizadas outras funções pelos colaboradores, como a produção de outros 
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produtos que ocupam um bom tempo de seu dia de trabalho. Portanto, para a produção de 100 

peças do produto 247, desses 4,5 dias de lead time, apenas 45% do tempo estaria dedicado a 

produção deste produto, o restante do tempo para produção de outros produtos e realização de 

outras atividades e sendo assim, 65% do tempo desses 4,5 dias, as peças ficam em espera. 

 

 

4.2 APLICAÇÃO DAS MELHORIAS 

 

 

4.2.1 Usinagem CNC 

 

O estudo aqui realizou uma pesquisa juntamente com a empresa fornecedora de fresas, 

resultou em uma ferramenta especial para realização de nossas operações.  

No setor de usinagem CNC, o processo de usinagem CNC recebeu um investimento em 

uma nova ferramenta de usinagem, para dar um melhor acabamento facilitando a o trabalho nos 

processos seguintes. Essa ferramenta tem apenas a finalidade de dar o formato de quadro a peça, 

criando uma janela na chapa de MDF, onde é colocado o vidro a foto e o fundo.   

Nesta operação foi verificado o tempo em que a máquina está desenvolvendo sua 

função, e nesse tempo o operador fica ocioso, pois está esperando a máquina acabar de realizar 

a usinagem para dar continuidade ao seu trabalho. Nesse período foi divido em 4 etapas, que 

seria 2 períodos de ociosidade em que a máquina está desenvolvendo seu trabalho e outros 2 

períodos em que o operador está executando alguma função no equipamento.   

Os três produtos avaliados a partir da tomada de tempo, são produzidos em lotes de 4 

peças por vez no equipamento, devido ao gabarito em que as peças são colocadas. 

Neste tempo de ociosidade do operador, foi sugerido que ele realizasse outra função, 

então por proximidade do setor, foi indicado que ele realizasse a lixação das peças que ele 

usinaria, assim aproveitando melhor seu tempo e ajudando a dar um melhor fluxo as peças e 

reduzindo o tempo de processamento, pois assim, seria possível uma futura eliminação do 

estágio de lixação marcenaria, porque esse processo se enquadraria no mesmo.   

 

 

4.2.2 Lixação marcenaria 

 

Com a nova ferramenta no CNC, as peças ficaram com um acabamento melhor, assim 
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não seria mais necessário lixar tanto a peça, pois estava ficando com um melhor acabamento.  

Uma nova lixadeira seria utilizada, seria uma que estava parada na empresa, pois sempre 

teria uma em estoque quando outra fosse levada para manutenção, então não foi necessário se 

investir em um novo equipamento.   

Essa lixadeira trata-se de uma lixadeira igual a antiga, porem com um peso maior.   

Com uma lixadeira mais pesada, o operador não tem tanta necessidade de aplicar mais 

força sobre ela para poder lixar mais rápido as peças, pois quanto mais forca exercida sobre a 

peça, maior seria o resultado da lixação, mas a questão ergonômica talvez fosse um problema 

futuro, porem realizada uma conversa com os operadores, foi entrado em consenso que não 

haveria este problema, por se tratar de um processo mais rápido, exigindo menos força na 

execução do trabalho. Na imagem 9 temos a nova lixadeira. 

 

Figura 9 - Nova lixadeira 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Após a realização destas melhorias, foi realizada uma nova tomada de tempo, e foi 

identificado um grande resultado, resultado que daria para eliminar esta operação do sistema e 

enquadra-la juntamente a operação de usinagem CNC.    

Como o CNC realiza ciclos com 4 peças por vez, e no período que o operador fica 

parado, foi possível realizar a lixação das 4 peças e ainda sobrou tempo, considerando o novo 

tempo de lixação.  
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4.2.3 Colar fita de borda 

 

Com a sugestão da mudança de local desta operação, com uma conversa em conjunto 

com os operadores, foi analisado que seria melhor colocar os equipamentos mais próximos a 

lixação marcenaria, pois muitas vezes quem realiza estas operações, realizam as duas 

operações, então se o local dos estágios ficarem mais próximos teria uma menor movimentação 

dos colaboradores, diminuindo o tempo de movimentação.   

Depois de encontrado o local ideal para o atual layout da empresa, no local havia estoque 

de MDF, um palete com várias chapas de MDF e mais algumas coisas que poderiam ser 

colocadas em outro local.  

Com a mudança, os equipamentos ficaram em formato de célula U, dando um melhor 

fluxo aos produtos, tendo as peças mais próximas, assim não precisando de tanto 

movimentação, pois as peças ficam na mão, não tendo necessidade de transporta-las com 

auxílio de uma mesa ou mesmo carregando com as mãos. Na figura 10 podemos observar o 

novo layout da operação de colar fita de borda. 

 

Figura 10 - novo layout para o processo de colar fita de borda 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

 

4.2.4 Pintura PU 

 

Após a aplicação das melhorias nos demais setores, foi possível realizar a melhoria no 
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processo de pintura, deixando a peça com um melhor acabamento para realizar diretamente a 

pintura. Ao pintar a peça diretamente sem passar fundo, a qualidade ficou a mesma, assim 

gerando um corte significativo no tempo de processamento e no lead time final. 

 

 

4.3 NOVO MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR 

 

Com as aplicações de melhorias, foi gerado um resultado positivo, foi elaborado um 

novo MFV, para poder ser identificado o novo lead time. 

 

Figura 11 - Novo MFV 

 

Fonte: O autor (2019).  

 

Como podemos ver, em comparação com o antigo MFV, apresentado na figura 6, o lead 

time foi reduzido em 2 dias e o TAV foi reduzido para 345 segundos.  

O tempo considerado do lead time aqui neste ponto apresentado se leva em consideração 

o tempo que as peças ficam em espera, não somente o tempo de processamento, pois a empresa 

não possui um fluxo continuo.  

Neste mapeamento utilizamos apenas um produto para representar o lead time, pois se 

percebeu que no fim o tempo de lead time dos produtos é o mesmo, alterando apenas o tempo 
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de processamento e o tempo que fica em espera.  

 

 

4.4 NOVO GRÁFICO DE BALANCEAMENTO POR OPERADOR 

 

Com toda essa otimização, foi possível rever a distribuição das funções dos operadores. 

Antes 5 funcionários faziam a execução destes processos, agora com apenas 3 é possível. O 

gráfico 2 apresenta a nova distribuição das atividades. 

 

Gráfico 2 - Novo GBO 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

As operações foram divididas entre os 3 colaboradores conforme seus conhecimentos 

para execução das funções. O operador 1, realiza duas operações, sendo elas: corte MDF e 

usinagem CNC, e a operação lixação marcenaria, se encaixou juntamente com o estágio de 

usinagem CNC, pois como foi estudado o processo, na ociosidade do funcionário foi destinado 

essa nova função para ele realizar enquanto a máquina CNC realiza suas funções. O operador 

2, ficou com duas operações, colar dita de borda e pintura UV. Já o operador 3, ficou com três 

operações, colar fita de borda, pintura PU e pintura UV. 
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4.5 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DAS MELHORIAS 

 

Após todas as aplicações de melhorias realizadas, podemos analisar o resultado que foi 

obtido.   

A princípio serão comparados os antigos tempos de processamento dos estágios.   

O produto 246, cujo seu tempo por peça era de 8:48 minutos, passou para 3:29, 

significando em uma redução de 56% do seu tempo de processamento final, dos estágios até a 

entrega para o setor de montagem. Alguns estágios que não forma realizados trabalhos de 

melhoria também sofreram alteração no tempo após as melhorias, por tanto foi levado em 

consideração possível ociosidade dos operadores nas demais situações, assim sabendo que 

podem trabalhar em um ritmo mais rápido e sendo mais eficientes. 

 

Tabela 1 - Comparação do tempo dos processos do produto 246 
      Estagio             Tempo   antigo               Tempo   atual         

      Corte MDF          00:00:23            00:00:39         

      Usinagem     CNC             00:00:40            00:01:04         

      Lixação     marcenaria             00:01:22               00:00:00         

      Colar fita   de borda               00:01:39               00:01:03         

      Pintura     PU             00:02:27               00:00:12         

      Pintura     UV             00:01:33               00:00:31         

      Tempo     total             00:08:04               00:03:29         

Fonte: O autor (2019). 

 

O produto 247, com seu tempo final de processamento por peça de 9:32 minutos, reduziu 

para o tempo de 5:07 minutos, portanto sua redução foi de 46,32% em comparação ao tempo 

antes da otimização da produção. Como também aconteceu no produto 246, alguns estágios que 

não sofreram mudanças também tiveram diferença em suas tomadas de tempo, sendo assim 

afirmando mais ainda a tese de o operador está sendo mais ocioso do que o necessário.  

 

Tabela 2 - comparação do tempo de processamento das operações do produto 247 
      Estagio             Tempo   antigo               Tempo   atual         

      Corte MDF          00:00:25               00:00:28         

      Usinagem     CNC             00:00:49               00:02:02         

      Lixação     marcenaria             00:01:58               00:00:00         

      Colar     fita de borda             00:02:00               00:01:42         

      Pintura     PU             00:02:42               00:00:16         

      Pintura     UV             00:01:38               00:00:39         

      Tempo     total             00:09:32               00:05:07         

Fonte: O autor (2019). 

 

E o produto 290, com seu tempo anterior de 8:45 minutos, após a otimização está com 

o tempo de produção por peça de 4:28 minutos, isso gerando uma redução de 49%. Como 

aconteceu nos outros produtos estudados, este também sofreu diferença nos tempos dos estágios 
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que não tiveram aplicação de melhorias, reforçando ainda mais a ideia de que os operadores 

estão sendo mais ociosos do que o devido. 

 

Tabela 3 - Comparação do tempo de processamento das operações do produto 290 
      Estagio             Tempo   antigo               Tempo   atual         

      Corte MDF          00:00:24               00:00:30         

      Usinagem     CNC             00:00:45               00:01:49         

      Lixação     marcenaria             00:01:38               00:00:00         

      Colar     fita de borda             00:01:49               00:01:18         

      Pintura     PU             00:02:34               00:00:16         

      Pintura     UV             00:01:35               00:00:35         

      Tempo     total             00:08:45               00:04:28         

Fonte: O autor (2019). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho aqui apresentado, visto a otimização da produção de porta retratos para 

redução do tempo de processamento, apresentando a produção de produtos na linha de MDF, 

exaltando os tempos de processamento e todos os detalhes necessários para o entendimento da 

linha produtiva, utilizando metodologias do entendimento do acadêmico na área de engenharia 

de produção, como lean manufacturing, kayzen, MFV, GBO.   

As utilizações destas metodologias para realização do trabalho resultaram nas melhorias 

aplicadas, e deram um resultado positivo, chegando a reduzir em até mais de 50% do tempo de 

processamento de certo produto apresentado, e os outros dois produtos apresentados, sofreram 

redução próxima a 50%.   

O lead time da empresa para estes produtos, era de 4,5 dias, com média de 60% de tempo 

de espera e com 5 colaboradores. Com a otimização, foi reduzido para 2,5 dias, com 67% de 

tempo de espera em média e redução para 3 colaboradores. Com a otimização, foi possível 

distribuir melhor as operações e assim conseguindo reduzir a quantia de colaboradores que 

estavam envolvidos no processo.  

Se a empresa obtivesse uma metodologia de processamento com um fluxo continuo, o 

lead time cairia pela metade, pois mais de 50% do tempo total do lead time se agrega em esperas 

em que as peças são submetidas. Esperas identificadas por a necessidade dos operadores 

estarem realizando outras funções dentro da empresa.  

Os dados apresentados aqui foram de suma importância para a empresa, pois não havia 

o conhecimento deles, apenas era conhecido informalmente pelos operadores e responsáveis, 

portanto, agora a empresa possui os dados para continuar com a aplicação das melhorias, pois 
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ainda há muitas coisas a serem melhoradas para se chegar em um lead time quase perfeito.  

Além da redução do tempo de processamento, que é o foco principal do trabalho, outras 

áreas também resultaram em melhorias, devido otimização dos processos. O gasto com insumos 

também foi reduzido, pois no setor de pintura, a aplicação de fundo para preparação do MDF 

para pintura, foi cortada, ou seja, este produto não foi mais comprado, sendo que seu uso mensal 

era de 29 kg, com custo de R$ 35,72/KG, então somente com este corte, deixou de gastar 

R$1035,88 com este insumo, além de outros produtos que são utilizados em seu preparo 

(catalisador e tíner).  

O gasto com mão-de-obra também foi reduzido, cortando 2 operadores da produção dos 

porta retratos estudados, podendo desloca-los para outros setores ou até mesmo podendo 

demiti-los caso necessário.  

O custo com manutenção também foi reduzido, pois as lixadeiras que eram utilizadas 

por mais tempo na operação de lixação marcenaria, foi reduzido o tempo de processamento, 

assim reduzindo seu tempo de utilização e sua manutenção consequentemente.  

Outras operações sofreram alteração no tempo de processamento, que não foram 

estudados para realização deste trabalho. Talvez por uma influência da mentalidade de 

produção enxuta, os colaboradores se identificaram com a ideia e então melhoraram sua 

produtividade.  

Com alterações no layout, a empresa ficou com um aspecto de mais bem dividida 

internamente, seu layout ficou mais bem-posto com a alteração do setor de fita de borda e 

melhorando o estoque de MDF.  
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RESUMO 

Esse estudo tem como objetivo verificar a relação do estilo de aprendizagem com a percepção do aluno sobre a 

qualidade do ambiente virtual. A fase empírica desse estudou, caracterizou-se como descritiva e quantitativa com 

coleta por survey. A amostra selecionada para este estudo foi composta por 124 alunos do curso de Administração 

de uma IES do Sul do Brasil. As análises ocorreram inicialmente pela inferência da estatística aplicada numa 

análise multivariada de dados, a análise fatorial confirmatória e análise de variância (ANOVA). A ANOVA 

resultou que não houve ocorrências de Diferenças significativa da Percepção da Qualidade do Ambiente Virtual 

com o Estilo de Aprendizagem. 

 

 

Palavras-chave: Estilo de Aprendizagem. VARK. Qualidade do Ambiente Virtual. 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to verify the relationship between the learning style and the student's perception of the quality of 

the virtual environment. The empirical phase of this study was characterized as descriptive and quantitative with 

collection by survey. The sample selected for this study was composed of 124 students from the Management 

course of an university of Southern Brazil. The analyzes occurred initially by the inference of descriptive statistics, 

as well as mean and standard deviation. After that, a multivariate analysis of data, confirmatory factor analysis and 

analysis of variance (ANOVA) was applied. The ANOVA showed that there were no significant Differences 

occurrences of the Perception of the Quality of the Virtual Environment with the Learning Style.  

 

 

Keywords: Learning Style. VARK. Quality of the Virtual Environment. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Aplicar tecnologias educacionais não é tarefa fácil. Esse é um processo que deve ser 

planejado, organizado, bem executado e avaliado. No que tange a avaliação, é preciso ter 

ciência da Qualidade de um Ambiente Virtual. Cabe destacar que as variáveis da Dimensão 

Qualidade do Ambiente Virtual são estabelecidas com base na revisão literária, a exemplo do 
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modelo desenvolvido e validado por Neto e Takaoka (2010) sendo também testado em Dalfovo 

(2013). A Dimensão Qualidade do Ambiente Virtual é constituída por cinco variáveis 

fundamentais: Satisfação, Intenção de Uso, Benefícios Percebidos, Qualidade da Informação, 

Qualidade do Sistema. 

O Estilo de Aprendizagem condiz com a forma como o aluno prefere absorver os 

conteúdos que são utilizados em sala de aula. Entre os diversos modelos de estilos de 

aprendizagem, um demonstra possuir certa relação com o uso de um Ambiente Virtual. O uso 

de tecnologias midiáticas permite o uso de textos, áudios, vídeos, hiperlinks entre outras 

ferramentas de comunicação digital. O modelo de aprendizagem VARK, preconizado por 

Fleming e Mills (1992), por meio de um inventário identifica alunos com Características de 

aprendizagem Visual (V), Auditiva (A), Leitura e Escrita (R) e Sinestésico (K).  

Na instituição pesquisada, assim como no Ensino de Administração, os alunos possuem 

como apoio ao ensino presencial, um o Sistema Acadêmico que além de prover informações 

gerenciais como diário de classe, também possui novas funcionalidades como: produção 

acadêmica, fóruns, prova on-line, recados entre outros. Esse trabalho vem com o intuito de 

aglutinar esses temas e verificar se ocorre a dependência da percepção do aluno quanto ao 

ambiente virtual em relação ao seu estilo de aprendizagem.  

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na sala de aula de administração, conforme Gutiérrez (2002) o aprendizado é contextual 

e melhora a partir de alguns fatores: Na inclusão de novas ideias deve-se fazer um link com as 

ideias anteriormente expostas e o conhecimento é útil quando vem acompanhado da resolução 

de problemas existentes. Também deve-se levar em consideração que o uso e a aquisição do 

conhecimento são na verdade atos sociais, porém, a aprendizagem tratada muito formalmente 

no ambiente de educação, inibe muitas vezes a interação social entre os alunos. 

 

 

2.1 ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 

Reis, et al (2007) conceitua ‘Estilo de Aprendizagem’ como sendo o modo que cada 

indivíduo tem de se concentrar, digerir, absorver e internalizar novas informações que a ele são 

passadas. Cada indivíduo separadamente é detentor de um conjunto de características que estão 
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ligadas e relacionadas entre si. De acordo com cada conjunto de características que a pessoa 

possui, isso irá melhor auxilia-la ou não no seu ‘Estilo de Aprendizagem’ e na sua percepção. 

Cada vez mais as mídias e principalmente a internet são fontes de novos conhecimentos, o que 

multiplicou os materiais acessíveis para consulta e reutilização conforme Gamalel-Din (2010). 

Porém, para que o processo de aprendizagem seja válido e eficaz é de altíssima importância 

filtrar a quantidade e qualidade de materiais aos quais os aprendizes terão acesso. Devido a esse 

fato, cada vez mais são desenvolvidos programas que auxiliam na educação que são adaptáveis 

e customizados a cada determinado tipo de público. (BOTELHO et al 2009). 

Essa customização e adaptações podem possuir como base as informações prévias que 

o aprendiz já possui e de acordo também com suas preferencias, desta maneira materiais que 

serão disponibilizados a aprendizes já mais familiarizados ou experientes, podem possuir uma 

maior variedade de detalhes e com um número de informações mais avançadas, enquanto em 

contrapartida um aprendiz menos familiarizado com o assunto necessita de uma explicação 

maior e com mais detalhes. Referente a programas mais customizados, estes podem ser 

disponibilizados através de links com a finalidade de ajudar o aprendiz a achar um caminho que 

melhor lhe sirva. (BRUSILOVSKY, 1996). Com essa triagem de conteúdos e também com a 

escolha do modo de aprendizagem que será utilizado, pode-se assegurar que serão escolhidos 

materiais mais assertivos para o processo de aprendizagem de determinado aluno.  

Muito se fala sobre estilos e ou modos de aprendizagem, porém tanto alunos quanto 

professores não estão em um lugar privilegiado afim de entenderem definitivamente e 

completamente a enorme gama de dimensões que podem pertencer e envolver esses estilos de 

aprendizagem inerentes à cada pessoa. A literatura é muito vasta em conteúdo quando se trata 

de estilos de aprendizagem, no entanto muito limitada na determinação de quais caminhos 

alunos e professores devem trilhar referente as particularidades de cada estilo, para que assim 

possam compreender amplamente e a fundo cada um deles. (FLEMING; MILLS, 1992). 

Contudo foi observado que alguns estilos de aprendizagem possuíam certo destaque em 

relação a outros, Fleming e Mills (1992) descobriram que muitos estudantes incumbiam suas 

dificuldades ou facilidades de aprendizado de acordo com o modo de como o material didático 

era apresentado em sala de aula. Alguns estudantes alegavam que sentiam dificuldade de 

aprendizagem quando o material era passado somente oralmente, enquanto outros sentiam 

maiores dificuldades quando o material era passado somente de maneira escrita. E como se não 

bastasse houve também os estudantes que alegaram que não assimilavam muito bem quando os 

assuntos eram abordados através de gráficos e ainda os que não souberam opinar. 

Desta maneira Fleming e Mills (1992) procuraram se distanciar de formulários e scripts 
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e voltaram sua busca em uma técnica mais simples que instigasse o aluno a se incentivar devido 

a sua simplicidade, de forma que ele consiga se identificar e aceitar de acordo com seu perfil, 

então em 1992 foi desenvolvido por eles o modelo  de aprendizagem VARK, onde ambos 

acreditam que se for possível envolver os estudantes na descrição de seus próprios perfis e 

preferências, esses irão por sua vez aceitar mais facilmente e até mesmo estarão dispostos a 

usar na aprendizagem futura. 

De acordo com estes autores, o ser humano possui quatro meios de aprendizado: visual, 

auditivo, leitura/escrita e sinestésico. Pessoas com perfil visual, se saem melhor quando as 

informações se dão a partir de estímulos visuais, imagens e descritivos. Para os de perfil 

auditivo, é pela audição que eles absorvem melhor as informações, optando por diálogos, 

comunicação oral, discussões em grupo e etc... Os indivíduos de Leitura/escrita necessitam de 

livros e redações, ou seja, algo palpável. Já os alunos classificados como Sinestésicos são de 

usar exemplos reais, usar o toque e possuem bastante energia. Com base nestes dados os 

professores podem desenvolver estratégias afim de melhorar o aprendizado dos alunos de 

acordo com cada perfil. 

 

 

2.2 QUALIDADE DO AMBIENTE VIRTUAL    

 

Ao contrário do que muitos de nós pensamos, o ambiente virtual de aprendizagem já 

existe há muito tempo (DAVIES, 2009). Sistemas de aprendizagem on-line são sistemas 

corporativos com base na internet e abrangem uma vasta quantidade de ferramentas de 

administração e pedagógicas. Esse sistema de aprendizagem on-line de acordo com Coates, 

James e Baldwin (2005) começou a crescer mesmo a partir da década de 1990 e foram nos 

últimos quatro anos que o movimento ganhou força e divulgação assim como novos adeptos, 

sendo adotado por muitas escolas e universidades em todas as partes do mundo, apesar de seus 

custos, complexidades e riscos envolvidos, mas que não devem desmerecer o programa, tendo 

em vista que ao que parece toda universidade possui um. Apesar dos investimentos que o 

sistema on-line de aprendizagem exige, as universidades são atraídas por esses métodos, pois 

ele possibilita o alcance de um público que caso contrário não seria atingido, acrescentando 

ainda as reduções de custos com espaço físico, despesas gerais com professores e a agilidade à 

informação. 

Segundo Peters (1983), o ensino em formato de EAD surgiu em no século XX junto 

com o desenvolvimento dos meios de comunicação, assim como de transportes (trens, correio), 
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cuja a confiabilidade possibilitava o surgimento das primeiras experiências de ensino por 

correspondência na Europa e nos Estados Unidos. Nos estudos de Moore (1973) e Peters (1973), 

fica clara a importância dada às Tecnologias de Informação e Comunicação ao utilizar os termos 

dispositivos eletrônicos, mecânicos e meios técnicos para desenvolver material de ensino de 

boa qualidade. Mesmo que naquele tempo as tecnologias ainda não eram tão desenvolvidas 

como as de hoje em dia e não havia uma quantidade grande como a que existe hoje.  

De acordo com os autores Coates, James e Baldwin (2005) a preocupação maior 

referente ao ensino de aprendizagem virtual é se somos capazes de criar algo criativo e simples 

que possa ser passado todos os dias sem ser maçante e cansativo, sendo ao mesmo tempo algo 

atual, tecnológico, sofisticado e diversificado incentivando técnicas pedagógicas atrativas e não 

somente a mera transmissão de textos. Esse sistema de aprendizagem pode ser apresentado 

como forma de apoio ao programa de ensino clássico, como pode também ser usado de forma 

exclusiva. É provável que os alunos vejam esse recurso de aprendizagem on-line como parte 

geral da infraestrutura da universidade e não como uma ferramenta especial que agrega valor, 

então é interessante divulgar que a universidade é adepta de tais recursos, passando assim uma 

boa impressão. 

Padrões de estilos de aprendizagem on-line estão apenas começando a serem 

desenvolvidos e seus fornecedores nem sempre possuem todos os certificados de qualidade. A 

maioria dos sistemas de aprendizagem on-line foram desenvolvidos ou pelo menos sua base, 

por universidades, e se tornaram conhecidos a partir do momento que essas universidades 

liberavam esses sistemas aos demais públicos interessados, o que vai em sentido oposto ao que 

a maioria imagina, que foram gerados com o intuito de desenvolvimento de negócios, seu 

princípio, portanto foi de necessidade. Parece provável que o uso desses sistemas de 

aprendizagem virtual irá aumentar cada vez mais e serão aprimorados cada vez mais também. 

Hoje já é possível acessar páginas da web que permitem a interação, fazer upload, avaliações e 

discussões on-line. As universidades estão exigindo e até mesmo incentivando ultimamente que 

seus estudantes tenham algum tipo de contato com atividades na web. (COATES; JAMES; 

BALDWIN, 2005). 

A tecnologia irá com toda a certeza auxiliar no aprendizado de algumas pessoas, porém 

irá também em contrapartida inibir o de outras. Conforme pesquisas, O’Regan (2005) elenca 

alguns motivos pelos quais alunos encontram dificuldades ou receios com a aprendizagem no 

ambiente virtual, alguns destes motivos são: frustração devido à falta de internet disponível e 

ou falta de instruções dadas pelo professor, impaciência com links que não funcionam ou 

possam estar temporariamente fora do ar, falta de informações de onde fazer o logon, não 
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disponibilização de senhas e login para o acesso, página da Web confusa e de difícil 

entendimento, não ter noção da estrutura geral do curso ou pelo menos da parte em questão 

estudada, isolamento do resto do mundo, solidão e etc... 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Referente ao objetivo esta pesquisa caracteriza-se como descritiva. Segundo o autor Gil 

(1999) a pesquisa descritiva tem como função a descrição das características de uma amostra 

selecionada ou o estudo das relações entre variáveis. Este estudo tem abordagem quantitativa 

que para o autor Creswell (2010) abrange métodos de reunião, investigar, entender e redação 

dos resultados de algum estudo realizado. 

A população do estudo são os alunos do curso de Administração de uma determinada 

unidade de ensino no sul do Brasil. A amostra selecionada para este estudo é amostra não 

probabilística por conveniência. Segundo Barbetta (2007) mostra que aqueles que puderam 

participar e representar a população da pesquisa ou que esse tipo de amostragem se dá pela 

facilidade do acesso aos entrevistados. Quanto à quantidade representativa da amostra, foram 

obtidos 124 respondentes. 

Neste estudo, foi utilizado como instrumento de pesquisa o questionário estruturado 

fechado e o método survey com um questionário adaptado de Flemming e Mills (1992), com 

relação ao inventário VARK, e Neto e Takaoka (2010), com relação A Qualidade do Ambiente 

Virtual, com o objetivo de analisar a relação de influência do Estilo de Aprendizagem com 

Percepção da Qualidade do Ambiente Virtual. Após a coleta e reunião dos dados, estes foram 

tabulados e transferidos para a ferramenta software SPSS de onde foi possível interpretar 

estatísticas descritivas. Em seguida da realização da estatística descritiva, houve a fase de 

análise multivariada dos dados. Como os instrumentos e suas respectivas variáveis já foram 

validadas, partiu-se diretamente para fase da análise fatorial confirmatória. Nessa fase é 

necessário analisar caminhos estruturais com indicadores como Erro-padrão, t-values, 

coeficientes padronizados, regressão (R2). Além disso, é importante considerar os índices de 

ajuste do modelo proposto no estudo como GFI, AGFI, Qui -Quadrado sobre Graus de 

Liberdade, PNFI, TFI, CFI, RSMR, RMSEA. 

A técnica para confirmar a relação de variável independente para variável dependente 

foi a Análise de Variância (ANOVA). Essa técnica foi escolhida devido ao fato de que o Modelo 

de Estilo de Aprendizagem é composto por variáveis qualitativas e os Qualidade do Ambiente 
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Virtual por variáveis quantitativas. (HAIR JR, et al, 2009). 

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A seguir são apresentados os dados obtidos por meio da aplicação dos questionários 

assim como a interpretação dos dados e suas correlações. A Tabela 1 aborda a Identificação dos 

Estilos e demonstra suas amplitudes e quantidades obtidas, por meio desta, pode-se ter uma 

ideia geral de quais estilos são predominantes: 

 

Tabela 1- Análise do Estilo 
Estilo V A R K M Total 

Frequência 7 50 19 34 14 124 

Percentual 5,6 40,3 15,3 27,4 11,3 100,0 

 124 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Com o modelo de aprendizagem VARK desenvolvido por Fleming e Mills (1992) e os 

questionários aplicados, foi possível identificar qual o perfil de cada aluno, ou ao menos à qual 

perfil ele está mais inclinado. O modelo VARK instiga o aluno a se incentivar devido a sua 

simplicidade, de forma que ele consiga se identificar e colaborar com a descrição de seu próprio 

perfil e preferências, com base nestes dados os professores podem desenvolver estratégias afim 

de melhorar o aprendizado dos alunos de acordo com cada perfil, o que vai ao encontro do autor 

Carvalho (2010), que propõe aos professores o estudo da Andragogia. Para o autor o aluno em 

fase de aprendizagem é quem poderá mostrar qual o melhor caminho ao qual ele deve ser 

ensinado, construindo isso juntamente com o professor.  

Fleming e Mills (1992) identificaram quatro meios de aprendizado, sendo eles: visual 

(V), auditivo (A), leitura/escrita (R) e sinestésico (K). Há ainda o estilo ‘M’, aparecendo quando 

o aluno apresenta vários estilos misturados. Identifica-se que 40,3% dos entrevistados foram 

identificados com o perfil auditivo, ou seja, é pela audição que eles absorvem melhor as 

informações, optando por diálogos, comunicação oral, discussões em grupo e etc... Em segundo 

lugar, está o grupo dos sinestésicos representando 27,4%, contando com 34 alunos. Esses são 

alunos que possuem bastante energia e é por meio de exemplos reais e toque que aprendem com 

mais facilidade. A menor ocorrência identificada é para o tipo visual, apenas 5,6% dos alunos, 

ou sete indivíduos, apresentaram esse perfil.  

Infere-se que a identificação do estilo auxiliará na determinação das mídias ou formatos 
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de arquivos que serão utilizados nos ambientes virtuais, facilitando o entendimento para o aluno 

e até mesmo o incentivando, já que se tratarão de ferramentas que estão de acordo ao seu perfil. 

A figura 1 a seguir retrata a validação do Modelo Estrutural da Dimensão Método de 

Ensino. De acordo com a ilustração da figura 1 foi possível obter os resultados das cargas 

fatoriais de todas as variáveis, sendo elas: 0,88 para a Satisfação, 0,95 na Intenção de Uso, 0,84 

para Benefícios Percebidos, 0,71 no Qualidade da Informação e 0,77 para Qualidade do 

Sistema. Na tabela 8 pode-se verificar os índices de ajuste de todas elas. As relações de segunda 

ordem da Dimensão Qualidade do Ambiente Virtual validam as suas relações propostas 

inicialmente, assim como os índices dos coeficientes padronizados.  

 

Figura 1 - Dimensão Final de segunda ordem da Qualidade do Ambiente Virtual 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Embora as altas cargas fatoriais, percebe-se de acordo com os índices de ajuste que o 

modelo deverá verificado. Provavelmente diversos índices não obtiveram valores melhores, em 
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detrimento das variáveis Qualidade da Informação e Qualidade do Sistema. Sugere-se que 

sejam verificadas em pesquisas futuras que serão realizados os índices de modificação para 

compor as indicações de covariâncias entre os erros. 

Foram também analisados o Diagrama de Caminhos do Modelo Estrutural, onde vale 

ressaltar que os t-values (Coef. Padronizados) demonstraram estar adequados, acima do índice 

tolerável e significante, de 2,58 (HAIR, Jr; et al, 2009). Ressalta-se que nas relações fixadas em 

1,00, não sendo possível o cálculo dos t-values. Os valores p, em todas as relações, se 

demonstraram significativos ao nível de 0,000(****). Além disso, quase todos os coeficientes 

de explicação, (R2) tiveram valores acima de 50%. Sugere-se em futuros estudos a exclusão 

das questões Q09 e Q10. 

Enfatiza-se aqui, que um estilo de aprendizagem não é o mesmo no indivíduo durante 

toda a sua vida. O estilo sofre alterações conforme as experiências vividas dentro e fora de sala. 

Contudo, para saber se existe uma dependência significativa entre as fases e o estilo de 

aprendizagem, vale realizar o teste Chi-Quadrado, que compara a média entre grupos (no caso 

Estilos de Aprendizagem). Para que ocorra significância, o valor-p dever ser inferior a 0,05 para 

que Ho fosse confirmada (LOESCH; HOELTGEBAUM, 2012). Com um valor-p de 0,000, é 

possível relatar que os estilos se mostram dependentes das fases onde os alunos estão. Devido 

a isso, acredita-se que em cada fase, de acordo com as experiências adquiridas e vividas o estilo 

de aprendizagem se alterará. É interessante ressaltar que o estilo de aprendizagem do aluno 

pode estar atrelado as experiências decorrentes do método utilizado pelos professores. 

No entanto, a partir dos dados coletados e coma a ANOVA que leva em consideração a 

Qualidade do Ambiente Virtual com relação ao Estilo de Aprendizagem, não houve ocorrências 

de Diferenças significativa da Percepção da Qualidade do Ambiente Virtual com o Estilo de 

Aprendizagem. Esse panorama demonstrou-se contrário ao exposto pela teoria. Estudos como 

de Kozub et al (2010) ressaltam que o estilo de aprendizagem do aluno reflete na forma como 

ele aprende ou prefere aprender em ambientes virtuais. Dalfovo (2013) também verificou que 

em certa medida existem diferenças significativas do estilo de aprendizagem para com a 

qualidade do ambiente virtual. 

Contudo foi observado que alguns estilos de aprendizagem possuíam certo destaque em 

relação a outros, Fleming e Mills (1992) descobriram que muitos estudantes incumbiam suas 

dificuldades ou facilidades de aprendizado de acordo com o modo de como o material didático 

era apresentado em sala de aula. Alguns estudantes alegavam que sentiam dificuldade de 

aprendizagem quando o material era passado somente oralmente, enquanto outros sentiam 

maiores dificuldades quando o material era passado somente de maneira escrita. E como se não 
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bastasse houve também os estudantes que alegaram que não assimilavam muito bem quando os 

assuntos eram abordados através de gráficos. Infere-se que em um Ambiente Virtual o professor 

também disponibilizará conteúdos de várias formas, seja por meio de textos, gráficos, links e 

entre outros. Dessa forma, é importante considerar o tipo e formato da informação a ser 

disponibilizada para os alunos. 

Fleming e Mills (1992) comentam que um aluno que possui determinado estilo de 

aprendizagem pode perceber as informações recebidas de maneira diferente, o que poderia 

resultar em uma percepção distinta sobre a qualidade do Ambiente Virtual utilizado pelos 

professores. No entanto, essa realidade não foi encontrada. Fleming e Mills (1992) concluem 

ainda que a forma como um estilo de aprendizagem, ou como os assuntos que serão tratados 

em sala de aula serão abordados é que causam um apelo intuitivo diante dos estudantes, ou 

simplesmente basta dizer que dependendo de como esse material será passado, causará uma boa 

impressão ou não. Então é importante que o ambiente Virtual seja atrativo não apenas para um, 

mas para os vários estilos de aprendizagem. Pode-se analisar que a não diferença significativa 

entre os estilos não é impulsionada a um estilo de aprendizagem específico. 

Acatando o objetivo geral deste trabalho, que é ‘analisar a relação de influência do Estilo 

de Aprendizagem com Percepção da Qualidade do Ambiente Virtual’, vale ressaltar que um 

aluno que possui determinado estilo predominante, possui também características de outros 

estilos de aprendizagem. Infere-se aqui que esse resultado pode ter ocorrido em virtude de todos 

os professores adotarem o mesmo sistema acadêmico, que está institucionalizado na Instituição 

de Ensino estudada. Dessa forma, atende aos vários estilos de aprendizagem, pois em um 

ambiente virtual podem ser disponibilizados conteúdos em formatos midiáticos diversos, bem 

como textos, áudios, vídeos, figuras e ferramentas para postagem e produção acadêmica dos 

alunos. Sendo assim, faz-se necessário analisar os métodos utilizados pelos professores em cada 

fase. Cabe destacar a importância do planejamento do método escolhido pelo professor. Por 

isso, sugere-se que em futuros estudos seja averiguado o poder moderador dos métodos 

utilizados pelos professores em cada fase, conforme seus respectivos planos de ensino. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este testudo alcançou a sua finalidade que constava em analisar a relação da percepção 

da qualidade do ambiente virtual pelos acadêmicos na dependência dos estilos de 

aprendizagem. O instrumento de pesquisa utilizado para construção do modelo já havia sido 
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validado por outros pesquisadores, e nesse trabalho foi utilizada análise semelhante a uma parte 

do estudo de Dalfovo (2013), que confronta a relação entre as duas variáveis de Qualidade do 

Ambiente Virtual e Modelo de Estilo de Aprendizagem VARK.  

Para a aplicação das pesquisas obteve-se o auxílio dos professores na aplicação dos 

questionários com os estudantes que cederam um tempo da aula para responde-lo. Dos Estilos 

de Aprendizagem do Modelo VARK (FLEMING; MILLS, 1992) foram encontrados alunos de 

todos os estilos: Visual, Auditivo, Sinestésico, Leitura e Escrita e Multimodal. Os alunos com 

estilo Auditivo foram a maioria em termos de ocorrência. Vale lembrar que foi notada uma 

mudança significativa de estilo no decorrer dos semestres, pelo teste Chi-quadrado. No que 

tange a Qualidade do Ambiente Virtual, a maior média identificada está presente na questão 

Q10, cujo a pergunta é: ‘o Ambiente Virtual é fácil de usar?’ Na escala que vai até 7, foi obtida 

a média 5,65, o que demonstra que os alunos têm facilidade em lidar com o Ambiente Virtual.  

Para mensurar os fatores que compõem a percepção da qualidade do ambiente virtual 

na dependência dos estilos de aprendizagem, devido a características dos dados, foi utilizada a 

técnica de Análise de Variância (ANOVA). Ao analisar ANOVA, percebeu-se que não houve 

ocorrências de Diferenças significativa da Percepção da Qualidade do Ambiente Virtual com o 

Estilo de Aprendizagem, contrapondo o exposto pela teoria. Estudos como de Kozub et al 

(2010) ressaltam que o estilo de aprendizagem do aluno reflete na forma como ele aprende ou 

prefere aprender em ambientes virtuais.  

Vale ressaltar que um aluno que possui determinado estilo predominante, possui 

também características de outros estilos de aprendizagem. Infere-se aqui que esse resultado 

pode ter ocorrido em virtude de todos os professores adotarem o mesmo sistema acadêmico, 

que está institucionalizado na Instituição de Ensino estudada. Dessa forma, atende aos vários 

estilos de aprendizagem, pois em um ambiente virtual podem ser disponibilizados conteúdos 

em formatos midiáticos diversos, bem como textos, áudios, vídeos, figuras e ferramentas para 

postagem e produção acadêmica dos alunos.  

Sugere-se que próximas pesquisas, após apresentação deste trabalho, possam reforçar a 

relação das variáveis e que ajude na formação acadêmica e na melhoria tanto na vida pessoal 

como profissional de todo Administrador, por meio de melhores práticas em sala de aula. 

Sugere-se em futuros estudos a inserção de análise dos planos de ensino dos professores, como 

moderadores da relação entre a Qualidade do Ambiente Virtual com Estilos de Aprendizagem, 

propostos por, Fleming e Mills (1992). Sugere-se também a aplicação desse trabalho em outras 

instituições ou até em outros cursos. Outro estudo a ser realizado e comparado com esse é a 

inserção de outro modelo de estilo de aprendizagem, a exemplo de Kolb (1984) com o Modelo 
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de Aprendizagem Experiencial. 
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PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA PASSARELA DE BAMBU (Dendrocalamus 

giganteus) DE FORMA EXPERIMENTAL  
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RESUMO 

O assunto trata-se de um estudo em laboratório e aplicação a campo do bambu (Dendrocalamus giganteous), como 

função estrutural na execução de uma passarela, e verificar se o mesmo suporta as ações utilizando a norma 

equatoriana de construção (NEC-SE-GUADÚA). Neste caso, será primeiramente coletado amostras de bambu 

para os testes de tração e compressão realizados no laboratório da UNIDAVI, vendo que se estes resistem as 

condições mínimas exigidas pela norma equatoriana, procede-se para a etapa de dimensionamento, distribuição de 

cargas e desenvolvimento dos cálculos. A próxima etapa é a coleta dos bambus (corte, limpeza, secagem e 

transporte), e execução da passarela. A passarela será construída de forma a obter duas vigas principais (modelo 

home) onde o tabuleiro se apoiará sobre o banzo inferior, guarda corpo de 1,20 metros, telhado com estrutura de 

bambu, folhas de palmeira e lona (reutilizada), travamento no banzo superior, e neste caso a estrutura do guarda 

corpo também terá função de travamento nas diagonais comprimidas se necessário.     

 

 

Palavras-chave: Passarela. Bambu. Função estrutural. Cálculos. 

 

 

RESUMEN 

El tema se trata de una aplicación de campo y estudio delaboratorio de bambú (giganteous de Dendrocalamus), c

omouna función estructural en la ejecución de una pasarela ycomprobar si es compatible con las acciones utiliza

ndo elestándar de construcción (estructuras de Ecuador GuadúaGAK). En este caso, será la primera muestras col

ectadas debambú para pruebas de tracción y compresión realizadas enel laboratorio de UNIDAVI, viendo que si 

resisten lascondiciones mínimas requeridas por norma ecuatoriana,para la etapa de apresto, distribución de la car

ga y eldesarrollo de los cálculos. El siguiente paso es la colecciónde bambúes (corte, recorte, secado y transporte

) y laejecución de la pasarela. La pista será construida con el finde obtener la llave de dos vigas (casa modelo), d

onde labandeja si apoyará en el acorde de fondo, barandilla de 1,20metros, techo con estructura de bambú, hojas 

de palma ylona (reutilizados), cierre el acorde superior, y en este caso laestructura del protector del cuerpo tambi

én tienen funciónde fijación de las diagonales comprimidas, si es necesario.  

 

 

Palabras clave: Pasarela. Bambú. Cálculos de función estructural. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A revista Construção Metálica (2009), relata que a utilização de pontes faz parte da 

história da humanidade desde épocas remotas, onde os romanos utilizavam pedras para a sua 

 
1 Bacharel em Engenharia Civil pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí-  

UNIDAVI, acadêmico do curso de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas do Centro Universitário para o 

Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí-  UNIDAVI  
2 Bacharel em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo- USP. Mestrado em Estruturas com ênfase em 

Estruturas de madeira pela Universidade de São Paulo- USP, Doutorado em Estruturas com ênfase em Estruturas 

de madeira pela Universidade de São Paulo- USP, Pós-doutorado em Estruturas com ênfase em Estruturas de 

madeira pela Universidade de São Paulo- USP. 
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construção em forma de arcos, técnica aprendida com os etruscos. Em períodos ainda distantes, 

no século XVI, diz a história que o arquiteto Andrea Palladio utilizou treliças de madeira para 

vencer vãos de cerca de 30 metros. A transição da madeira para o ferro ocorreu no século XIX. 

Obras de arte em sua verdadeira expressão, as pontes, usadas geralmente para encurtar 

distâncias e vencer obstáculos, evoluíram de maneira extraordinária. Nas mais diferentes 

formas, compostas com diversos materiais e utilizando modernas técnicas de construção, 

permitiram que os vãos a ser vencidos se tornassem praticamente ilimitados. Os arquitetos têm 

explorado de maneira crescente a integração dos materiais, concebendo obras de rara beleza, 

verdadeiros ícones da construção em todo o mundo. Destacam-se pela sua importância na 

infraestrutura rodoviária, ferroviária e urbana. No interior, as pontes vicinais desempenham um 

papel relevante na ligação de cidades, facilitando o transporte e o acesso da produção agrícola 

aos grandes centros. 

O Brasil apresenta predominantemente climas tropicais e subtropicais, sendo essas 

condições excelentes para o desenvolvimento do bambu. No Acre, por exemplo, os bambuzais 

cobrem 38% do Estado. O material apresenta excelentes características mecânicas como leveza, 

força, dureza, conteúdo de fibras, flexibilidade e facilidade de trabalho, ideais para diferentes 

propósitos tecnológicos (NOGUEIRA, 2009 apud GHAVAMI, 2003). Caracterizado por forma 

tubular, estruturalmente estável, baixa massa específica, geometria circular oca estabelecida 

pela razão resistência mecânica/massa do material, se obtém baixo custo de produção, 

facilidade de transporte e de trabalho. 

O objetivo deste trabalho é relatar, que, o bambu é um material apto para ser usado em 

estruturas da construção, mesmo em obras muito exigentes, o que pode ser comprovado através 

de obras já realizadas, apresentar os principais aspetos relativos ao dimensionamento de 

estruturas e apresentar uma aplicação. Neste sentido, procedeu-se à recolha de informação que 

permitiu estudar a sua adequabilidade, de modo a compilar um estudo que possa servir de apoio 

a quem projete com bambu. 

Para se perceber se este tem competências para servir como material estrutural, estudou-

se as suas propriedades mecânicas. É também relevante identificar quais os tipos de ligações 

existentes e a resistência das mesmas de modo a identificar a sua utilização apropriada em 

estruturas correntes, e com o recurso de normas existentes procurou-se a forma de fazer um 

dimensionamento adequado. Por fim, calculou-se uma cobertura relativamente exigente com o 

objetivo de provar as boas características do bambu como material estrutural.  

Procede-se a finalidade de testar a resistência do bambu, colocando em prática os 

estudos sobre o mesmo. O assunto trata-se de um estudo em laboratório e aplicação a campo do 
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bambu (Dendrocalamus giganteous), como função estrutural, e verificar se o mesmo suporta 

as ações utilizando a norma equatoriana de construção (Estructuras de Guadúa GaK).  

  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Segundo Balbo (2007), para se obter um melhor acesso às áreas cultiváveis e às fontes 

de madeira, rochas, minerais e água e expandir sua área ou território de influência, quem 

chamamos de estradas, cuja lembrança mais remota provém da China e Egito, com o aumento 

da população, a falta de alimentos, ouve a necessidade de expandir territórios com passagens 

por picadas, com a domesticação de animais, como o cavalo por exemplo, acelerou o percurso, 

em contrapartida, ouve a necessidade de melhorar os acessos (picadas), mais tarde os obstáculos 

eram os rios e penhascos, com isso surgiu as pontes e passarelas. 

 

 

2.1 O USO DA MADEIRA 

 

O período da Pré-história compreende do surgimento do homem (3,5 milhões de anos) 

aos primeiros indícios de registros escritos (4.000 a.C.), como comprovação de usos de 

materiais como pedras, ossos e metais, a madeira não se tem a noção de início do seu uso, por 

ser um material orgânico. 

 

 

A madeira, é, provavelmente, o material de construção mais antigo dada a sua 

disponibilidade na natureza e sua relativa facilidade de manuseio. Comparada a outros 

materiais de construção convencionais utilizados atualmente, a madeira apresenta uma 

excelente relação resistência/peso, [...]. ainda possui outras características favoráveis 

ao uso em construção, tais como facilidade de fabricação de diversos produtos 

industrializados e bom isolamento térmico. Por outro lado, a madeira está sujeita a 

degradação biológica por ataque de fungos, brocas, etc. (PFEIL, 2015, p.1). 

 

 

A madeira, diferente de outros materiais por ser heterogêneo, apresenta falias nos nós, 

variação de densidade e resistência entre espécies, e no próprio tronco.  

Para Calil Júnior (2003), o Brasil tem buscado alternativas para aumentar as atividades 

econômicas tomando como objetivo a abertura de novas possibilidades para o mercado interno 

e externo, é o incentivo ao desenvolvimento de políticas no setor florestal. Trata-se do 

desenvolvimento sustentado, eu pode ser alcançado pelo setor florestal, não só pela produção 
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direta da madeira e da matéria prima usada na fabricação de produtos dela derivados, mas 

também pela geração de outros bens, sempre se atentando para a manutenção do equilíbrio 

ecológico. 

Calil Júnior (2003), relata que as florestas tanto naturais quanto artificiais, melhoram da 

qualidade do ar pela fixação do dióxido de carbono e pela liberação de oxigênio decorrentes da 

fotossíntese, mantem a biodiversidade, com a preservação da fauna e da flora, associada ao 

manejo florestal adequado, e redução de áreas erodidas e de suas graves consequências.  

No tocante aos recursos florestais naturais brasileiros, especial atenção a floresta 

amazônica, relata Calil Júnior (2003), possui uma área originalmente em torno de 280 milhões 

de hectares, representando perto de 33% do território nacional. As reservas atuais da floresta 

amazônica são estimadas em 50 milhões de metros cúbicos de madeira, geradas por mais de 4 

mil espécies arbóreas, infelizmente sua maior exploração ainda é de forma seletiva e predatória, 

responsável pelos mais de 20% da área original já devastados, de modo praticamente 

irreversível. 

A madeira é dos materiais mais antigos já usado pela civilização, sendo que é um 

material renovável e orgânico.  

 

 

No Brasil, a madeira é utilizada para múltiplas finalidades. Na construção civil ela se 

destaca na solução de problemas relacionados a coberturas (residenciais, comerciais, 

industriais, construções rurais), cimbramentos (para estruturas de concreto armado e 

protendido), transposição de obstáculos (pontes, viadutos, passarelas para pedestres), 

armazenamento (silos verticais e horizontais), linhas de transmissão (energia elétrica, 

telefônica), obras portuárias, entre outros. Além disto, é muito empregada na 

fabricação de componentes para a edificação, como painéis divisórios, portas, 

caixilhos, lambris, forros, pisos. (CAIL JUNIOR, 2003, p. 5). 

 

 

A madeira é um componente fundamental para a construção civil, auxiliando nas mais 

diversas áreas.  

 

A indústria moveleira e a indústria de embalagens usam largamente a madeira e os 

produtos dela derivados, tais como chapas de diferentes características. Outros usos 

podem der mencionados: nos meios de transportes (barcos, carrocerias, vagões de 

trem, dormentes), nos instrumentos musicais, em artigos esportivos, nas indústrias de 

bebidas, de brinquedos, de fósforos, de lápis, de papel. (CAIL JUNIOR, 2003, p. 5). 

 

 

O texto a cima relata da importância da madeira nas mais diversificadas áreas, sendo 
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um material de grande utilização que vem se mantendo de forma crescente. Outro aspecto que 

favorece a madeira é sua alta resistência em relação a densidade (quadro 2). 

 

Quadro 1 – Materiais estruturais – dados corporativos 
MATERIAL A B C 

Concreto 24 20 20.000 

Aço 78 250 10.000 

Madeira Conífera 06 50 10.000 

Madeira Dicotiledônea 09 75 15.000 

Fonte: CAIL JUNIOR, 2003, p. 7.  

 

As colunas do quadro 2 representam: 

A: densidade do material, g/cm3 – no caso da madeira, valor referente a umidade de 

12%. 

B: resistência, Mpa – para o concreto, o valor citado se refere a resistência característica 

a compressão, produto usinado; para o aço, trata se da tensão de escoamento do tipo ASTM A-

36; para a madeira, são os valores médios de resistência a compressão paralela as fibras, referida 

a umidade de 12%, conforme a recomendação da NBR 7190/1997, da ABNT (1997). 

C: módulo de elasticidade, Mpa – mesma descrição da coluna B.  

A madeira apresenta aspecto visual interessante e pode ser processada sem muitas 

dificuldades, viabilizando a definição de formas e medidas, limitadas apenas pala geometria 

das toras e pelo equipamento usado para esta operação, e também pode ser utilizada de forma 

roliça (processamento primário). 

  

Apesar de sua inflamabilidade, as peças estruturais de madeira evidenciam um 

conveniente desempenho a altas temperaturas, melhor que o de outros materiais em 

condições severas de exposição. Na realidade, a carbonatação superficial das peças se 

transforma numa espécie de “barreira de isolação térmica”. Sendo a madeira um mau 

condutor de calor, a temperatura interna cresce mais lentamente, não provocando 

maior comprometimento da região central das peças que, desta maneira, podem 

manter-se em serviço nas condições em que o aço, por exemplo, já teria entrado em 

colapso (escoamento), mesmo não sendo inflamável.  (CAIL JUNIOR, 2003, p. 7). 

 

b 

O texto acima relaciona a importância dos estudos e pesquisas experimentais e fatos 

ocorridos, outra característica da madeira com relação ao fogo é o fato de não apresentar 

distorção quando submetida a altas temperaturas, tal como ocorre com o aço, dificultando assim 

a ruína da estrutura. 

Calil Júnior (2003), conta que apesar da madeira ser fraca ao ataque de fungos e cupins, 

tem sua durabilidade natural prolongada quando previamente tratada com substancias 
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preservativas. No caso de emprego exterior, á, a importância de um projeto elaborado de modo 

a serem previstos detalhes construtivos que garantam maior durabilidade a madeira impregnada, 

evitando a exposição excessiva aos raios solares e a umidade proveniente da chuva. 

 

 

2.2 TIPOS DE ESTRUTURAS 

 

A estrutura é um dos fatores mais importantes em uma obra, pois todos os demais 

elementos dependem de sua solidez para a estabilidade da obra. A estrutura é o "esqueleto" da 

Obra, ela compreende as áreas de sustentação: fundação, alicerce, colunas, vigas, paredes, lajes 

e telhados. 

 

As primeiras aplicações de estruturas espaciais foram em cúpulas. Na antiguidade 

estas eram construídas de pedras naturais, sendo a madeira somente utilizada a partir 

da Idade Média (séc. V a XV). As primeiras estruturas reticuladas surgiram na França 

e na Alemanha nos séc. XVIII e XIX. O uso do aço nestas estruturas tem como 

primeiro registro uma cúpula construída no ano de 1811 por BELLANGE e BRUNET. 

As abóbadas em aço surgem apenas em 1892 com FLOPPL. O primeiro protótipo de 

estruturas tridimensionais pré-fabricadas foi feito por Alexander Graham Bell, o 

famoso inventor do telefone que, em 1906, juntamente com alguns colegas, fundou a 

“Aerial Experiment Association” para tentar construir kits de torres e biplanos de 

estruturas tridimensionais pré-fabricadas. Bell construiu vários protótipos destas 

estruturas com barras de mesmo comprimento, ligadas por nós bastante simples e 

padronizados. Ele referiu-se a estas estruturas como de “extraordinária resistência”. 

Foi ele, provavelmente, o primeiro engenheiro a mostrar como se podem fabricar 

estruturas simples, leves e resistentes, dando-se atenção especial à possibilidade de 

redução de custos com a sua industrialização. (MAGALHÃES, 1998, p. 1) 

 

 

2.2.3 Treliças 

 

A partir da década de 70 do século XIX, o aço começou a substituir o ferro fundido e o 

ferro laminado, principalmente devido à sua maior resistência e ductilidade (figura 1) 

 

Figura 1 - Ponte de apollodorus 
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Fonte: Schmidt e Boresi, 1999. 

 

Pode ser observa na Figura 2, algumas das configurações clássicas de estruturas 

treliçadas que foram utilizadas desde a Revolução Industrial (século XIX). Na época 

do desenvolvimento das treliças, estas distinguiam-se pelas suas configurações, pelos 

materiais, pela capacidade de resistirem a elevados esforços e ainda por apresentarem 

grandes vãos. Ainda hoje, as treliças designam-se pelos nomes de quem as 

aperfeiçoou. As treliças surgiram como um sistema estrutural mais económico às 

vigas, sendo um dos principais tipos de estruturas de engenharia. Estes sistemas 

estruturais foram utilizados durante séculos para vencer grandes vãos. O engenheiro 

romano Apollodorus construiu sobre o Rio Danúbio por volta de 105 d.C, uma ponte 

de treliça de múltiplos vãos. Cada vão de ponte tomou forma similar à arqueada 

(Schmidt e Boresi, 1999) 

 

  

Figura 2 - Modelos de treliças 

 

  Fonte: Schmidt e Boresi, 1999. 

 

 

2.3 A UTILIZAÇÃO DO BAMBU 

 

Devido às suas propriedades físicas e mecânicas é um material muito apto para ser 

utilizado como material estrutural da construção. Por ser um material muito barato e fácil de 

obter está normalmente associado a construções em países subdesenvolvidos e pobres. 
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Em 1906, Alberto Santos Dumont fez o primeiro voo homologado da história com um 

aeromodelo com estrutura de bambu e alumínio. Thomas Edison testou várias fibras 

vegetais para usar como filamentos, em lâmpadas, e descobriu que as fibras de um 

bambu japonês eram as melhores. Durava cerca de 2 450 horas acesa. Depois desta 

descoberta, o filamento das fibras de bambu foi utilizado durante 14 anos pela 

“General Electric Company”. (ESTRUTURAS DE BAMBU, wwww.ebah.com.br) 

 

 

O bambu mostra ser um material sustentável e renovável para a construção civil, na 

medida em que dentro desta indústria tem inúmeras utilidades. Tem uma taxa de crescimento 

muito alta e em grande quantidade 

 

 

O bambu é um material de construção consagrado há milhares de anos, conforme 

registros históricos ancestrais. Sabe-se que seu uso está presente na cultura de 

praticamente todos os povos, de todos os continentes. O bambu entrou na história das 

construções há cerca de 6 mil anos nos países asiáticos. Mais tarde, foi incorporado 

pelo Equador, pela Venezuela, Colômbia e Costa Rica. Felizmente, esta planta 

popular vem sendo empregada ao longo dos anos de diversas maneiras, como material 

de construção, artesanato, na indústria farmacêutica e química, no meio rural e, ainda, 

como carvão e na produção de óleos combustíveis, papel, entre outros. (REVISTA 

BAMBÚ, www.ebah.com.br) 

  

 

Esse tipo de material, surge como uma importante alternativa construtiva. É um material 

facilmente renovável pela natureza, de crescimento rápido e baixo custo, além de demandar 

reduzido consumo energético para sua produção e despontar como o maior consumidor de gás 

carbônico do reino vegetal. 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Trata-se de pesquisa acadêmica descritiva, pois tem como objetivo a descrição das 

características de determinados fenômenos em especial o comportamento do bambu. As 

pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de resistência 

do material, e estabelecimento de relações entre variáveis, e pôr em prática os estudos.  

As técnicas utilizadas para desenvolvimento desta pesquisa foram de forma descritiva, 

bibliográfica, a campo e laboratorial. Foi fundamental a busca de conhecimento e informações 

em livros, sites e outros materiais bibliográficos, para desenvolvimento do tema o que também 

o caracteriza como uma pesquisa bibliográfica. 

Este trabalho se iniciou com estudos em janeiro de 2018, com a parte de embasamento, 
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em junho de 2018, coleta-se amostras de bambu para os testes de tração e compressão realizados 

no laboratório da UNIDAVI, vendo que se estes resistem as condições mínimas exigidas pela 

norma equatoriana, procede-se para a etapa dos cálculos, em agosto de 2018 inicia-se o pré-

dimensionamento da estrutura, distribuição das cargas, cálculos e verificações, vendo que estes 

materiais atendem as resistências obtidas nos cálculos, segue a etapa final com a coleta dos 

bambus (corte, limpeza, secagem artificial, transporte), e execução da passarela (setembro de 

2018). 

De uma forma geral, esta pesquisa acadêmica foi realizada com os livros disponíveis na 

Biblioteca, equipamento no laboratório da UNIDAVI e a campo, conduzida pelo professor 

orientador visando o conhecimento e entendimento do objetivo desta pesquisa. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Este trabalho se iniciará com a coleta de corpos de prova de bambu para a verificação 

de resistência, se os mesmos atendem as normas equatorianas de bambu, assim, procede a etapa 

dos cálculos, e pôr fim a coleta dos materiais e execução do projeto.  

 As treliças serão formadas por barras de bambu (Dendrocalamus giganteous), ligadas 

por barras rosqueadas de aço A-36, o telhado será feito de caibros e sarrafos de bambu 

(Dendrocalamus giganteous), fixadas com parafusos chipboard, as telhas serão mistas 

compostas por duas camadas de palmeira jerivá (Syagrus romanzoffiana) e palmeira real ( 

Archontophoenix cunninghamiana), e a parte interna de lona dupla face 200 micras reutilizável 

de silagem, as telhas serão fixadas com parafusos chipboard e arrame galvanizado (Ø 2 mm), o 

tablado será feito de bambu (bambusa tuldóides) e fixados por parafusos chipboard, as 

extremidades serão fixadas por pilares de eucalipto (eucalyptus grandis) auto clavado, os 

contra-ventamentos e retenção da flambagem do banso superior será feito de bambu 

(Dendrocalamus giganteous) ligados por barras rosqueadas de aço A-36, os guarda corpos será 

feito de bambu (Dendrocalamus giganteous) e (bambusa tuldóides)  ligados por barras 

rosqueadas de aço A-36 e parafusos chipboard. A passarela será montada sobre cavaletes no 

próprio local, não tem como montar as treliças fora do local e transportar por um guindaste, 

pois próximo do local de apoio a estrutura, a uma rede de energia elétrica impedindo a locação 

do guindaste.  

O local da execução da passarela fica em local particular no bairro Fundos Aurora, no 

município de Aurora, Santa Catarina, Brasil. A coleta dos bambus fica próximo, cerca de 4 



216 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.207-232, out./dez. 2019. 

quilômetros, este bambu foi doado, pois já que avia a necessidade de extração por motivo de 

ficar próximo a rede de alta tensão. Esta plantação tem 10 anos de idade.          

 

 

4.1 TESTE DE RESISTÊNCIA DO BAMBU 

 

  Neste caso, será realizado ensaios de resistência a tração e compressão somente do 

bambu dendrocalamus giganteous, pois somente esta qualidade terá função estrutural nas 

treliças da passarela. Os corpos de prova serão extraídos da parte central do bambu, neste caso, 

desconsidera a variação da resistência ao longo do caule, porém, no teste de tração deverá levar 

em consideração a variação das fibras externas e internas pois o gomo não é inteiriço como os 

corpos de prova parra os testes de resistência a compressão. Na parte externa do bambu a uma 

quantidade maior de fibras e mais resistente que a parte interna (figura 3).     

  

Figura 3 - Variação da resistência em relação as fibras 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Quadro  2 – Resistencia a compressão do Bambu. 
Corpo de prova Área (cm2) Resistencia (Mpa) 

Com nó (diafragma) 75 55,45 

Com nó (diafragma) 75 53,30 

Sem nó (diafragma) 78 63,51 

Sem nó (diafragma) 75 61,70 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Quadro  3 – Resistencia a tração do Bambu. 
Corpo de 

prova 

*Posição das 

fibras do 

gomo 

Tenção máx. 

(Mpa)  

Área (cm2) Com. de 

medida 

original (cm) 

Com. de 

medida 

final (cm) 

Alongamento 

(%) 

Sem nó central 30,10 0,520 5,0 5,6 12,0% 
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Sem nó externa 41,77 0,541 5,0 5,5 10,0% 

Com nó interna 9,41 0,512 5,0 5,8 16,0% 

Com nó Central 26,09 0,507 5,0 5,8 16,0% 

*As posições das fibras interferem diretamente na resistência do bambu, com resistência mais elevada na parte 

externa em relação a parte interna.  

Fonte: Acervo do autor. 

 

Nos testes de compressão, os corpos de prova se romperam da parte interna para a parte 

externa devido a variação das fibras (com/sem nó), nos testes de tração, os corpos de prova com 

nó (diafragma) romperam de forma brusca, os corpos de prova a tração sem nó romperam com 

o deslizamento das fibras. Para a elaboração deste projeto não será levado em consideração, a 

variação das fibras, pois esta estrutura será trabalhada com o material de forma bruta sem o 

desdobramento do bambu na direção paralela as fibras.   

 

 

4.2 CAREGAMENTO DA ESTRUTURA 

 

Os bambus que compõem a treliça possuem o peso máximo bruto em torno de 0,1 

KN/m, sendo que o banzo superior e inferior da treliça, contém duas linhas de suporte, as 

transversais que atuam no esforço cortante as extremidades possuem duas linhas de suporte, já 

a parte central somente uma linha, sendo que o esforço é mais reduzido. O peso do telhado é de 

0,25KN/m2 cobrindo uma área de 3 metros de largura divididos para duas treliças. Como o 

telhado é formado de palmeiras, á, o problema de retenção de umidade das chuvas, porém como 

a área de influência é pequena, neste caso pode ser descartado, a carga chegaria em torno de 

0,03 KN/m (3kg/m).      

Carga do telhado (pontual): -0,85KN 

Carga da estrutura superior (pontual): -0,65 KN 

Carga da estrutura inferior (pontual): -0,8 KN 

Carga do guarda-corpo e outros acessórios (pontual): -0,7KN 

Carga do tablado (distribuído): -0,5 KN/m 

Sobrecarga (distribuída): -1,0 KN/m 

Carga do vento (distribuída): +0,375KN/m 
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Figura 4 - Medidas da treliça 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

                                                    

Figura 5 - Estrutura em corte 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 6 - Distribuição de cargas 

 
Fonte: https://www.ftool.com.br 
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Figura 7 - Força de Tração e compressão 

 
Fonte: https://www.ftool.com.br 

                           

 

Figura 8 - Momento fletor 

 
Fonte: https://www.ftool.com.br 

 

Momento fletor máximo: 0,9 KN.m. 

Esforço cortante máximo: ±1,7 KN. 

Esforços de tração e compressão (quadro x). 

   

Figura 9 - Esforço cortante 

 
Fonte: https://www.ftool.com.br. 

 

 

4.2.4 Ligação por barras rosqueadas 

 

Neste projeto, será ignorado a ligação de parafusos onde envolve a área de atrito, pois 

as peças utilizadas são roliças e elementos vasados, descartando a área de atrito e a proteção 
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dos parafusos. Será adotado somente a força de cisalhamento resistente de cálculo, por plano 

de corte. 

O material das barras adotadas será HBR (ASTM A 36 – SAE 1010/1020), como a NBR 

8800 (2008) não fornece os dados deste material, será adotado oas valores de um material 

semelhante, que neste caso é ISSO 898-1 Classe 4.6 (quadro 4).   

 

Quadro 4 - Materiais usados em parafusos 
Especificação ƒyb 

MPa 

ƒub 

MPa 

Diâmetro db 

mm pol 

ASTM A307 - 415 - 1/2≤db≤4 

ISSO 898-1 Classe 4.6 235 400 12≤db≤36 - 

ASTM A325a 635 

560 

825 

725 
16≤db≤24 

24 ≤db≤36 

1/2≤db≤1 

1≤db≤11
2⁄  

ISSO 898-1 Classe 8.8 640 800 12≤db≤36 - 

ASTM A490 895 1035 12≤db≤36 1≤db≤11
2⁄  

ISSO 898-1 Classe 10.9 900 1000 16≤db≤36 - 
a Disponíveis também com resistência a compressão atmosférica comparável a dos 

aços AR 350 COR ou a dos aços ASTM A588. 

Fonte: ABNT, NBR 8800, 2008. 

 

Para parafusos de alta resistência e barras redondas rosqueadas, quando o plano de corte 

passa rosca e para parafusos comuns em qualquer situação: 

(𝐹𝑣, 𝑅𝑑) = (
0,4∗𝐴𝑏∗𝑓𝑢𝑏

𝛾𝑎2
) 

Onde: 

Ab= área bruta do parafuso ou barra redonda rosqueada Ab= 0,25*𝜋*db
2 (db= Ø do 

parafuso ou barra rosqueada) 

fv,Rd= Força de cisalhamento resistente de cálculo  

fub= resistência a ruptura do material do parafuso ou barra rosqueada a tração, 

especificada no quadro 5 

𝛾a2= coeficiente de ponderação das resistências 

 

Quadro 5 - valores dos coeficientes de ponderação das resistências 𝜸n. 
Combinações Aço estrutural a 𝛾a Concreto 

𝛾c 

Aço das 

armaduras 𝛾s Escoamento, flambagem e 

instabilidade 𝛾a1 

Ruptura 𝛾a2 

Normais 1,1 1,35 1,4 1,15 

Especiais ou de construção  1,1 1,35 1,2 1,15 

Excepcionais 1,0 1,15 1,2 1,0 

a inclui o aço de forma incorporada, usado nas lajes mistas de aço e concreto, de pinos e parafusos 

Fonte: ABNT, NBR 8800, 2008. 
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Isolando a área bruta (Ab), consigo obter o valor do diâmetro mínimo para a resistência 

ao cisalhamento. Como exemplo, calcular o diâmetro mínimo para o segmento AB. 

(𝐴𝑏) = (
𝑓𝑣,𝑅𝑑∗𝛾𝑎2

0,4∗𝑓𝑢𝑑
) 

(𝐴𝑏) = (
16700∗1,35

0,4∗400000000
) 

(𝐴𝑏) = 0,0001409 𝑚2 

(𝐴𝑏) = 1,409 𝑐𝑚2 

Como nas treliças tem duas linhas de suporte, logo tenho duas áreas de cisalhamento na 

mesma barra rosqueada. 

(𝐴𝑏) = 1,409 𝑐𝑚2/2 

(𝐴𝑏) = 0,71 𝑐𝑚2 = 71 𝑚𝑚2 

(𝐴𝑏) = 0,25 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑏2 

(𝑑𝑏) = √(
𝐴𝑏

0,25
∗ 𝜋) 

(𝑑𝑏) = √
(71)

(0,25∗3,14)
 

(𝑑𝑏) = 9,5 𝑚𝑚 

 

Quadro 6 -Força de Tração e compressão 
BARRAS TRAÇÃO/ COMPREÇÃO (KN) Ø min. (mm) Nº barras/diâmetro(mm) 
AB = HI -16,7 9,5 1Ø10 

BC = GH -28,7 12,4 1Ø12,5 

CD = FG -35,9 13,87 2Ø12,5 

DE = EF -38,2 14,32 2Ø12,5 

JK = QR 0 0 1Ø10 

KL = PQ 16,7 9,5 1Ø10 

LM = OP 28,7 12,4 1Ø12,5 

MN = NH 35,9 13,87 2Ø12,5 

AJ = IR -23,8 11,29 1Ø12,5 

BK = HQ -17,4 9,64 1Ø10 

CL = GP -11,1 7,65 1Ø10 

DM = FO -4,7 5,02 1Ø10 

EN -1,5 2,83 1Ø10 

AK = IQ 27,9 12,26 1Ø12,5 

BL = HP 19,9 10,34 1Ø12,5 

CM = GO 12,0 7,98 1Ø10 

DN = FN 4,0 4,63 1Ø10 

 Fonte: Acervo do autor. 

 

 

4.2.3 Esforços admissíveis 

 

Quadro 7 - Esforços admissíveis, Fi (Mpa), h: 12% 
Flexão (Fb) Tração (Ft) Compressão (Fc) ‖ Compressão (Fc)* Ʇ Cortante (Fv) 
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15 19 14 1.4 1.2 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

‖ Compressão paralela as fibras 

Ʇ Compressão perpendicular as fibras 

* A resistência a compressão perpendicular está calculada para esforços ente nós. 

 

Quadro 8 - Esforços últimos, Fu (Mpa), h: 12% 
Flexão (Fb) Tração (Ft) Compressão (Fc) ‖ Cortante (Fv) 

45 117 37 7 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

 

‖ Compressão paralela as fibras 

 

Quadro 9 - Modulo de elasticidade, Ei (Mpa), h: 12% 
Módulo percentual 5 

E0,5 

Módulo percentual 5 

E0,05 

Módulo percentual mín. 

Emin. 

12.000 7.500 4.000 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

 

Para análise de elementos estruturais se deve utilizar E0,5, como módulo de elasticidade 

do material, e Emin para calcular os coeficientes de estabilidade de vigas (Cl) e de colunas (Cp). 

Os valores de esforços admissíveis se definem a partir com a seguinte equação: 

F’i= Fi*CD*Cm*Ct*CL*Cr*Cp*Cc 

Onde: 

F’i= Esforço admissível modificado 

i= Sub índice que depende do tipo de solicitação (b para flexão, t para tração, paralela 

as fibras, c ara compressão paralela as fibras, p para compressão perpendicular as fibras, v para 

cortante paralelo as fibras)  

Fi= Esforço admissível na solicitação i 

CD= coeficiente de modificação para duração de carga 

Cm= coeficiente de modificação por controle de umidade 

Ct= coeficiente de modificação por temperatura 

CL= coeficiente de modificação por estabilidade lateral das vigas 

Cr= coeficiente de modificação por redistribuição de cargas, ação conjunta 

Cp= coeficiente de modificação por estabilidade de colunas 

Cc= coeficiente de modificação por cortante 

 

Quadro 10 - Coeficientes de modificação por duração de carga (CD). 
Duração da 

carga 

Flexão Tração Compressão ‖ Compressão 

Ʇ 

Cortante Tipos de 

cargas 

Permanente 0,90 0,90 0,90 0,9 0,90 morta 

Dez anos 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 viva 
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Dois meses 1,15 1,15 1,15 0,9 1,15 construção 

Sete dias 1,25 1,25 1,25 0,9 1,25 

Dez minutos 1,6 1,6 1,6 0,9 1,6 Vento e 

sismos 

Impacto 2,0 2,0 2,0 0,9 2,0 impacto 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

 

Quadro 11 - Coeficientes de modificação por controle de umidade (Cm). 
Esforços  h≤ 

12% 

h=13% h=14% h=15% h=16% h=17% h=18% h≥19% 

Flexão Fb 1,0 0,96 0,91 0,87 0,83 0,79 0,74 0,70 

Tração Ft 1,0 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,83 0,80 

Compressão‖ Fc 1,0 0,96 0,91 0,87 0,83 0,79 0,74 0,70 

CompressãoꞱ Fp 1,0 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,83 0,80 

Cortante Fy 1,0 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 0,83 0,80 

Módulo de 

elasticidade 

E0.5 1,0 0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,91 0,90 

E0.05 

Emin. 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

 

Quadro 12 - Coeficientes de modificação por temperatura (Ct). 
Esforços  Condições 

de serviço 

Ct (º celsos) 

T≤37 37≤T≤52 52≤T≤65 

Flexão Fb úmido 11,0 0,60 0,4 

seco 0,85 0,6 

Tração Ft úmido 0,85 0,8 

seco 0,90 

Compressão‖ Fc úmido 0,65 0,40 

seco 0,80 0,60 

CompressãoꞱ Fp úmido 0,80 0,50 

seco 0,90 0,70 

Cortante Fy úmido 0,65 0,40 

seco 0,80 0,60 

Módulo de 

elasticidade 

E úmido 0,80 0,80 

seco 0,90 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

 

O coeficiente de modificação por ação conjunta (Cr), trata se de uma ação conjunta 

garantida de quatro ou mais elementos de igual rigidez, como no caso de vigas e pilares 

entrelaçados, sempre quando a distância entre elementos não ultrapasse 60 cm, pode se 

incrementar 10% (Cr= 1,1). 

O coeficiente de modificação por estabilidade lateral das vigas (CL), é considerado 1,0 

quando possuir somente uma barra de bambu. Quando as vigas estão formadas por duas ou mais 

barras (viga de sessão composta), deve verificar se necessita de suporte lateral na zona 

comprimida. Para sessões compostas e submetidas somente a flexão, deve ser reduzido o 

esforço pelo valor de CL conforme quadro 13, cuja relação de (d/b). 
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Figura 10 - Exemplo de sessão composta. 

 

Fonte: Norma equatoriana de la contrucion (2016). 

 

 

 

Quadro 13 - coeficiente CL para diferentes relações d/b  
d/b CL 

1 1,0 

2 0,98 

3 0,95 

4 0,91 

5 0,87 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

 

Se d/b for igual a 2, não necessita de retenção lateral, se d/b for 3, deve restringir 

contenção lateral dos suportes, se d/b for 4, deve restringir o deslocamento lateral dos suportes 

e a borda em compressão por meio de cintos ou vigas, se d/b for 5, o deslocamento lateral dos 

suportes deve ser restrito e o suporte contínuo da borda na compressão deve ser fornecido por 

um embarque. 

Em referência ao esforço cortante, para os elementos com relação de I/De ≤ 15, se deve 

realizar uma correção por cortante (Cc), quadro 14. 

 

Quadro 14 - coeficiente CC 
I/De Cc 

5 0,70 

7 0,75 

9 0,81 

11 0,86 

13 0,91 

15 0,93 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

 

Flexão: F’b= 15*0,9*0,91*1,0*1,0*1,0*1,0*1,0= 12,29 Mpa 

Tração: F’t= 19*0,9*0,94*1,0*1,0*1,0*1,0*1,0= 16,07 Mpa 

Compressão ‖: F’c= 14*0,9*0,91*1,0*1,0*1,0*1,0*1,0= 11,47 Mpa 

Compressão Ʇ: F’p= 1,4*0,9*0,94*1,0*1,0*1,0*1,0*1,0= 1,18 Mpa 

Cortante: F’v= 1,2*0,9*0,94*1,0*1,0*1,0*1,0*1,0= 1,02 Mpa 
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4.2.4 Momento Resistente (fb) 

 

fb=
𝑀

𝑆
≤ f’b 

Onde: 

fb= esforço a flexão atuante (Mpa) 

M= momento atuante sobre o elemento (N.mm) 

F’b= esforço admissível modificado (Mpa) 

S= módulo da sessão (mm3) 

S= 
𝜋(𝐷𝑒4−[𝐷𝑒−2∗𝑡]4)

32∗𝐷𝑒
 

Onde: 

De= diâmetro médio exterior da barra de bambu (mm) 

t= espessura média da barra de bambu (mm) 

S= 
𝜋(1204−[120−2∗15]4)

32∗120
 S= 115910 mm 

A ação é formada por duas barras paralelas de bambu, logo multiplico S*2 

S= 115910*2= 231820 mm 

fb=
90000

231820
≤ 12,29 

0,39≤12,29 (OK) 

 

 

4.2.4 Esforços de Tração (ft) 

 

F’t ≥
𝐹

𝐴
    16,07x106≥

19300

𝐴
  A = 0,0011 m2, 1156 mm2 

 

Quadro 15 - Cálculo da área de tração mínima dos bambus 
BARRAS ft (KN) A (mm2) 

KL = PQ 19,3 1156,0 

LM = OP 33,2 2065,9 

MN = NH 41,5 2582,4 

AK = IQ 32,3 1934,1 

BL = HP 23,1 1437,4 

CM = GO 13,9 864,9 

DN = FN 4,6 286,2 

Fonte: Acervo do autor. 
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4.2.5 Esforço cortante paralelo as fibras (fv) 

 

fv=
2∗𝑣

3∗𝐴
(

3∗𝐷𝑒2−6∗𝐷𝑒∗𝑡+4∗𝑡2

𝐷𝑒2+2∗𝐷𝑒∗𝑡+2∗𝑡
)≤F’v 

Onde: 

fv= esforço cortante paralelo as fibras (Mpa) 

A= Área da sessão transversal do bambu (mm2) 

A= 
𝜋

4
(𝐷𝑒2 − (𝐷𝑒 − 2 ∗ 𝑡)2) (fórmula para uma única barra de bambu) 

De= diâmetro médio exterior da barra de bambu (mm) 

t= espessura média da barra de bambu (mm) 

F’v= esforço admissível cortante paralelo as fibras, modificado (Mpa) 

v= força cortante na sessão considerada (N) 

A= 
𝜋

4
(1202 − (120 − 2 ∗ 15)2) = A= 4945,5 mm2 

fv=
2∗1700

3∗4945,5
(

3∗1202−6∗120∗15+4∗152

1202+2∗120∗15+2∗15
)≤1,02 

0,44≤1,02 (OK) 

 

 

4.2.6 Esbeltez (λ) 

 

(λ) = 
𝑙𝑒

𝑟
  

Onde: 

(λ) = relação da esbeltez do elemento 

le= comprimento efetivo do elemento (mm) 

r= raio de giração do elemento (mm)  

r= 
√(𝐷𝑒2+(𝐷𝑒−2∗𝑡)2)

4
 r= 

√(1002+(100−2∗15)2)

4
 r= 30,5 mm 

(λ) = 
3000

30,5
  λ= 98,3 

Limite entre colunas médias e longas (Ck) 

Ck= 2.565√
𝐸0.05

𝐹′𝑐
  Ck= 2,565√

4000

11,47
   Ck= 47,9 

 

Quadro 16 - Classificação de colunas por esbeltez 
COLUNA ESBELTEZ 

Curta Λ<30 

Intermediária 30<λ<Ck 
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Longa Ck <λ<150 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

 

47,9<98,3<150 (coluna longa) 

Colunas longas (Ck <λ<150) 

fc= 3,3
𝐸0.05

λ2 ≤ 𝐹′𝑐 fc= 3,3
4000∗106

98,32 ≤ 11,47 

1,4<11,7 (OK) 

 

 

4.2.7 Elementos solicitados a Flexo-Compressão 

 

𝑓𝑐

𝐹′𝑐
+  

𝑘𝑚∗𝑓𝑏

𝑓′𝑏
 ≤ 1,0  

Onde: 

fc= esforço de compressão atuante paralelo as fibras (Mpa) 

F’c= esforço de compressão paralelo as fibras admissíveis, modificado (Mpa) 

fb= esforço a flexão atuante (Mpa) 

F’b= esforço admissível modificado (Mpa) 

Km= coeficiente de magnitude de momentos 

Km= 
1

1−1,5∗(
𝑁𝑎

𝑁𝑒𝑟
)
 

Onde: 

Na= carga de compressão atuante (N) 

Ner= carga crítica de Euler (N) 

Ner= 
𝜋2∗𝐸0.05∗𝐼

𝑙𝑒2  

Onde: 

E0.05= módulo de elasticidade com percentual 5 (mpa) 

I= momento de inércia da sessão (mm4) 

le= comprimento efetivo do elemento (mm) 

I= 𝜋
(𝐷𝑒4−𝐷𝑖4

64
 I= 𝜋

(1204−904

64
 I= 10129443,7 mm4, esse valor multiplica-se por 2 devido 

a ação de duas barras de bambu, i= 20258887,5 mm4 

Ner= 
𝜋2∗4000𝑥106∗20258887,5

180002  Ner=2,46*109 N 

Km= 
1

1−1,5∗(
38,2∗103

2,46𝑥109)
 Km= 1,0001 
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Neste caso o esforço atuante (fb) na treliça, será o esforço total, e não somente o 

momento das barras de bambu do banzo inferior. 

fb= 
5∗𝑞∗𝑙4

384∗𝐸0.05∗𝐼
 

Onde:  

q= carga atuante distribuída total 

I= momento de inercia atuante em relação aos banzos, neste caso, como tenho duas 

barras atuantes em cada banzo, multiplico a ação por 4. 

I= (4 ∗ (𝜋
(𝐷𝑒4−𝐷𝑖4)

64
) + 𝐴 ∗ 𝑑2 ) I= (4 ∗ (𝜋

(1204−904)

64
) + 4945,5 ∗ 15002 ) I= 

4,45*1010mm4 

fb= 
5∗8249𝑥103∗180004

384∗(4000𝑥106)∗(4,45𝑥1010)
 fb= 63,3 Mpa 

1,4

11,47
+ 

1,0001∗63,3

12,29
 ≤ 5,27  

0,13<1,0 (Não OK), precisa de travamento no banzo superior devido a flexo-

compressão. 

Recalcular obtendo travamento a cada 5 metros 

fb= 
5∗8249𝑥103∗50004

384∗(4000𝑥106)∗(4,45𝑥1010)
 fb= 0,37 Mpa 

1,4

11,47
+ 

1,0001∗0,37

12,29
 ≤ 5,27  

0,15<1,0 (OK) 

 

 

4.2.8 Cálculo da Flecha 

 

(∆) =
5∗𝑞∗𝑙4

384∗𝐸∗𝐼
 

Onde: 

Δ= flecha atuante 

q= carga distribuída atuante (N/mm) 

𝑙= comprimento da treliça (mm) 

E= módulo de elasticidade do bambu (Mpa) 

I= momento de inércia da estrutura (mm4) 

∆= 
5∗8249𝑥103∗180004

384∗(4000𝑥106)∗(4,45𝑥1010)
 ∆ = 63 mm 

A flecha máxima para trechos planos é l/300 (Norma equatoriana de la construcion, 
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NEC-SE-GUADÚA, 2016), 18000/300 = 60 mm (variação de 3 mm, permitido, OK) 

 
 

4.3 CONECTORES EM VIGAS DE SESSÃO COMPOSTA 

 

Quando se constroem com duas ou mais barras de bambu, deve garantir a estabilidade 

por meio de conectores transversais que garantem o trabalho em conjunto. Todos os gomos que 

passem os conectores transversais devem estar preenchidos com concreto ou graute, figura 11. 

o primeiro conector deve estar espaçado no mínimo 50 mm da borda de apoio. 

 

Figura 11 - Detalhe de conectores de sessão composta 

 

Fonte: Norma equatoriana de la contrución, NEC-SE-GUADÚA (2016). 

 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA E CUSTOS 

 

As imagens relatam o desenvolvimento da obra. Foi totalmente executada no local por 

não ter acesso ao local por transporte sobre guindaste. 
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Figura 12 - Início da obra com a colocação das escoras 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 13 - Colocação do telhado e finalização da obra 

 
Fonte: Acervo do auto. 

 

Quadro 17 - Custos totais da obra 
Material Quantidade Valor (R$) 

Bambu (bambusa tuldóides) 1,9 m3 doação 

Bambu (Dendrocalamus giganteous) 5,76 m3 doação 

Parafuso chipboard (5x40) 600 peç. 108,00 

Parafuso chipboard (5x80) 1200 peç. 240,00 

Barra rosqueada Ø8 mm 6 bar. (metro) 52,00 

Barra rosqueada Ø10 mm 18 bar. (metro) 171,90 

Barra rosqueada Ø6 mm 24 bar. (metro) 276,00 

Porcas e arruelas (variados)  432 peç. 172,80 

Poste de eucalipto auto clavado 6 peç. 246,00 

lona dupla face 200 micras 80 m2 33,30* 

frete - 360,00 

Mão de obra - 7200,00 

total 8860,00 

* valor reduzido, por ser material reutilizável. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Esta estrutura teve grande importância para fins de estudos e aprendizados. A execução 

da estrutura excedeu o tempo previsto, pois é uma estrutura diferenciada em relação as 

estruturas de madeiras, possui peculiaridades diferentes, material irregular, resistente, mas de 
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certa forma sensível, sendo que com as experiências adquiridas desta obra, já melhora o 

desenvolvimento das próximas obras executadas.  

No decorrer da execução da obra, não houve acidentes, de certa forma faltou material, 

neste caso foi coletado novamente bambus, mas com umidade elevada, esse fato prejudica tanto 

no peso elevado para transporte e execução, quanto na ocorrência de fendilhamento. 

Ao final da obra, foi retirado os escoramentos, gerando uma flecha de 6 cm (limite), no 

teste de carga, a flecha aumentou para 10 cm excedendo o limite e gerando inícios de 

fendilhamento (rachaduras nos pontos de travamento das ligações nas extremidades das treliças, 

pontos de esforços cortantes maiores), o que gerou grande preocupação, foram verificadas as 

situações na norma equatoriana e revistos o índice 4.4.6.2 que fala de ligações em vigas de 

sessão composta, mas isso não convém ao problema, verificando que esta situação se relata no 

índice 4.4.1, sobre perfurações, sessão d, que se trata de concretar os gomos perfurados com 

cargas pontuais nas extremidades. A solução é elevar a parte central da estrutura e concretar as 

ligações nas extremidades, por falta de tempo para a execução deste fato, foi adotado uma outra 

situação prévia, o escoramento central da estrutura. 

Esta obra contém 95% de material orgânico e reutilizável, 2% de material reciclável e 

3% de material descartável, sendo que grande parte destes matérias são de fontes renováveis 

como o bambu, que foi o principal agente atuador. O bambu é uma planta que se renova 

rapidamente na natureza, uma grande vantagem para a construção civil.      

 

     

REFERÊNCIAS 

 

ABNT NBR 8800, NORMA BRASILEIRA. Projetos de estruturas de aço e de estruturas 

mistas de aço e concreto de edifícios. 2008. Disponível em www.abnt.org.br 

 

BALBO, José Tadeu, pavimentação asfáltica, materiais, projetos e restauração, são Paulo, 

oficina de textos, 2007. 

 

CALIL JÚNIOR, Carlito, Dimensionamento de elementos estruturais de madeira, são Paulo, 

Manole, 2003. 

 

CONSTRUÇÃO METÁLICA, REVISTA, Pontes, Viadutos e Passarelas: Reduzindo 

distancias e superando obstáculos, ABCEM - Associação Brasileira da Construção Metálica, 

20009. Arquivo acessado por e-mail:  Disponível em: 

http://www.metasa.com.br  

 

ESTRUTURAS DE BAMBÚ, 

Arquivo acessado por e-mail:  Disponível em: http://www.ebah.com.br 

http://www.metasa.com.br/


232 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.207-232, out./dez. 2019. 

GHAVAMI, K.; MARINHO, A.B. Propriedades geométricas e mecânicas de colmos dos 

bambus para aplicação em construções. Jaboticabal: Sociedade Brasileira de Engenharia 

Agrícola, 2003. v.23, n.3, p.415-424, set/dez.  

 

MAGALHÃES, JOÃO RICARDO MARIA DE, MALITE, MAXIMILIANO. Caderno de 

Engenharia de Estruturas: Alguns aspectos relativos ao projeto e a construção, Universidade 

de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia de Estruturas, 

Versão impressa, número 4, São Carlos, 1998.  

 

NOGUEIRA, F. M. Bambucon: Bambu reforçado com microconcreto armado. Minas Gerais: 

Universidade Federal de Minas Gerais, 2009. 42p. 

 

NORMA EQUATORIANA DE LA CONSTRUCION NEC-SE-GUADÚA. Estruturas de 

Guadúa (Gak), Ministério de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016.  

 

SCHMIDIT, RICHARD J.; BORESI, ARTHUR P.  Estática.  Edição de Cengage Learning 

Editores. 1999. 

 

PFEIL, WALTER; PFEIL, MICHÉLE. Estruturas de Madeira: Dimensionamento segundo a 

norma brasileira NBR 7190/97 e critérios nas normas norte-americana NDS e europeia 

EUROCODE- 6. Ed., ver. E ampl. – Rio de janeiro: LTC, 2015. 

 

 

 

 

 

  



233  

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.233-253, out./dez. 2019. 

SUGESTÃO DE LAYOUT PARA UMA FÁBRICA DE CALHAS1
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RESUMO 

Para uma empresa ter sucesso ela não depende apenas de vendas, de produtos que atendam a satisfação do  cliente 

e prazo de entrega. Os fatores de produção interno de uma fábrica são os fatores determinantes para que a empresa 

seja competitiva dentro do mercado. Trabalhar com o layout organizado, limpo, buscando o menor desperdício 

influenciando diretamente no custo final do produto. Então eis o fator de grande importância de todo o estudo de 

layout, objetivando a organização e aumento da produtividade de uma empresa. Nesse estudo de  caso buscamos 

dentro da metodologia (usadas através de livros, artigos online) e do escopo inicial proposto pela empresa, a melhor 

condição para obtermos os melhores resultados dentro da produção. Os resultados esperados através do novo 

layout, e com uma nova máquina, é o aumento da capacidade produtiva em ao menos 50% em relação a capacidade 

atual. 

 

 

Palavras-chave: Organização. Layout. Capacidade Produtiva. 

 

 

ABSTRACT 
For a company to succeed, it is not just about sales, products that meet customer satisfaction and lead time. The 

factors of internal production of a factory are the determining factors for the company to be competitive within the 

market. Work with clean, organized layout, seeking the lowest waste directly influencing the final cost of the 

product. So here's the all-important factor of any layout study, aimed at organizing and increasing a company's 

productivity. In this case study we searched within the methodology (used through books, online articles) and the 

initial scope proposed by the company, the best condition to obtain the best results within the production. The 

expected results through the new layout, as well as with a new machine, is the increase in production capacity by 

at least 50% over current capacity. 

 

 

Keywords: Organization. Layout. Productive capacity. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Calhas Santo Antônio é uma empresa familiar que nasceu no ano de 1997, atua no 

mercado de calhas e rufos para construções residenciais, comerciais e industriais. A empresa 

possui 5 funcionários dentre internos e externos. 

Ao tratarmos sobre a construção de uma casa, a colocação das calhas e rufos apesar de 

ter muita importância no sistema de recebimento das chuvas, acaba sendo o último quesito de 

 
1 Artigo apresentado ao curso de Engenharia de Produção, da CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ. 
2Acadêmico do curso de Engenharia de Produção, da Área de Ciências Naturais, da Computação e Engenharias, 

do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI 
3 Professor Orientador do Curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário para o Desenvolvimento do 

Alto Vale do Itajaí. 
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pesquisa e orçamento na construção do sonho da casa própria. Sendo assim em boa parte dos 

casos, o cliente opta pelo menor preço de compra e a quem tem o menor prazo de entrega para 

que o “habite-se” então seja liberado. 

Com a concorrência acirrada na região, as empresas irregulares acabam sendo 

solicitadas por esse modelo de cliente, então surge a necessidade de elevarmos o patamar de 

produção da Calhas Santo Antônio. Com essa necessidade, ouve um estudo para o novo layout 

de fábrica da empresa, sendo ele aplicado em um galpão já existente. 

Através da carta multiprocesso e de requisitos que foram incluídos dentro do escopo do 

projeto, foi observado as solicitações das máquinas, bem como todas as atividades foram 

analisadas para obtermos o melhor desempenho do conjunto. Assim, foi possível aproximar as 

principais máquinas para cada atividade, transformando em processos de JobShop e criando 

células de manufatura. 

Com a implementação dessa sugestão, torna se possível obter um melhor 

aproveitamento da mão de obra dos funcionários, aumentando a produtividade da produção de 

modo mais simples e sem tantos esforços na logística interna da fábrica. 

 

 

2 DEFINIÇÃO DO LAYOUT 

 

Neumann e Scalice (2013) afirmam que o modelo de layout está entre a combinação 

entre o volume de produção e a variedade dos produtos, envolvendo a análise atual e futura dos 

produtos e volumes da empresa. 

O layout deve ter influência direta sobre a variedade de produtos da empresa em caso 

de flexibilização do layout adotado em uma necessidade de mudança do mercado. 

Peinado e Graeml (2007) relatam que a utilização da carta multiprocesso, como 

ferramenta para posicionamento do layout, demonstra as atividades onde cada produto deve 

passar. 

Com a visualização da carta, facilmente identificamos os processos de cada produto. 

Neumann e Scalice (2013) afirmam que a carta multiprocesso é uma técnica todo o 

roteiro da fábrica em apenas um único cartão, além disso, a carta auxilia a elaboração do layout 

por acabar nos mostrando: 

• Agrupamento de processos em grupos de trabalho; 

• Define equipamentos com posição prefixada; 
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• Facilita a identificação de produtos com o mesmo material, mesmo tempo de 

operação, operações semelhantes, máquinas semelhantes etc. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a realização do estudo, visa-se compreender a importância de um layout de fábrica 

bem definido, analisar a dinâmica e pontualidades do processo de produção. Assim como uma 

criança, quando uma empresa nasce, ela nasce sem uma boa estrutura, sem grandes 

conhecimentos e passa a amadurecer conforme o seu desenvolvimento. A empresa quando 

nasce, ela tem um espaço limitado, com poucos investimentos em máquinas, e conforme o 

crescimento, se não ordenado e planejado, passa a fazer ampliações não confiáveis e/ou 

posicionam uma nova máquina em um espaço vago. 

Buscando uma empresa com necessidades de melhoria, chegou ao nome da Calhas 

Santo Antônio, localizada em Ituporanga, que busca um novo lugar para implantar a sua nova 

fábrica. Um novo galpão existente à um quilômetro de distância do atual. 

 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

As pesquisas foram feitas em pesquisas na internet, consultas em livros, diálogos com 

o diretor, conversas com fornecedores, instruções normativas avaliadas, dentre outros materiais. 

É interessante destacar que o projeto busca atender todas normas técnicas, estar adaptada para 

implantação do programa 5S, visa-se também novas aquisições de maquinários. 

 

 

3.3 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Para o tratamento de dados da pesquisa em campo foi utilizado o Excel, Word, o modelo 

da fábrica foi desenhado utilizando o software 3D SketchUp, e a apresentação do trabalho para 

a empresa utilizou o PowerPoint. 

As referências formam pontos críticos e requisitos que devem ser observados e 

implantados para que o processo, quando iniciado, as falhas não ocorram e/ou que sejam 

minimizadas. 
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4 APLICAÇÃO DO ESTUDO 

 

Em um primeiro momento, o acadêmico buscava por novos desafios em um segmento 

diferente do habitual, assim buscou uma empresa que estaria com disposição de aceitar novas 

sugestões. 

Na primeira reunião, o diretor da empresa compartilhou seu desejo de sair do local atual 

para um novo lugar, mais espaçoso, confortável, iluminado, arejado e assim promover melhores 

condições de trabalho a seus funcionários, com uma nova cultura afim de deixá-los mais 

motivados pelo seu novo ambiente de trabalho. 

Então o diretor da empresa comentou que já tinha um lugar pré-definido para sua nova 

planta fabril, que será apresentada futuramente, e assim começarmos com o processo de estudo 

e elaboração. 

 

 

4.1 ESTRUTURA ATUAL 

 

A empresa Calhas Santo Antônio iniciou suas atividades em 1997, com uma parceria 

entre dois sócios, hoje a empresa está localizada na rua Argentina em Ituporanga / SC. A 

empresa é especializada na produção de calhas e rufos para construções residenciais, comerciais 

e industriais. 

A fábrica hoje conta com a seguinte estrutura: 

• Está localizada na rua Argentina, em Ituporanga; 

• Possui uma área fabril e administrativa de 100 m² (ilustrada na figura 11); 

• Conta com 5 colaboradores, dentre externos e internos; 

• Possui uma capacidade produtiva para dobrar oitocentos metros lineares de material 

por dia. 

 

 

4.2 PROCESSO 

 

Para dar início a produção do produto, assim que fechado o pedido com o cliente, o 

orçamentista passa o projeto para a produção, por meio de mensagens em aplicativos de 

conversa e/ou então ao chegar na empresa. O encarregado recebe os detalhes e verifica os 
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materiais necessários, se já existe material beneficiado padrão e então começa o procedimento 

de produção. 

O fluxo de operações dentro da fábrica, considerando a posição atual das máquinas, 

ocorre conforme a figura 1. 

 

Figura 1 - Fluxograma fábrica atual 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

 
4.2.1 Projeto 

 

No momento em que o orçamentista visita o cliente para tirar as medidas do telhado, ele 

já executa o projeto, com detalhes e medidas importantes para a produção do produto. 

Assim que o orçamento é aceito o projeto pode ser repassado para a fábrica, onde o 

projeto é entregue no final do dia com os demais orçamentos (quando o prazo de entrega é mais 

flexível), ou por foto em aplicativo de mensagens instantâneas, afim de acelerar e cumprir o 

prazo de entrega, tornando possível ser entregue de um dia para o outro, dependendo das 

condições climáticas e de distâncias. 

Questionando sobre o uso de um meio simples, os profissionais responsáveis garantem 

que trabalham de forma simples e prática com o uso do caderno, onde o orçamentista informa 

o modelo de cabeceira, modelo e comprimento da calha, posição do cone etc. 

Quando o pedido é finalizado, o operador marca com "X" o pedido finalizado. 

 

 

4.2.2 Máquinas 

 

 

4.2.2.1 Estoque de chaparia 
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As pequenas bobinas são recebidas pelo fornecedor em sua largura final, nas opções  de 

20 cm, 25 cm e 30 cm de largura. Elas ficam guardadas na entrada da fábrica até que sejam 

utilizadas. Não existe um organizador vertical para esse material, sendo assim, ocupando o 

espaço que poderia ser destinado para o produto acabado. 

 

 

4.2.2.2 Corte 

 

O processo de corte da empresa ainda segue um modelo simples, com uma guilhotina 

manual para chaparias com um metro de largura, onde em casos de cortes longitudinais, a 

empresa adapta a guilhotina com uma mesa onde é possível fazer o corte. 

 

 

4.2.2.3 Dobradeira quatro metros 

 

Atualmente a empresa conta com uma dobradeira de quatro metros, que é o 

comprimento máximo que a empresa comporta em seu layout de produção, para a nova unidade, 

a empresa busca uma dobradeira para chaparias de até seis metros de comprimento. Para 

desenvolver a dobra na chaparia é sensato a utilização de dois funcionários para que a dobra 

seja executada de maneira ideal. 

Nas dobradeiras são produzidas as dobras das calhas e rufos, a principal diferença entre 

os dois itens são: 

Calhas: Recebe e água da chuva e transporta essa água, através de uma leve inclinação, 

até os cones de escoamento. 

Rufos: Evita que a água da chuva da chuva infiltre entre as telhas e a parede, por 

exemplo, evitando que no longo prazo a estrutura física não tenha problemas com umidade. 

 

 

4.2.2.4 Dobradeira dois metros 

 

A dobradeira de dois metros é utilizada para dar apoio dentro da fábrica para materiais 

menores, além de contar com a melhor praticidade de manejo para trabalhar com ela. Para a 

realização das dobras nessa máquina, apenas um funcionário consegue desenvolver o trabalho. 
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4.2.2.5 Calandra/Dobradeira 

 

A calandra/dobradeira é utilizada para a produção de canos e cones e terá um local mais 

propício para seu trabalho. 

A calandra é utilizada para a fabricação de um exemplo de cano, a calandra também é 

usada para a fabricação de cones, que é por onde a água sai das calhas. 

 

 

4.2.2.6 Rebarbadeira de um metro 

 

A rebarbadeira tem a função de criar um friso para que o cano, ou qualquer outro produto 

que seja necessário, tenha como ser emendada. 

De modo simples, a rebarba é confeccionada, de maneira simples e prática, o operador 

insere a chapa na barra que possui a manivela, (essa barra contém um friso para receber as 

chaparias) e gira a manivela, até que a rebarba chegue a aproximadamente 45º. 

 

 

4.2.2.7 Prensa de emenda 

 

Após desenvolver o friso em duas das extremidades, por exemplo, ele passa pela prensa 

a parte cilíndrica seja emendada. 

Após essa atividade, o material gravado se torna mais resistente as infiltrações e torna a 

peça mais resistente a desencaixes. 

 

 

4.2.2.8 Tesoura guilhotina 

 

Na nova fábrica a tesoura - de corte de barras retangulares - será substituída por uma 

serra esquadria, porém até a aquisição da nova máquina a tesoura guilhotina continua sendo a 

do uso diário da fábrica. 

As barras retangulares cortadas nessa máquina são para a produção de suportes, material 

utilizado para apoiar a calha, depois de cortado, recebem os furos. 
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4.2.2.9 Furadeira de bancada 

 

A furadeira de banca é utilizada principalmente para fazer a furação dos suportes, com 

que sejam fixados no caibro de residências. 

 

 

4.2.2.10 Solda Ponto 

 

A solda ponto, ou Fusion Point, é utilizada em casos mais específicos como emendas de 

materiais galvalume, que é produzido de modo prático e rápido. 

A máquina é acionada através de um pedal mecânico, que aproxima um dos braços até 

no outro braço e solda o material que está entre os dois braços. O modelo disponível não 

consegue soldar chapas de aço inoxidável, sendo necessário então o uso de rebites (fixador 

mecânico semipermanente). 

 

 

4.2.3 Capacidade 

 

Atualmente a capacidade média de produção da empresa está em oitocentos metros 

lineares de material dobrado ao dia, atendendo as necessidades dos clientes. 

Para a nova unidade, estima-se que a capacidade produtiva poderá aumentar em 50% 

com a substituição da dobradeira de quatro metros por uma de seis metros, além de contar com 

um layout mais organizado. 

 

 

4.3 NOVA PROPOSTA DE LAYOUT 

 

 

4.3.1 Localização 

 

A localização atual encontra-se em níveis ergonômicos e sustentáveis abaixo do ideal 

para a organização, para isso, a empresa pretende buscar uma nova localização, onde as 

condições necessárias para obter um bom trabalho sejam supridas. 

Atualmente a fábrica está localizada em uma zona residencial e cercada de vizinhos, não 
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sendo possível a ampliação da fábrica. 

Com as dificuldades presentes na fábrica atual, a nova localização foi definida pela 

direção com base em alguns critérios, que serão nos próximos tópicos. 

 

 

4.3.1.1 Logístico 

 

A nova localização está entre as principais regiões para o fornecimento de calhas da 

empresa. São as cidades de: Aurora, Imbuia, Vidal Ramos, Chapadão do Lageado e Petrolândia. 

No município, a empresa também consegue atender rapidamente os principais bairros, 

estando localizada no bairro “Centro”, entre o bairro Santo Antônio e Gabiroba, que segue em 

expansão de habitantes. Consegue se conectar também com outros bairros que estão em 

crescimento, como Vila Nova, “Fachinal” Vila Nova, Seminário e o Bairro da Gruta. 

 

 

4.3.1.2 Comercial 

 

O entorno da região é muito movimentado, contando com uma área de empresas de 

publicidade e propaganda, malharia, prefeitura e área militar, essa localização se deve ao fato 

de um grande volume de pessoas lembrarem que estão com um problema de goteira ou rufo 

deslocado em função de ventos, por exemplo. 

 

 

4.3.1.3 Infraestrutura 

 

A infraestrutura de uma fábrica é caracterizada pelas condições básicas para efetuar sua 

atividade, com a nova planta fabril a Calhas Santo Antônio passará a contar com vários pontos 

que fortalecerão sua competitividade dentro de seu segmento. 

O novo galpão conta com: 

• Uma área de 288m², muito maior comparado aos 100m² do galpão atual; 

• Setor administrativo separado da fábrica; 

• Pé direito mais alto, dando mais conforto térmico aos colaboradores; 

• Janelas ao entorno, para a troca de ar ao longo do dia. 
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• Luminosidade, tratando que a empresa conta com máquinas que não necessariamente 

precisam de energia elétrica, contar com a luz natural na maior parte do trabalho torna-se um 

bom aliado dos custos de produção. 

 

 

4.3.2 Galpão 

 
Na figura 2 é apresentado o galpão com uma foto externa, pois o galpão ainda se 

encontra alugado, porém o diretor da empresa já está em contato com o proprietário do galpão 

e com o locatário para fazer a utilização do galpão. 

 

Figura 2 - Novo Galpão 

Fonte: O autor (2019). 

 

 
4.3.3 Definição de layout 

 

Para o layout da fábrica, o modelo adotado foi de “Carta multiprocesso”, fazendo com 

que de forma simples e visual, já se tenha noção de como funcionará o processo dentro da 

fábrica. A figura 3 demonstra a carta multiprocesso desenvolvida para a empresa. 
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Figura 3 - Carta multiprocesso 

Fonte: O autor (2019). 

 

Na figura 3, verificamos que a produção de calhas, rufos compartilham máquinas no 

mesmo processo. 

Os componentes canos e cones compartilham a Guilhotina e depois podem ter um 

processo exclusivo para esse mix. 

Os suportes encontram-se com máquinas diferentes de uso exclusivo, facilitando a 

inclusão de uma célula de manufatura, onde um funcionário conseguirá produzir a demanda 

necessária dentro do período. 

 

Quadro 1 - Quadro de demanda 
 

PRODUTO DEMANDA PESO I PESO F Qm IF PONTOS PESO 

CALHAS 400,00 28,26 28,71 28,49 11.394,00 10 113.940,00 

CONE 200,00 0,20 0,25 0,23 45,00 12 540,00 

CANO 50,00 4,71 4,71 4,71 235,50 12 2.826,00 

RUFO 350,00 28,26 28,26 28,26 9.891,00 12 118.692,00 

SUPORTE 950,00 0,10 0,17 0,14 128,25 8 1.026,00 

Fonte: O autor (2019) 

 

Desse modo observamos no quadro 1, a importância dos produtos calhas e rufos, que 

representam 98,15% da demanda de material e são os produtos que passam pela principal 

dobradeira da fábrica. 

A produção de canos e cones também contará com o princípio de distância mínima, 

deixando mais produtivo a produção desses produtos. 
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Para os suportes, foram deslocadas as máquinas exclusivas desse produto para um lugar 

mais reservado na fábrica, onde será mais fácil atender as demandas de modo mais produtivo, 

nesse setor também será eliminado a cadeira, o funcionário trabalhará em pé. 

 

 

4.3.4 Apresentação do Layout 

 

Na primeira reunião, junto com o diretor da empresa, consideramos pontos importantes 

para o novo layout, para que a fábrica seja segura, organizada e limpa. Os pontos que entraram 

no escopo foram: 

• O layout deve ser formulado com base em um galpão existente; 

• Aos finais de semana, os carros deverão ser guardados dentro da fábrica; 

• Substituir a dobradeira de quatro metros para uma dobradeira de seis metros; Para 

o layout da fábrica, também foram estabelecidos os princípios de: 

• Organização; 

• Limpeza; 

• Padronização; 

• Saúde; 

• Distância mínima 

• Aumento de capacidade produtiva; 

Observamos então o novo layout de fábrica na figura 4, um layout com um processo 

sequenciado, organizado e limpo. 
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Figura 4 - Apresentação em perspectiva 

Fonte: O autor (2019) 

 

Perante a todos os princípios estabelecidos pelo escopo do projeto, e devido 

cumprimento de todos os pontos, o projeto apresentado acima foi aprovado no dia 05 de maio 

de 2019. 

O novo fluxo de atividades da empresa ficou modelado como mostra a figura 5. 
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Figura 5 - Novo fluxograma 

Fonte: O autor (2019). 

 

 

4.3.5 Estoque de Matéria Prima 

 

A área de estoque de matéria-prima passará dos 3m² para 11m², assim é possível buscar 

preços melhores com os fornecedores de chapas na compra de quantidades maiores, além de o 

material ficar mais organizado e acessível, tanto para descarga quanto para beneficiamento do 

material. 

Para o descarregamento de material não é necessário empilhadeiras ou outros 

equipamentos, pois as bobinas não ultrapassam de 20Kg cada. Será apenas necessário deslocar 

algum funcionário para ajudar a descarregar o pedido, que será feito de forma prática. 

 

 



247 

 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.233-253, out./dez. 2019. 

4.3.6 Estocador 

 

O estocador veio como uma sugestão de melhoria para a fábrica, onde é possível 

aproveitar o espaço vertical, de forma organizada e bem identificada, também seguindo o 

conceito PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) para um melhor giro de estoque. 

 

 

4.3.7 Guilhotina de um metro 

 

A guilhotina de um metro continua dentro do processo de produção, agora em uma altura 

mais confortável para o colaborador, a um metro e vinte centímetros do chão. 

Após o corte, as chapas cortadas ficam em uma mesa aguardando serem dobradas, desse 

jeito é possível ter um estoque intermediário mais organizado caso chegue um pedido com prazo 

de entrega muito curto. 

 

 

4.3.8 Dobradeira 

 

Com a substituição da dobradeira de quatro metros de comprimento para uma dobradeira 

com seis metros de comprimento, os pedidos terão menores volumes de peça para serem 

montados externamente, deixando a montagem das calhas mais rápida e com mais qualidade, 

na fábrica o processo também percebe as consequências, onde os produtos são produzidos com 

mais agilidade e com a mesma qualidade de mão de obra. 

 

 

4.3.9 Triagem 

 

Após a dobra das chapas, o material fica guardado no cavalete até que o funcionário 

esteja disponível para elaborar a próxima atividade e então seguirá para a mesa de fabricação 

dos rufos ou calhas. 
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4.3.10 Calhas 

 

A mesa de calhas tem todos os recursos e materiais necessários para a confecção do 

produto obedecendo os conceitos básicos do Programa 5S, que pode ser promovido pela 

empresa. 

 

 

4.3.11 Rufos 

 

A mesa de rufos também contém todos os recursos e materiais necessários para a 

confecção do produto obedecendo os conceitos básicos do Programa 5S, que pode ser 

promovido pela empresa. 

 

 

4.3.12 Cones e canos 

 

O setor de cones e canos ficará mesclado com o setor de produção de calhas, porém 

todas as máquinas para a produção estarão próximas, facilitando todo o processo de  produção. 

 

 

4.3.13 Suporte 

 

O novo setor de suportes foi pensado para virar uma célula de produção, onde o 

responsável do setor poderá produzir um volume grande de produção em pouco tempo de 

trabalho, assim no restante do período fornecerá apoio na linha de produção de calhas e rufos. 

Esse setor apesar de pequeno, é o que mais conta com mais equipamentos elétricos, 

sendo elas: serra esquadria, furadeira, solda eletrodo. 

 

 

4.4 PROGRAMA 5S 

 

O desenvolvimento do trabalho foi projetado para que futuramente, caso a empresa 

deseje, a aplicação do programa 5S seja facilitada em termos de organização, limpeza, 

padronização, saúde e segurança dos trabalhadores. 
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4.5 FUNCIONÁRIOS 

 

Pensando em segurança, a área dos funcionários ficará no fundo da empresa, onde eles 

possam guardar seus pertences particulares dentro de um armário de uso individual. 

Na área também foi instalado um quadro de programação para as equipes de montagem 

externa, para que enquanto estão esperando o relógio ponto dar o horário já consigam estudar 

o que será preciso para desenvolver seu trabalho no decorrer do dia. 

O relógio ponto também foi instalado nessa área, de modo que fique protegido e seguro. 

 

 

4.6 CONDIÇÕES SANITÁRIAS 

 

A empresa em situações climáticas não favoráveis para a montagem externa, em caso 

de chuva, greve dentre outros fatores externos variáveis, terá toda a sua equipe externa 

auxiliando dentro da produção, onde teremos seis pessoas na produção, com base na NR24, o 

quadro 2 demonstra o que a empresa deve cumprir dos princípios sanitários, onde: 

 

Quadro 2 - Condições Sanitárias 
 

Tipo Quantidade 

Instalação Sanitária * Um vaso sanitário 

Mictório * Tipo Calha com comprimento total de três metros e sessenta centímetros 

Fornecimento de água potável * Um bebedouro de jato inclinado com guarda protetora. 

Lavatório * Um lavatório * Deverá ter material para secagem das mãos, proibindo o 

uso de toalhas de uso coletivo 

Fonte: O autor (2019) 

 

O banheiro disponibiliza de um vaso sanitário e um lavatório, a empresa deverá 

desenvolver apenas o mictório. 

O bebedouro de jato inclinado fica próximo ao banheiro por já conter as instalações 

hidráulicas próximas e fica acessível para todos na fábrica. 
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4.7 SUSTENTABILIDADE 

 

 

4.7.1 Gestão de resíduos 

 

A instalação da futura fábrica já vem sendo ajustada para a instalação de lixeiro para 

que a correta separação dos resíduos em todas as etapas de fabricação com o devido lixeiro 

próximo a cada ambiente de trabalho, de modo que não seja misturado o resíduo, ou que fique 

material desnecessário jogado no chão ou na bancada, fornecendo um ambiente seguro e 

produtivo. 

 

 

4.7.2 Armazenamento de águas das chuvas 

 

Por ser uma estrutura mais antiga, a nova unidade infelizmente não conta com sistema 

de cisternas ou outro meio de reaproveitamento de água das chuvas. 

 

 

4.7.3 Gestão energética 

 

Na instalação atual, a empresa tem o seu maior consumo de energia concentrado em 

iluminação, pois o ambiente não recebe a iluminação natural necessária além de não receber 

uma ventilação adequada, e temos o fato de a maioria das máquinas serem manuais. 

Na nova instalação não haverá uma grande alteração nas máquinas, as máquinas 

manuais continuarão sendo manuais, e a iluminação que era artificial passará a ser natural. 

Em casos de falta de energia, a fábrica não sente mais tanto impacto com esse evento. 

 

 

4.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com a nova estrutura instalada, esperamos alguns resultados voltado a ganhos de tempo 

no processo. Um dos fatores que irá contribuir com isso será a nova dobradeira, onde: 

Atualmente com a dobradeira de quatro metros a fábrica consegue produzir oitocentos 



251 

 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.233-253, out./dez. 2019. 

metros de material dobrado por dia, com a nova dobradeira será possível dobrar mil e duzentos 

metros de material por dia. Um aumento significativo de 50% para a dobra. 

Pensando no processo, desde o corte até a montagem, podemos aplicar um exemplo, 

onde consideramos a produção de doze metros de calha: 

• Dobradeira de quatro metros: 

 
Quadro 3 - Análise dobradeira 4m 
 

Recursos Detalhamento 

Material Três chapas de quatro metros de comprimento 

 Material para cabeceiras 

Mão de Obras 0,60 minutos de preparação para o corte 

 0,50 minutos para o corte do material (x3) 

 2 minutos para a dobra do material (x3) 

 2 minutos para colocação da cabeceira 

Montagem 5 minutos para a instalação de cada bloco (x3) 

Tempo total 29,10 minutos 

Fonte: O autor (2019) 

 

• Dobradeira de seis metros 

 

Quadro 4 - Análise dobradeira 6m 
 

Recursos Detalhamento 

Material Duas chapas de seis metros 

 Material para cabeceiras 

Mão de Obra 0,60 minutos de preparação para o corte 

 0,50 minutos para o corte do material (x2) 

 2 minutos para a dobra do material (x2) 

 2 minutos para colocação da cabeceira 

Montagem 5 minutos para instalação de cada bloco (x2) 

Tempo total 19,60 minutos 

Fonte: O autor (2019) 

 

Apenas em um exemplo de doze metros conseguimos observar uma redução de tempo 

superior a 40%. 

Em consequência, reduzirá também a matéria prima para emendas de calhas, como os 

arrebites e PU. 

Com o processo sequenciado na nova unidade, a empresa consegue ficar mais 
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organizada e reduz desperdícios em tempo de processo. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Um layout de fábrica bem estudado e planejado fará com que a empresa tenha 

capacidade de crescer ordenadamente no longo prazo, pois as pessoas, processos e produtos 

devem estar trabalhando em harmonia. 

O projeto desenvolve um novo layout novo para a nova fábrica, visando eliminar 

desperdício de tempo de movimentação com as máquinas mais próximas, conseguindo eliminar 

o "vai e volta" das peças durante o processo de fabricação, onde as máquinas ficam 

sequenciadas, dessa forma atingindo o objetivo de deixar a empresa mais produtiva. 

O maior aumento de produtividade está relacionado com a nova dobradeira de 6 metros, 

alocada de uma forma adequada dentro da fábrica, conseguindo de forma natural e relevante, 

aumentar a capacidade produtiva, de 800 metros lineares ao dia para até 1200 metros lineares 

por dia, conseguindo ganhos de produção de até 50%, em relação a outra dobradeira. Além 

disso, o layout ganhou uma célula de manufatura exclusiva para a fabricação de suportes, com 

as máquinas posicionadas da melhor maneira para que o funcionário seja o mais produtivo no 

menor tempo possível, fazendo com que consiga atender outras atividades dentro da fábrica 

ainda. O layout também foi pensado para a produção de cones e canos, que tem importância 

direta na montagem das calhas, na forma de JobShop, compartilha algumas ferramentas com 

outra linha de produto, mas tem seu layout organizado e simplificado para a melhor operação 

das atividades. 

Além da eliminação dos desperdícios dentro da produção, com o novo galpão será ganho 

uma redução considerável no consumo de energia elétrica, pois as luzes que ficavam acesas 

durante o dia, ficarão apagadas com o maior volume de iluminação natural. 

O programa 5S surge como uma proposta futura, onde a empresa consiga obter uma 

cultura organizacional melhor, mais limpa e ainda mais produtiva. 

Para o acadêmico, o trabalhou desenvolvido se tornou de suma importância para sua 

vida profissional, desenvolver um novo projeto, em uma área totalmente nova, sendo possível 

observar que ainda existe empresas que conseguem produzir um produto de ótima qualidade 

com ferramentas simples, mas com pessoas que gostam do que trabalho que desempenham. 
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IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA DE BALANCEAMENTO DE LINHA DE 

PRODUÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR DE BANHA DE UM 

FRIGORÍFICO31 

 

Tuany Paula Pereira32 

Olandir Eising33 

 

RESUMO 

O balanceamento de linha de produção considera o tempo de transformação do produto, está extremamente ligado 

ao arranjo físico do processo, visa estabelecer o número correto de pessoas e equipamentos necessários na linha 

de produção de modo a reduzir ao máximo a ociosidade garantir o fluxo e a produção desejada. O presente trabalho 

tem como objetivo a implantação e análise de resultados do balanceamento de linha e a matriz de polivalência no 

setor de banha de um frigorífico de Santa Catarina. Para isso inicialmente foi analisado o processo produtivo do 

setor, a partir da análise e ajuste de layout dos postos operativos, em seguida, foram obtidos os tempos padrões, 

após foi definida a matriz de polivalência através do acompanhamento dos funcionários e por fim foi desenvolvido 

e aplicado o balanceamento de linha no setor foi possível identificar os resultados apresentados do setor antes e 

depois das mudanças efetuadas no mesmo, bem como um feedback positivo da líder e dos operadores e um ganho 

significativo de produtividade de 36%. Como resultado destaca-se a importância do estudo de tempos e métodos 

bem como o melhor aproveitamento de maquinário e mão de obra de um setor, resultados obtidos através do 

balanceamento de linha de produção juntamente com a matriz de polivalência. 

 

 

Palavras-chave: Balanceamento. Matriz de polivalência. Produtividade. Tempos e métodos 

 

 

ABSTRACT 

The production line balancing considers the product transformation time, is extremely connected to the physical 

arrangement of the process, aims to establish the correct number of people and equipment required in the 

production line in order to reduce idleness to the maximum guarantee the flow and the production. The present 

work has the objective of implementing and analyzing the results of the line balancing and polyvalence matrix in 

the lard sector of a refrigerator in the Santa Catarina. For this, the productive process of the sector was analyzed, 

based on the analysis and adjustment of the layout of the operating stations, after which the standard times were 

obtained, after defining the polyvalence matrix through the monitoring of the employees and finally was developed 

and applied line balancing in the industry. It was possible to identify the presented results of the sector before and 

after the changes made in the same, as well as positive feedback of the leader and the operators and a significant 

gain of productivity of 36%. As a result, the importance of the study of times and methods as well as the best use 

of machinery and workmanship of a sector, results obtained through the balancing of the production line together 

with the multi-purpose matrix. 

 

 

Keywords: Balancing. Matrix of polyvalence. Productivity. Times and methods 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O balanceamento de linha consiste em atribuir as tarefas aos postos de trabalho, Moreira 

(2017) afirma que a atribuição das tarefas seja feita de modo que o trabalho seja dividido 

igualmente entre os postos e a taxa de produção seja atendida. Slack, Chambers e Johnston 

(2009) destacam o balanceamento de linha como uma das decisões de projeto mais importantes 

em relação ao arranjo físico do produto. A aplicação do balanceamento envolve informações e 

decisões sobre o processo produtivo, tipo de layout, tempo padrão, estoque, ergonomia, 

capacidade produtiva e também como no presente trabalho a matriz de polivalência.  

O presente trabalho trata de uma pesquisa aplicada, Este trabalho tem como tema o 

balanceamento de linha de produção, juntamente com a matriz de polivalência, verificando os 

benefícios da aplicação e funcionalidade dos mesmos. Onde para atingir o objetivo final, tem 

como objetivos específicos o estudo e determinação dos tempos padrões de cada operação; a 

análise de layout atual bem como a implantação do novo layout da linha, e a avaliação e 

acompanhamento da polivalência dos funcionários do setor.  O estudo de caso se deu no setor 

de banha de um frigorífico de Santa Catarina. 

O estudo e a aplicação do balanceamento de linha no setor darão novos conhecimentos 

da parte de gestão no setor, bem como um aprofundamento nos conhecimentos técnicos de 

tempos e métodos e balanceamento de linha, e a experiência de atuação no chão de fábrica. 

Além de contribuir significativamente para uma possível especialização nas áreas de 

envolvimento da cronoanálise, mais especificamente no balanceamento de linha. 

Para a empresa o projeto irá possibilitar uma melhor organização do espaço no setor, a 

redução das perdas com movimentações, maiores informações para os líderes do setor, obter 

um melhor aproveitamento dos funcionários, organização do fluxo, controle do setor e uma 

melhor previsão da capacidade produtiva. 

Um dos objetivos do trabalho é a melhora da produtividade através do balanceamento 

de linha e assim consequentemente obter a redução do centro de custo do setor, sendo assim o 

projeto irá ajudar inclusive na economia da empresa, através do ganho de produtividade, 

contribuindo também socialmente com a geração de oportunidades e novos empregos que uma 

empresa saudável produz. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O presente trabalho trata de uma pesquisa aplicada, onde traz a análise do diagnóstico 

inicial bem como mudanças aplicadas através do estudo da linha de produção em relação a 

tempo, mão de obra e layout, incluindo a aplicação da matriz de polivalência e o balanceamento 

de linha de produção. O trabalho foi divido entre coleta dos dados e tratamento dos dados, onde 

como coleta de dados tem-se: Verificar situação atual do setor e cronometragem dos tempos. Já 

no tratamento dos dados contempla o ajuste do layout, cronometragem dos tempos, lançar os 

dados, desenvolvimento e aplicação da matriz de polivalência, desenvolvimento e aplicação do 

balanceamento de linha e análise. 

Objetivando a aplicação e avaliação do balanceamento de linha de produção juntamente 

com a matriz de polivalência, utilizando da fundamentação teórica como base para seguir os 

passos de aplicação, em seguida análise do setor da empresa, bem como a análise do layout, a 

definição do tempo padrão, o cálculo do tempo de ciclo, bem como o número de estações de 

trabalho, e pôr fim a capacidade produtiva. Através de resultados e feedback, foi possível ver o 

resultado da implantação. 

 

 

3 APLICAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

3.1 PRODUTO 

 

Os trabalhos foram concentrados no setor de produção de banha, mais especificamente 

na montagem de embalagens do produto. Os produtos fabricados por essa linha são produzidos 

conforme demanda. Apesar do tipo de produção ser a produção empurrada, o setor de 

planejamento de produção utilizava do feeling para obter a capacidade de produção e faz a 

programação com base na previsão de demanda. O setor conta com quatro diferentes tipos de 

produtos, sendo eles: Banha pacote 1kg, banha balde 3kg, banha lata 16kg e banha balde 16kg. 

 

 

3.2 ANÁLISE LAYOUT 

 

O primeiro passo foi a análise do setor da empresa, antes de fazer o estudo de tempos é 
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necessário que o fluxo de produção do setor seja ajustado de modo que não tenha refluxo ou 

tempo de movimentação de material desnecessária. Assim como afirmou Martins e Laugeni 

(2006) um dos fatores que influencia a eficiência do setor bem como os tempos padrões de 

produção é o fluxo do material dentro da empresa. O layout antigo do setor pode ser verificado 

na Figura 1. 

 

Figura 1 - Layout inicial do setor 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após análise do layout antigo foi conversado com a líder sobre a importância do fluxo 

contínuo em uma linha de produção, e como a diminuição de estoques dispensáveis contribui 

positivamente para espaço e organização do setor, além de outros benefícios. Na semana 

seguinte após análise a líder do setor concordou em mudar o layout. Como não se tratava de 

mudar maquinário de lugar a própria líder organizou a mudança de layout juntamente com as 

pessoas cujos postos de trabalho faziam parte da mudança, sendo assim a mudança não contou 

com a ajuda do setor de manutenção da fábrica pois não foi necessário, pelo fato de se tratar de 

apoios leves e fáceis de manusear. Com a mudança somente foi considerado um estoque de 

segurança, o layout proposto é apresentado na Figura 2.  
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Figura 2 – Layout proposto 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É possível identificar que existiam alguns empecilhos para o funcionamento correto do 

fluxo contínuo de produção. As operações 2 e 3 não estão organizadas de forma coerente com 

o processo de linha de produção pois os postos aonde são feitos essas operações não estão todos 

juntos o que apresenta em alguns pontos o refluxo do processo e por conta disso muita 

movimentação dos funcionários para abastecer e descartar o produto nessas operações. 

Outro ponto a ser considerado é que o setor trabalhava com estoques intermediários o 

que diminui de forma significativa o espaço para os trabalhadores. Nessa análise inicial o setor 

contava com doze operadores, e após a mudança reduziu para dez operadores. 

Destaca-se que essa diminuição de pessoas ocorreu com duas funcionárias que estavam 

no final do processo de gestação, que logo em seguida entraram em licença maternidade. 

Quando as mesmas retornarem ao trabalho serão realocadas para outros setores.   

 

 

3.3 IMPLEMENTAÇÃO DO BALANCEAMENTO DE LINHA 

 

 

3.3.1 Definição do Tempo Padrão 

 

O estudo de tempos e métodos é o que possibilita a obtenção do tempo padrão. Seleme 

(2016) considera tempos e métodos como um fator de competitividade das organizações. O 

estudo dos mesmos possibilita a empresa a redução de desperdícios, otimizando assim a 

produção e aumentando a produtividade. O estudo do método visa o melhor método para 

realizar a atividade analisada no melhor tempo, sendo assim, o estudo do trabalho é a junção do 
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estudo do método e a medição do trabalho.  

Para a definição do tempo padrão são necessárias algumas etapas para a obtenção do 

mesmo, Corrêa e Corrêa (2012) definem cinco passos para a obtenção do tempo padrão de cada 

operação, sendo eles: Definir a tarefa a ser estudada, dividir a tarefa em elementos, cronometrar 

os elementos, determinar o tamanho da amostra e estabelecimento dos padrões.  Afirmam que 

o estudo de tempos é um método para obter os padrões de trabalho de cada elemento através da 

cronometragem de operadores treinados em condições normais de trabalho, Para estabelecer os 

padrões Stevenson (2001) afirma que para obter o tempo padrão é preciso calcular três 

intervalos de tempo, os quais são apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro  1 - Intervalos de tempo para obtenção do tempo padrão 

Tempo Fórmula Descrição 

1. Tempo Observado  

 

Onde, 

TO = Tempo observado 

Σxi = Soma dos tempos 

registrados 

n = Número de 

observações 

Refere-se a média dos tempos 

registrados. 

2. Tempo normal  

 Onde, 

TN = Tempo normal 

ID = Índice de 

desempenho  

Consiste no tempo observado 

multiplicado pelo índice de 

desempenho do trabalhador 

avaliado pelo cronoanalista. 

3. Tempo padrão 

 Onde, 

TP = Tempo padrão 

FT = Fator de tolerância  

Consiste no tempo normal 

acrescido de uma tolerância. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme visto no Quadro 1 o primeiro tempo consiste na média dos tempos registrados 

da cronometragem, Stevenson (2001) destaca que se uma atividade não ocorre a cada ciclo, o 

seu tempo de duração médio deve ser calculado separadamente e acrescentado ao tempo 

observado. O segundo tempo consiste em considerar também a análise de desempenho do 

operador, Corrêa e Corrêa (2012) enfatizam que os valores de cronometragens obtidos estão 

sujeitos as variações de ritmo do operador, onde cabe ao analista corrigir o fator de ritmo, se 

acima ou abaixo do ritmo considerado normal, assim os valores dependem de experiência do 

cronoanalista. 

Após o layout ajustado foi definido o tempo padrão. Como o processo em si já contava 

com a divisão das operações mesmo que não bem definidas e nem registradas, foram descritas. 

O próximo passo foi a cronometragem inicial das operações de todos os itens, onde os 

equipamentos utilizados foram: o cronômetro centesimal, a prancheta e a folha de observações. 

𝑇𝑂 =
𝛴𝑥𝑖

𝑛
 

𝑇𝑁 = 𝑇𝑂 𝑋 𝐼𝐷 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑁 𝑋 𝐹𝑇 
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Os operadores que participaram desse processo são os próprios funcionários da linha o que 

favorece ele trabalhar em seu ritmo normal. 

Após a cronometragem inicial, os tempos foram registrados em uma planilha, conforme 

Tabela 3, a planilha foi desenvolvida com o objetivo de definir o tamanho da amostra. Conforme 

equação 1 apresentada por Peinado e Graeml (2007). 

 

Equação 1 - Número de ciclos 

𝑁 = (
𝑍 𝑥 𝑅

𝐸𝑟 𝑥 𝐷2 𝑥  �̅�
) 2   

Fonte: (PEINADO E GRAEML, 2007, p.98). 

 

Os valores para Z e d2 foram definidos conforme Tabelas 1 e 2 respectivamente. Assim 

foram desenvolvidas planilhas para cada um dos itens. 

 

Tabela 1 - Coeficientes de distribuição normal 

Probabilidade 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 

Z 1,65 1,70 1,75 1,81 1,88 1,96 2,05 2,17 2,33 2,58 
Fonte: (PEINADO E GRAEML, 2007, p.98). 

 

Tabela 2 - Coeficiente d2 para o número de cronometragens iniciais 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D2 1,128 1,693 2,059 2,326 2,534 2,704 2,847 2,970 3,078 
Fonte: (PEINADO E GRAEML, 2007, p.98). 

 

Tabela 3 – Tamanho das amostras 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela 3 é representado pelo produto com maior demanda do mix, onde foram 

divididas as operações envolvidas no processo desse item.  

Pode ser verificado que as operações tiveram tamanhos de amostras diferentes então 

optou-se por utilizar a amostra de maior valor para todas as operações do item, como pode ser 

visto o tamanho de amostras do item apresentado foram de 11 amostras.  

Após o processo de definição das amostras foi feita a conclusão das cronometragens 

fazendo uso novamente do cronômetro centesimal, da prancheta e da folha de observações. 
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Após concluir as cronometragens foi feita a análise do fator de ritmo ou índice de 

desempenho do operador, após foram analisadas as tolerâncias, onde foi utilizada a tabela 

utilizada por Machado (2011) representada na Figura 2, onde os fatores considerados para cada 

operação foram: Esforço físico, esforço mental, monotonia, condições térmicas e condições 

atmosféricas, de cada um dos produtos.  

 

Figura 2 – Tabela de tolerâncias 

 
Fonte: Adaptado de Toledo (2004). 

 

Outro fator considerado foi o tempo de recuperação, que é a parte do tempo interno do 

ciclo de trabalho durante a qual o operador fica parado e recupera-se do esforço físico mental 

despendido. Esse valor para o fator de observação foi apontado pelo responsável pela 

ergonomia da empresa, ao fazer análise do setor, esse fator de recuperação pode ser observado 

na Figura 3. 
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Figura 3 - Tabela de tempo de recuperação 

 
Fonte: Adaptado de (TOLEDO, 2004). 

 

Para o tempo de recuperação foi considerada a porcentagem de 6 a 10%, ou seja, o fator 

B considerado foi de 0,90. 

Através da aplicação dos cálculos foi obtido o percentual de tolerância de cada uma das 

operações. 

A Equação 2 representa o cálculo de tolerâncias da operação de colocar etiqueta no balde 

 

Equação 2 - Exemplo cálculo de tolerâncias 

𝐹𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 3,60 + 0,60 

𝐹𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 4,20 

𝐹𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 = 4,20𝑥0,90 

𝐹𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 = 3,78 

% 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 3,78 + 5,40 + 2,40 + 1,80 + 1,80 + 5% 

%𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 15,94% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os 5% acrescentados ao final foi o tempo acrescentado pelo responsável de ergonomia 

da empresa através de análise no setor.  

Para a Equação 8 então foram considerados os seguintes valores para as variáveis 

consideradas na tabela utilizada por Machado (2011): 

Esforço físico: Leve = 3,60, pois se trata de uma operação desempenhada em pé; 

Esforço mental: Leve = 0,60, por ser uma operação repetitiva e invariável; 

Tempo de recuperação: 6 a 10% = 0,90, valor estabelecido pelo responsável de 

ergonomia da empresa como já citado anteriormente; 

Monotonia: 0,06 a 0,25 (min) = 5,40, como a operação foi acompanhada por unidade de 
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balde e não de caixa o tempo foi inferior a 0,25min; 

Térmicas:  Normal = 0, pois a temperatura é inferior a 26°C e superior a 15°C; 

Atmosféricas: Razoáveis=2,40 o local apresenta pouca ventilação; 

Ruído: Excessivo=1,80, se faz obrigatório o uso do protetor auricular; 

Umidade: Até 26°C=1,80 valor estabelecido pelo responsável pela ergonomia. 

Assim foi calculado o tempo observado, o tempo normal e o tempo padrão das 

operações, através das equações apresentadas por Stevenson (2001). 

Os dados como tempo padrão, tolerâncias, código e descrição dos produtos e das 

operações foram registrados em planilha. A Tabela 5 representa os valores de um dos produtos 

da linha. Os códigos das operações foram criados para facilitar no desenvolvimento das futuras 

planilhas de matriz de polivalência e de balanceamento de linha. 

 

Tabela 5 - Valores padrão do item Banha pacote 1kg 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os padrões de cada um dos itens foram essenciais para seguir para os próximos passos. 

 

 

3.3.2 Aplicação matriz de polivalência 

 

Para aplicação da matriz de polivalência, foram cronometradas dez amostras de cada 

um dos operadores da linha, e as operações realizadas pelos mesmos. Após o processo de 

cronometragem foi calculado o tempo observado e o tempo normal acrescentando o percentual 

de concessão determinado para cada operação no tempo padrão, e resultando no tempo 

potencial de cada operador para cada operação que o mesmo desenvolve.  

Com estes dados foi criada a matriz de polivalência apresentada na Figura 4.  
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Figura 4 - Matriz de Polivalência 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 4 apresenta a matriz de polivalência do item de banha de 1kg, onde contempla 

as operações (horizontal) e os operadores (vertical) de forma a possibilitar a líder de verificar 

as operações e operadores que precisam ser desenvolvidos. As cores também têm suas 

representações, onde a cor verde significa um potencial acima de 80%, como operador ideal 

para realizar o trabalho de modo a não interferir no balanceamento, a cor amarela representa o 

potencial abaixo de 80% onde se faz necessário um maior acompanhamento do operador na 

operação em destaque, e pôr fim a cor vermelha representa os planos de treinamento de 

potencial apresentados pela líder. Apesar de a empresa não contar com acompanhamento e 

registro dos acompanhamentos de método e ritmo de trabalho, após a implantação do 

balanceamento de linha a líder planejou um desenvolvimento de polivalências no seu setor. 

Vale ressaltar de uma futura oportunidade da empresa de desenvolver um plano de treinamento 

e acompanhamento para cada função desempenhada no setor.  

Em muitos casos a matriz de polivalência conta com uma cor para operação chave, 

porém no presente trabalho não consta, pois, a ideia da líder é desenvolver o potencial de seus 

operadores para o rodízio, então a mesma optou por não considerar a operação chave e sim 

buscar ao máximo o desenvolvimento de todos os operadores em todas as operações  

Conforme pode ser observado, três dos operadores sabem desenvolver apenas uma 

operação, o que é um fator desfavorável para o setor uma vez que os mesmos não efetuariam o 

rodízio. Outro fator a ser observado é que muitas operações contam com somente duas pessoas 

capazes de efetuar o trabalho o que prejudica o setor se uma delas ou até as duas faltam 

impossibilitando o rodízio ou até mesmo colocando uma pessoa sem experiência o que 

acarretaria no atraso de produção.  

A matriz de polivalência contribuiu positivamente para a implantação do balanceamento 

de linha pois seus valores são considerados automaticamente para o desenvolvimento do 
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balanceamento de linha.  

Uma das grandes vantagens da matriz de polivalência é que com um grupo polivalente 

se tem um melhor aproveitamento dos custos fixos da mão de obra. 

 

 

3.3.3 Cálculo do tempo de ciclo desejável 

 

Para a aplicação do balanceamento de linha foram utilizadas as etapas apresentadas por 

Jacobs e Chase (2009), que consiste em: Especificar os elementos sequenciais; determinar o 

tempo necessário do ciclo de estação de trabalho; determinar o número mínimo de estações de 

trabalho; Selecionar uma regra primária aonde as tarefas devem ser atribuídas para as estações 

de trabalho; alocar as tarefas; avaliar a eficiência do balanceamento e no caso de a eficiência 

não ser satisfatória utilizar de uma regra diferente de decisão. 

Um dos passos iniciais para a implantação do balanceamento de linha é o tempo de ciclo, 

que traz o máximo de tempo permitido para cada estação de trabalho e estabelece a velocidade 

de produção da linha. É determinado a partir da produção desejada.  

Para determinação da produção desejada foi utilizado valores apresentados como 

demanda do dia pelo PCP no dia da aplicação do balanceamento, a meta imposta pelo PCP pode 

ser verificada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Demanda apresentada pelo PCP 

Produto 
Quantidade 

(kg) 

Quantidade 

(unid.) 

Banha balde 3kg 2000 167 

Banha pct. 1kg 9500 475 

Total 11500 642 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela 6 apresenta dois itens, o que significa neste caso que o balanceamento do 

grupo irá contemplar mais de um produto. Conforme pode ser visto a quantidade de peças 

determinadas como meta do dia foi de 642 unidades. Para o tempo disponível dia foi 

considerado que cada operador trabalha 468 minutos por dia. Desconsiderando 60minutos de 

pausa e 60 minutos de almoço.  

Como se trata de dois itens é necessário fazer o tempo ponderado para cada uma das 

operações dos dois itens para obter o tempo de ciclo desejável. A Tabela 7 apresenta esses 

valores onde o tempo ponderado foi calculado conforme abaixo: 
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Envasar: (0,58*167+0,83*475)/496 = 0,76 minutos. 

 

Tabela 7 - Operações com tempo ponderado 

Produto Banha balde 3kg Banha Pct. 1kg 

Tempo ponderado Quantidade diária 167 475 

Ordem Tempos por operação (Min) 
  

1 Montar caixa secundária 0,35 0,57 0,51 

2 Colocar etiqueta 0,51 - 0,13 

3 Colocar pacotes na caixa - 1,60 1,18 

4 Abrir/Firmar pacotes - 0,71 0,53 

5 Envasar 0,58 0,83 0,76 

6 Ajuste de peso 0,54 - 0,14 

7 Fechar embalagem 0,45 0,82 0,72 

8 Fechar caixa 0,52 0,22 0,30 

9 Levar até a base-paletização 0,15 0,18 0,17 

10 Leitura Scanner 0,04 0,05 0,05 

11 Strech base 0,08 0,08 0,08 

 
Total   4,57 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 7 trata da junção de todas as operações contempladas nos itens determinados 

pela demanda do PCP de modo a obter o tempo ponderado de cada operação.   

Porém um fator determinante é que a operação 5 é a única operação que necessita de 

maquinário, sendo apenas um dos operadores dedicados a essa operação, então foi considerado 

o tempo desse posto gargalo como o Tempo de ciclo desejável do balanceamento, onde 

considerando a média ponderada é de 0,76 minutos. 

 

 

3.3.4 Atribuição das tarefas as estações de trabalho 

 

A divisão do trabalho atribui a cada operador uma ou mais atividades dentro da 

sequência lógica do fluxo do processo, porém que não ultrapasse o tempo de ciclo de 0,76 

minutos. 
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Tabela 8 - Atribuição das tarefas as estações de trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Através da divisão do trabalho apresentada na solução da tabela 7 foi visto que seria 

necessário no mínimo 8 operadores, logo não seria possível alcançar a produção se fossem 

considerados apenas 6 operadores, pois seria necessário que todos apresentassem um potencial 

de 100% nas operações efetuadas, e como visto na matriz de polivalência, há potenciais 

diferentes em cada operação.  

A redução de duas pessoas do quadro também foi justificada por duas funcionárias que 

estavam no final do processo de gestação, e entraram em licença maternidade. 

 

 

3.3.5 Capacidade Produtiva 

 

O cálculo da capacidade produtiva foi uma informação essencial para o PCP, uma vez 

que antes o mesmo planejava e definia a capacidade baseando – se no feeling e em produções 

anteriores.  

Para o cálculo foi utilizada a Equação 5 apresentada por Tubino (2007) Então foi 

desenvolvido o cálculo da capacidade produtiva com base no tempo gargalo como também 

utilizado no tempo de ciclo, a Equação 3 apresenta o resultado obtido. 

 

Equação 3 - Capacidade produtiva setor 

𝐶𝑝 =
468

0,76
 

𝐶𝑝 ≅ 615 𝑢𝑛𝑖𝑑. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Através do cálculo da capacidade produtiva foi constatado que não seria possível 



268 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.254-274, out./dez. 2019. 

produzir a quantidade imposta pelo PCP no tempo disponível de 468 min devido ao tempo 

gargalo, ou seja, o fator de limitação da máquina. 

Sendo assim o número máximo de unidades que o setor conseguiria atingir é de 615 

unidades por dia. 

Então foi calculado qual o tempo de ciclo necessário para atender à demanda do PCP de 

642 unidades/dia, que pode ser observado segundo Equação 4. 

 

Equação 4 - Tempo de ciclo setor 

𝑇𝐷 = 642𝑥0,76 

𝑇𝐷 ≅ 488𝑚𝑖𝑛 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme Equação 6 é possível ver que para cumprir o volume da demanda de 642 

unidades/dia necessitaria um tempo disponível de 488 minutos.  

Logo a empresa contou com duas opções de decisão, que seria a de diminuir a demanda 

ou aumentar o tempo disponível de trabalho. A opção da empresa foi de aumentar o tempo 

disponível de trabalho, onde no tempo de pausa ocorreu o revezamento dos operadores, não 

necessitando assim do aumento da jornada de trabalho. 

 

 

3.3.6 Taxa de produção em unidades por minuto 

 

Para o cálculo da taxa de produção usada para definir o ritmo de processos, foi utilizada 

a equação apresentada por Tubino (2007). 

 

Equação 5 - Taxa de produção do setor 

𝑇𝑋 =  
642

488
 

𝑇𝑋 =  1,31 𝑢𝑛𝑖𝑑/𝑚𝑖𝑛 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme Equação 5 é possível verificar que a taxa de produção foi de 1,31 unidades 

por minuto.  
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3.3.7 Aplicação do balanceamento de linha de produção 

 

A planilha desenvolvida para utilização do balanceamento de linha pode ser verificada 

no Quadro 2. 

As operações são distribuídas aos operadores considerando o seu potencial, informação 

encontrada na matriz de polivalência, O Quadro 2 apresenta o campo preenchido pela líder, 

enquanto o Quadro 3 apresenta o modelo de impressão apresentado ao setor. 

 

Quadro 2 - Desenvolvimento do balanceamento de linha 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Quadro 2 apresenta a planilha desenvolvida para o processo de distribuição das 

operações aos operadores, o campo para preencher o horário foi uma solicitação da líder. Os 

horários de período foram desenvolvidos por solicitação da líder para um melhor entendimento 

da mesma bem como dos funcionários do setor. Assim cada item pode ser produzido no melhor 

horário avaliado pela líder, outro motivo da solicitação da líder é o rodízio de pessoas nas 

operações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 10 (n. 36), p.254-274, out./dez. 2019. 

Quadro 3 - Modelo de balanceamento impresso 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Quadro 3 apresenta o modelo de impressão exposto no setor no início do turno de 

produção, de modo que todos vejam suas tarefas até o final do dia. 

 

 

3.3.8 Eficiência do Balanceamento de Produção. 

 

Por fim foi analisada a eficiência do balanceamento utilizando a equação apresentada 

por Jacobs e Chase (2009), conforme visto na equação 8.  

 

Equação 8 - Eficiência balanceamento do setor  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
4,57

8 𝑥 0,76
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,7516 𝑜𝑢 75,2% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para cálculo de eficiência foram utilizados os valores de soma de tempos das tarefas de 
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4,57 minutos, o número real de estações de trabalho obtido através da distribuição das tarefas 

de 8 estações e o tempo de ciclo utilizado o tempo da operação gargalo de 0,76 min.  

Concluindo que a eficiência do balanceamento foi de 75,2% o que indica que há um 

tempo ocioso em toda a linha de 24,8%. 

 

 

3.4 FEEDBACK DOS RESULTADOS 

 

Após a implantação do balanceamento de linha foi feito um feedback com a líder do 

setor e com os operários que participaram dos processos de mudança apresentados no presente 

trabalho, todos apresentaram satisfação quanto a mudança.  

A líder afirmou que considerou bastante positiva a mudança levando em conta o ganho 

do espaço através da mudança de layout, o ganho com produtividade através da redução de 

pessoas, a redução do estoque e o funcionamento do fluxo continuo, também destacou a 

organização do setor e o controle através da definição das tarefas. Entre os pontos apresentados 

pelos operadores estão também o ganho com espaço, a clareza quanto a definição de meta, a 

oportunidade de aprender outras operações através da polivalência, o direcionamento das 

operações para cada operador desde o começo do dia, e também o funcionamento do fluxo 

continuo. Uma operadora destacou a dificuldade em relação ao balanceamento quando acontece 

de algum operador faltar, já que a líder faz o balanceamento com um dia de antecedência.  

Para cálculo de comparativo de produtividade das características do setor antes e depois 

da aplicação da mudança de layout, matriz de polivalência e balanceamento de linha foi 

considerada a razão entre saídas e entradas em kg de produto, os valores apresentados na Tabela 

9, levam em consideração o tempo padrão de cada um dos produtos, e os dados de produção 

anteriores foram informações coletadas na empresa. 

 

Tabela 9 - Comparativo de produtividade 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na Tabela 9 pode ser comparado a situação do antes e depois do setor considerando o 

número de operadores, quantidade produzida, minutos trabalhados e a produtividade. Conforme 

 N° DE OPERADORES 
QUANTIDADE 

PRODUZIDA 

MIN. 

TRABALHADOS 
PRODUTIVIDADE 

ANTES 12 9263 468 39% 

DEPOIS 8 11500 488 75% 
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pode ser visto a produtividade do setor antes era de 39% e a produtividade atual alcançada foi 

de 75% justificando um aumento de 36%. Também foi obtido o aumento da quantidade 

produzida antes de 9263kg e a atualmente de 11500kg, justificando um aumento de 2237kg de 

banha. 

 

 

4 RECOMENDAÇÕES 

 

No decorrer das análises é possível identificar alguns pontos de melhorias no setor, que 

podem ser efetuadas a médio e longo prazo conforme decisões da empresa.  

No layout por exemplo a primeira operação poderia estar no mesmo piso das demais 

operações, reduzindo ainda mais o tempo de movimentação entre operações, essa decisão 

demandaria um investimento de ampliação do setor. 

As operações 6 e 4 da tabela 6 poderiam ser desempenhadas pela mesma pessoa, através 

do desenvolvimento de polivalência da mesma. O que acarretaria em um ajuste de layout, porém 

que aumentaria a produtividade do setor.  

Uma outra oportunidade destacada inclusive pela líder do setor é implementar uma 

rotatividade de cargos, onde os funcionários têm a oportunidade de trabalhar em todas as etapas 

do processo produtivo e assim conhecer todas as operações do processo. Outra oportunidade de 

melhoria que também envolve a matriz de polivalência e o RH da empresa é desenvolvimento 

de um plano de treinamento e acompanhamento para cada função desempenhada no setor, 

através de uma curva de aprendizagem.  

O maquinário do setor conta com mais de trinta anos, o que limita certas mudanças para 

o aproveitamento ainda melhor do tempo disponível do setor, logo outra oportunidade de 

melhoria seria a aquisição de um maquinário com tecnologia mais avançada, que considerasse 

não somente a operação de envasar banha mas que também envolvesse outras operações. 

Como o balanceamento apresentado teve uma eficiência de 75%, poderiam ser 

analisados outros modelos de balanceamentos que trouxessem um resultado superior.   

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Para concluir o objetivo geral do presente trabalho, é preciso considerar os objetivos 

específicos do mesmo. 
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o primeiro objetivo específico foi o de “Estudar e determinar os tempos padrões de cada 

operação” estudo que trouxe informações sobre o tempo padrão de cada produto, além de 

apresentar valores concretos para cálculo de planejamento para o PCP e também servir de base 

para os cálculos do balanceamento de linha.  

Através da análise do layout antigo, foi possível identificar a falta de fluxo em algumas 

operações e o excesso de estoque em processo, após a mudança do novo layout sugerido, o setor 

reduziu o tempo com movimentação e obteve um aproveitamento melhor de espaço no setor.  

Com o acompanhamento da polivalência dos funcionários foi possível verificar a 

oportunidade de melhoria do potencial dos operadores, e o ganho que o setor pode obter 

inclusive na gestão do conhecimento do setor, e na motivação dos operadores.  

Com a implantação do balanceamento de linha, foi reduzida a ociosidade e a sobrecarga 

do setor, aproveitando melhor o tempo de mão de obra e maquinário do mesmo.  

Através dos feedbacks foi possível verificar que a líder juntamente com o setor aprovou 

a implantação do balanceamento de linha, bem como os outros itens implantados no setor.  

No fim foi obtido um ganho de 36% em produtividade no setor, fator positivo, abrindo 

espaço para um processo de melhoria contínua. 

Um outro fator foi o aumento de produção de 2237kg de banha. 

O balanceamento apresentou uma eficiência de 75% que pode ser melhorado através da 

utilização de outro modelo de balanceamento ou reduzindo o tempo ocioso na linha através do 

desenvolvimento de polivalências de modo a aproveitar os minutos disponíveis de todos os 

recursos utilizados no processo.  

Através da matriz de polivalência, foram geradas novas perspectivas de oportunidades 

de aprendizado para os funcionários o que reflete em uma maior motivação dos mesmos, devido 

a possibilidade de novos conhecimentos e redução de atividades monótonas. 
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