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EDITORIAL 

 

 

 
Este é o nono e consecutivo ano de publicação de um exemplar da Revista 

Network Technologies, do curso de Sistemas de Informação, e este em conjunto com o 

curso de Engenharia Mecatrônica da Faculdade Network.  

Os artigos que compõe esta publicação são de extrema e comprovada qualidade. 

Demonstram todo o esforço e dedicação dos discentes e docentes na confecção de 

estudos científicos e material de cunho tecnológico e atual.   

Desde o seu início na carreira acadêmica, todos os aprendizados, pesquisas e 

conhecimentos adquiridos pelos autores destes artigos, são concentrados e refinados 

pelos coautores e orientadores, demonstrando que as atividades acadêmicas não se 

limitam às salas de aula, mas são transportadas e aplicadas de maneiras diversas na 

realidade e no meio social que a Faculdade Network e seus integrantes estão inseridos. 

A variedade de temas, em conjunto às abundantes formas de apresentar e 

desenvolve-los, são graciosamente apresentados no Workshop anual, que permite 

demonstrar para a sociedade uma vitrine de toda capacidade intelectual e científica 

formados nesta Faculdade. 

Agradecemos a todos os alunos e professores dos cursos, funcionários 

colaboradores e revisores que se dedicaram com seriedade e responsabilidade na 

formação acadêmica destes cidadãos. 

 

Prof. Rafael Martins Amorim 

Profa. Me. Tânia Cristina Bassani Cecílio 
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CONTROLE HIDRÁULICO DE ABASTECEDOR DE FIOS 

INDUSTRIAIS COM TRANSDUTOR DE POSIÇÃO LINEAR 
 

                                                 

Helton Oliveira Cassimiro1 

Cleudiane Soares Santos2 

 

 

RESUMO 

Através deste trabalho, busca-se um controle utilizando um transdutor de posição linear, 

para que possa corrigir as diferenças de posição entre dois cilindros hidráulicos de um  

abastecedor de fios industriais, na descida e subida, em condições que o operador 

trabalhe com segurança e confiança no equipamento, sem a necessidade de  fazer um 

acompanhamento do ciclo tanto no avanço quanto no retorno do cilindro hidráulico, e 

com isto, garantindo um aumento da vida útil do mesmo, minimizando qualquer risco 

de falha, onde havia possibilidade de danificar o cilindro ou parte do acionamento e até 

mesmo a própria estrutura mecânica. Com esta modificação usando transdutor de 

posição linear os resultados finais mostram êxito no projeto e satisfação dos envolvidos. 

 

Palavra chave: controle, segurança, cilindro hidráulico, transdutor linear. 

 

ABSTRACT 

Through this work, search if a control using a linear position transducer, so you can 

correct the differences in position between two hydraulic cylinders of  supply a 

industrial yarns, the descent and ascent, in conditions that the operator can work safely 

and confidently at the equipment, without the need to make monitoring a cycle in both 

the forward and in the return of the hydraulic cylinder, and thereby ensuring an 

increase in the service life thereof minimize any risk of failure , where there was 

possibility of damaging the unit or the cylinder and even the own mechanical structure. 

With this modification using  linear position transducer the final results show success in 

design and satisfaction of those involved. 

 

Keywords: control, safety, hydraulic cylinder, linear transducer. 

 

 

 

                                                 
1 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecatrônica – Faculdade Network, Sumaré, SP, 

Brasil. (hcassimiro@hotmail.com) 
2 Doutora em Engenharia Mecânica – Docente da Faculdade Network, Sumaré, SP, Brasil. 

(cleudianesoares@gmail.com) 
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1. INTRODUÇÃO 

 Existem três métodos de transmissão de potência: (a) mecânica, (b) elétrica e (c) 

fluídica (hidráulica). A transmissão mecânica é a mais antiga delas, porém a mais 

conhecida iniciou-se na invenção da roda e utilizam até hoje em muitos outros 

processos. Na elétrica utilizamos geradores, motores elétrico, condutores e muito mais, 

a elétrica é considerada o melhor meio de transmitir energia a grandes distâncias (NBC, 

2015). 

 A força fluida tem sua origem a milhares de anos antes de Cristo. O marco 

inicial, de que se tem conhecimento, foi o uso da potência fluida em uma roda d’água, 

que utiliza a energia potencial da água armazenada a uma certa altura, para a geração de 

energia. Os romanos por sua vez, tinham um sistema de armazenamento de água e 

transmissão através de canais ou dutos para as casas de banho ou fontes ornamentais. 

 O uso do fluido (fluido é qualquer substância capaz de deformar-se 

continuamente e assumir a forma do recipiente que a contém, o mesmo pode ser líquido 

ou gasoso, no caso de sistemas hidráulicos o fluido é líquido, e a principal função do 

óleo hidráulico é a transmissão de força sob pressão, como meio de transmissão de 

potência) é mais recente, sendo que o seu desenvolvimento ocorreu mais precisamente 

após a primeira grande guerra. A grande vantagem da utilização da energia hidráulica, 

consiste na facilidade de controle da velocidade e inversão, praticamente instantânea do 

movimento. Além disso, os sistemas são auto lubrificados e compactos se comparados 

com as demais formas de transmissão de energia. 

 As desvantagens dos sistemas hidráulicos se comparados com a eletricidade, por 

exemplo, os sistemas têm um rendimento baixo, de modo geral em torno de 65%, 

principalmente devido a perdas de cargas e vazamentos internos nos componentes, tais 

como válvulas, vedações, etc (SIGHIERI, L, 1973). 

 Durante os problemas com o abastecedor de fios industriais têxtil, foi observado 

uma oportunidade de melhoria no método de operação, onde foi analisado a 

possibilidade de controlar e eliminar a falha. 

 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 Levando em conta a importância deste abastecedor no processo e considerando 

que sua falha causa enormes perdas, tanto em termos de peças como em acionamentos, 

que se julga necessário a substituição e a correção deste problema, tornando eminente a 

interrupção do processo, na qual se encaixa na construção de rolos de “urdume” para o 

tear. 

 

Dentro destas falhas graves podemos identificar algumas, tais como: 

• Desvio do embolo (haste) do cilindro hidráulico; 

• Quebra do mancal de encaixe entre o embolo e o abastecedor; 

• Quebra do suporte da trava do cilindro hidráulico; 

• Trinca na estrutura superior do abastecedor; 

• Quebra da estrutura do abastecedor, devido a força de atuação do cilindro hidráulico; 

• Rompimento de tubos, por onde escoa o fluido hidráulico; 

• problemas com válvulas e bombas. 

 Levando também em consideração, outros problemas menos significativos, 

mas que interrompem o processo: 

• Quebra da ponta da haste do cilindro pneumático; 
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• Quebra do suporte de ligação entre o cilindro e o gancho, respectivos acessório são da 

trava de segurança; 

• Desvio do trilho guia do abastecedor; 

• Quebra da roldana de apoio ao trilho e ao abastecedor. 

 

1.2 OBJETIVO 

 O principal objetivo deste trabalho é o controle hidráulico de abastecedor de fios 

industriais com transdutor de posição linear, é ter o controle absoluto, que nos deixa 

com tranquilidade referentes a custos importantes que podem ser evitados, tais como: 

gastos com concerto, substituição de peças, parada de máquina, com este trabalho, é 

possível tirar totalmente a responsabilidade do operador em monitorar o abastecedor, 

evitando uma futura parada de máquina, deixando de produzir até que seja corrigida a 

falha.     

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este item apresenta conceitos sobre transdutores e suas versões. Trata ainda 

sobre bomba hidráulica e controle hidráulico. 

 

2.1 Transdutor 

 

Na definição mais geral, um transdutor é um dispositivo que recebe um sinal e o 

retransmite, independentemente de conversão de energia. 

Porém, em uma definição mais restrita (e bastante utilizada) é de 

que transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro; ex. 

convertem uma grandeza física não elétrica (temperatura, pressão, movimento, 

posição, pH etc) em informação elétrica (corrente, tensão, resistência). 

Um tipo curioso e inerente de transdutor é elaborado a partir de cristais naturais 

denominados cristais "piezo elétricos". Estes transdutam energia elétrica em energia 

mecânica na relação de 1:1 (um sinal elétrico para um sinal mecânico). 

Um transdutor é um equipamento que converte variações de uma determinada 

grandeza física em outra. Por exemplo, um transdutor de posição converte variações de 

movimento em um sinal de saída do tipo elétrico. Os transdutores de posição são 

necessários em sistemas de malha fechada pois fornecem o sinal que é retroalimentado à 

unidade de controle para ser comparado com o sinal de entrada. A menor unidade de 

comprimento que separa duas posições que podem ser reconhecidas por um transdutor é 

chamada de resolução, por exemplo: uma régua com um metro de comprimento com 

1000 divisões de um milímetro tem resolução de um milímetro (GF, 2015). 

Existem diferentes formas de se classificar os transdutores de posição: (a) linear 

ou rotativo, (b) analógico ou digital, (c) absoluto, (d) incremental ou incremental-

absoluto, (e) princípio de operação.  

As aplicações incluem prensas, moldagem por sopro, moldagem por injeção, 

extrusão, posicionamento de rolos, e outros (WINDERSON, 1998). 

Os transdutores lineares são ideais para a medição de grandes deslocamentos de 

forma extremamente precisa e confiável sob condições agressivas. O seu sinal absoluto 

de alta precisão é ideal para aplicação nas mais diferentes interfaces. 

 Defini-se sistema hidráulico, conjunto de elementos físicos associados que, 

utilizando um fluído como meio de transferência de energia, permite a transmissão e o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Posi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/PH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal_piezoel%C3%A9trico
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controle de força e movimento (PARKER, 2015). A Figura 1 apresenta uma foto de 

uma unidade hidráulica da empresa Continental.  

 

 
Figura 1 - Unidade hidráulica 

 

Existem dois tipos de sistema hidráulicos: (a) Sistema de potência utilizando 

fluidos, ex; Circuitos para realizar trabalho, (b) sistema de transporte de fluidos: ex. 

Redes de distribuição de água e gás (INFORMAÇÕES TÉCNOLÓGICAS, 2012).  

As bombas hidráulicas podem ser de acionamento alternativo, que é a forma 

mais conhecida, e a de acionamento rotativo, na qual constituem em pistões, de palhetas 

e de engrenagens. A divisão do circuito hidráulico é realizada da seguinte maneira: no 

circuito de atuação temos: (1) válvula direcional, (2) cilindro hidráulico e (3) motor, já 

circuito de potência é constituído por: (4) reservatório, (5) válvula limitadora de 

pressão, (6) bomba e (7) (8) filtro (Agostini, 2008). O circuito é apresentado através da 

Figura 2. 
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Figura 2 - Circuito de atuação e circuito da unidade de potência 

2.2 Versões dos transdutores 

 

O transdutor linear apresenta-se em versão com alojamento de perfil largo, para 

altas taxas de vibração e cursos úteis de até 30 m, e em versão com alojamento de perfil 

estreito, para espaços de instalação limitados, cursos de até 1.240 mm e até 2.040 mm, 

possui trilho de montagem ou elementos de fixação, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 - Transdutor de posição 

2.2.1 Transdutores Lineares Micropulse CD 

 

Os transdutores lineares Micropulse CD garantem que cargas extremas possam 

ser controladas e movidas com exatidão. Eles se baseiam na comprovada tecnologia de 

medição magnetostritiva. O modelo especial de flange e haste, bem como o material de 

aço inoxidável excepcionalmente estável, tornam o transdutor Micropulse CD perfeito 

para instalações em sistemas de posicionamento de atuadores de alta pressão, conforme 

mostra a Figura 4. 

 4 

 

 6 

 7 

 1 

 2 

 3 

 5 
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Figura 4 - Transdutores lineares Micropulse CD 

 

 

A Tabela 1 apresenta as características, projeto e aplicação dos transdutores 

lineares Micropulse CD. 

 

 

 

 

Tabela 1 - Características, projeto e aplicação industrial 

Características Projeto estrutural e estático Aplicação na indústria 

Suporta pressão de até 1.000 

bar 
Suporte ativo de paredes Bombas e compressores 

Comprimentos de medição 

de 25 a 2.000 mm. 
Avanço e elevação de pontes Prensas de forja 

Resolução de até 1 µm Nivelamento de estruturas 
Equipamentos de suspensão e 

elevação 

Classe de proteção IP 67/68 Área offshore 
  

Faixa de temperatura de –40 

a +85° C 
Construção de túneis 

  

Zona Ex 2, tipo de proteção 

contra ignição "nA"     

Versão com conector ou cabo 
    

 

2.2.2 Transdutores lineares Micropulse Ar: Detecção de posição na hidráulica 

 

Para prolongar a vida útil e aumentar a segurança em máquinas, uma quantidade 

cada vez maior de sensores estão sendo usados. Os transdutores Micropulse AR 

detectam a posição do êmbolo de atuadores hidráulicos, conforme Figura 5. 
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Figura 5 - Transdutores lineares micropulse ar: detecção de posição na hidráulica 

 

Os transdutores Balluff® utilizam o princípio de funcionamento magnetostritivo, 

essa é a garantia de um sinal preciso. Seu corpo compacto o torna adequado tanto para 

aplicações em finos mancais articulados e cilindros duplamente articulador, como para 

cilindros de grande porte. A eletrônica integrada é desenvolvida conforme as rigorosas 

normas de compatibilidade eletromagnética para veículos industriais, agrícolas e 

florestais, bem como máquinas de terraplanagem (BALLUFF, 2015). 

Suas principais vantagens são: 

 Detecção de posição com alta precisão; 

 Sistema de medição sem contato e isento de desgaste; 

 Modelo robusto e compacto; 

 Tecnologia confiável. 

 

2.3 Controle hidráulico 

A hidráulica é a parte da física onde é estudado o comportamento dos líquidos 

que estão confinados e sua utilização na execução do trabalho. O significado da palavra 

hidráulica provém do grego hydra, que significa água, e aulos que corresponde a cano. 

Praticamente desde o inicio de sua existência, o homem tem usado de alguma 

forma os fluidos para facilitar o trabalho e/ou sua vida. Temos registros antigos que 

dispositivos engenhosos como bombas e rodas d'água, já eram conhecidos e usados em 

épocas bem remotas. 

O ramo da hidráulica, entretanto passou a ser utilizado somente a partir do 

século XVII e era baseado no principio descoberto pelo cientista francês Blaise Pascal e 

consistia em usar fluido confinado, para transmitir e multiplicar forças e seus 

movimentos eram modificados (ACT, 2015). A Figura 6 apresenta uma foto de um 

cilindro hidráulico da empresa Continental. 
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Figura 6 - Cilindro Hidráulico 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

Este capitulo apresenta os materiais e métodos empregados, faz a descrição e 

mostra todos os meios usados para a elaboração da pesquisa. 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Os materiais usados para a confecção do dispositivo proposto neste trabalho 

estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Descrição dos materiais 

ITEM DESCRIÇÃO QTD (und) 

Transdutor Transdutor de Posição Linear 24Vcc  4 

 Atuador Mecânico Cilindro hidráulico dupla ação, modelo 3L 4 

Válvula Válvula Direcional 4W10J32/CW220RN9Z5  1 

Bomba Bomba de Engrenagens PFG A3 10 03FR 2 

Válvula  Válvula de Retenção VUD RP202 8 SAE 4 

Válvula Válvula de Pressão VRPA PBAH S03S 1 

Válvula Válvula de Direcional VDE4 DTKS 102S 1 

Reservatório Reservatório de Fluido Hidráulico, 200L 1 

Bloco Bloco manifold p/ válv. vazão, direcional e sub placa 4 

Válvula  Válvula Vazão 2FRM6 B36 3X/6QRV 8 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atuador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
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Sub Placa  Sub Placa tn10/tn6 8 

Válvula Válvula Direcional VDS4 DSKS  702 3 

Válvula  Válvula Isol. Manômetro OD6 STKT 102S-01  1 

Manômetro Manômetro 0-150BAR 1 

Bloco Bloco manifold p/ válvula pressão e direcional 1 

Flange Flange de Ligação  2 

Válvula Válvula de Retenção OB1 XOHP 103N 3-01 2 

Acoplamento Acoplamento entre motor e bomba 2 

Motor Motor Elétrico 3cv 1750rpm 2 

 Total 52 

 Estes materiais apresentados na tabela com exceção do transdutor de posição 

linear, são itens que compõe a construção da unidade hidráulica e se faz necessário para 

este processo. 

3.1.1 Transdutor de posição linear 

O 955 eBrik é um Transdutor de Posição Linear (LDT) econômico que agrega 

precisão, zero e span programáveis e auto-ajuste. O transdutor utiliza tecnologia 

magnetorestritiva que fornece absoluta confiabilidade, precisão e repetibilidade de 

0,001%. Este transdutor foi projetado para aplicações onde o feedback contínuo é 

necessário, (NBC, 2015). O transdutor pode também substituir com vantagem, 

potenciômetros lineares, sensores, chaves limites, etc.  

As aplicações deste incluem prensas, moldagem por sopro, moldagem por 

injeção, extrusão, posicionamento de rolos, e muitos mais. Este transdutor é uma das 

soluções perfeita de baixo custo para detecção linear de posição, que exige 

confiabilidade e segurança, um fator importante que devemos analisar é o curso útil de 

deslocamento deste Transdutor. 

O invólucro de alumínio anodizado une o elemento sensor e a eletrônica. O imã 

se move sobre o elemento sensor, que converte a posição detectada em um sinal de 

saída em corrente ou tensão. Toda a eletrônica é incorporada ao transdutor que tem 

menos que 1 polegada de altura. O transdutor pode ser encomendado com curso de até 

72 polegadas em incrementos de 1 polegada. O ímã slide é projetado para se mover sem 

esforço ao longo do transdutor em faixas guia, ou em um conjunto magnético flutuante 

que pode ser posicionado acima da unidade, (SENSE, 2015). 

A série 955 eBrik tem algumas características verdadeiramente únicas. Uma 

delas é a capacidade de auto-ajuste da LDT, a capacidade de sentir a distância entre o 

ímã e  a superfície do sensor e ajustar sua intensidade de sinal de adequadamente. Outra 

característica é a reprogramação da posição do Zero e do Span no campo. 

O 955 eBrik é capaz de gerar um diagnóstico, quando houver perda do imã ou o 

conjunto magnético estiver fora da faixa especificada, gerando uma tensão ou corrente 

de falha na saída, advertindo o controlador que está fora do range, conforme Figura 7. A 

Tabela 3 apresenta as especificações técnicas do equipamento. 
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Figura 7 - Transdutor de posição 

Tabela 3 - Especificações técnicas do transdutor 

ESPECIFICAÇÕES 

Tensão de alimentação / Corrente de consumo 24 Vcc ± 20%                                                                        

1,1W @44ma (típico ) 

Saída 0 - 10 Vcc (crescente ou decrescente )    

4 -20 mA ( crescente ou decrescente ) 

Não linearidade Menor que ± 0,03% do curso ou ± 

0,013" o que for maior 

Resolução 16 bits 

Tempo de atualização 1 ms 

Repetibilidade ± 0,001% 

Temperatura de operação ( -40°C a +85°C ) ( -40°F a +185°F ) 

Deslocamento 1" a 72" 

Zona nula 2,75" 

Banda morta 2,75" 

Conector 5 pinos - 12 mm 

Grau de proteção IP 67 

Certificaçãocx  CE 

 

3.2 METODOLOGIA 

Para a produtividade deste do trabalho foi preciso fazer buscas e análises de 

referências bibliográficas obtidas em: livros, catálogos de fornecedores, no próprio 

equipamento, sites e documentos técnicos. 

O conceito dos assuntos tratados visa obter uma visão do trabalho que foi 

apresentado de acordo com a necessidade teórica, analisando o material obtido e 

segregando as informações essenciais para a geração das hipóteses relativas à solução 

pretendida, (UFJF, 2015). 
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A pesquisa bibliográfica nos ajuda a identificar possíveis materiais para soluções 

problemáticas e a encontrar e identificar fornecedores com potencial.   

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados finais mostram êxito no projeto e satisfação dos envolvidos.  

O problema no sistema de abastecedor de fios é causado por falta de controle 

dos cilindros hidráulicos, somente com válvulas direcionais não é possível fazer um 

controle, mas ajuste de velocidade tentando um acompanhar o outro. A unidade 

hidráulica está em malha aberta, somente com saída e sem resposta de retorno.  

Este controle hidráulico do abastecedor por um transdutor de posição linear, 

atribui-se a preocupação e a responsabilidade que é dada ao operador no momento em 

que ele está operando o abastecedor, sendo assim podemos melhorar este processo, 

atribuindo a área de manutenção total responsabilidade, quanto a sua operação. A Figura 

8 apresenta uma foto do abastecedor de fios da empresa Continental. 

 

 
Figura 8- Abastecedor de fios 

 

Este processo contém dois abastecedores, cada um guiado por dois cilindros 

hidráulicos, preso a uma estrutura metálica, que são construídos em: viga 'U' e viga 'H ', 

cantoneiras, mancais e eixos, contendo dois mil seiscentos e oitenta e oito posições para 

serem colocados os carretéis. Durante o ciclo eles descem e sobem dentro de um fosso, 

guiado por trilho para manter o alinhamento, com uma profundidade de 1700mm, 

comprimento de 5000mm e largura de 3000mm, e são acionados por uma unidade 

hidráulica com capacidade de 200l de fluidos. 

Após os cilindros serem atuados, sua operação consiste em operar os dois ou os 

quatro cilindros na mesma proporção, velocidade e sincronismos, ajustados 

manualmente na válvula de controle. Sua descida ou subida é lenta, por se tratar de um 

circuito hidráulico onde temos força e não velocidade. Quando a haste do cilindro está 

totalmente recolhida o abastecedor está no nível do piso, tendo todo seu corpo a uma 

altura de 2500mm.  
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Atualmente não existe um controle absoluto do abastecedor, somente um ajuste 

das válvulas direcionais, para fazer com que os cilindros operem juntos, reduzindo no 

máximo a defasagem entre eles. É objetivo deixar o abastecedor operar livremente após 

o operador acionar o botão liga, sendo controlado totalmente através de um programa e 

monitorado pelo transdutor de posição (sensor linear). 

O que ocorre neste processo é causado por falta de controle dos cilindros 

hidráulicos, porque somente com as válvulas direcionais não é possível fazer um 

controle adequado, mas somente ajuste de velocidade entre os cilindros, tentando fazer 

com que um acompanhe o outro, funcionando em malha aberta, somente com saída e 

sem resposta de retorno. 

Existe também vazamentos internos que ocorrem dentro dos cilindros 

hidráulicos, das válvulas, tanto na direcional, quanto na de retenção, isto é, em longo 

prazo, e estes desgastes ocorrem no êmbolo de pilotagem da válvula, sede e também em 

reparos. Por conta disso quando tenta-se controlar dois cilindros interligados na mesma 

peça ou estrutura, mas sendo atuado juntos por controle individuais, precisamos de um 

controle com ajuste fino, ou seja, uma malha fechada. Descartando a possibilidade do 

controle ser feito pelo operador, onde há riscos de falhas podendo acarretar problemas 

mais sério no circuito. Além de que, não é função do operador controlar o equipamento 

e sim produzir. 

Procurou-se enfatizar os problemas encontrados mais significativos na operação 

deste abastecedor de fios industriais. E tem por certo que, quando nos deparamos com 

situações que envolvem segurança operacional, prolongamento de vida útil do 

equipamento, redução de gastos com manutenção, a melhor opção é investir. Temos um 

PayBack (tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual 

o lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento). O tempo do PayBack 

gera em torno de aproximadamente 2 anos ( tempo estimado pela empresa) que na 

atualidade é um ótimo período para que seja igualado ao investimento. 

 

5. CONCLUSÕES 

O trabalho desenvolvido, propôs e apresentou detalhes construtivos para o 

sistema de controle hidráulico de abastecedor de fios, com transdutor de posição linear. 

O dispositivo desenvolvido tem aplicação para o setor industrial. Com isso, podemos 

concluir que o trabalho atingiu o objetivo esperado, que era apresentar melhoria no 

sistema do abastecedor de fios industriais.  

Todo e/ou qualquer tipo de problemas, dificuldades, variação no processo, vale a 

pena investigar, são através destas necessidades que se cria as oportunidades de 

melhoria em máquina e equipamentos. 

Este projeto foi apresentado ao departamento de engenharia de expansão da 

empresa Veyance Technologies do Brasil Produtos de Engenharia, foi analisado e 

discutido a viabilidade de sua implantação no processo, na qual foi positiva. 

Este trabalho é de grande importância para a formação do aluno, devido ao 

grande valor agregado no processo de aprendizagem. 
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CONSTRUÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE PÊNDULO INVERTIDO 

USANDO KIT LEGO® MINDSTORMS EV3 
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RESUMO 

O presente trabalho envolve a montagem e testes de um pêndulo invertido (Segway) 

usando um Kit Lego® Mindstorms Ev3. O Segway é um robô que se equilibra usando 

um controle inteligente tipo pêndulo invertido. O pêndulo consiste em uma vara 

montada em um carro linear cujo eixo de rotação é perpendicular à direção do 

movimento do carro.  Neste trabalho vamos apresentar um pêndulo invertido de forma 

didática da área da robótica com o propósito de enriquecer as aulas da Faculdades 

Network. O principal objetivo do trabalho é a construção e programação de um pêndulo 

invertido usando material didático da faculdade. A Metodologia do trabalho foi baseada 

em pesquisa bibliográfica de assuntos relevantes ao tema e desenvolvimento do 

protótipo e testes. Para a programação foi usado o software Lejos Ev3 Java. Os 

resultados mostram que o dispositivo atinge o objetivo principal do trabalho, 

representando um avanço e contribuindo para o desenvolvimento de assuntos dentro e 

fora de sala de aula. Ao final deste trabalho conclui-se que o pêndulo invertido poderá 

ser usado por várias áreas inclusive seus conceitos para a manufatura e para 

programação de grandes robôs industriais.  

 

Palavras Chave: Pêndulo invertido, Kit Lego® Mindstorms Ev3, Segway, 

Enriquecimento Didático. 

 

 

ABSTRACT 

This work involves the assembly and testing of an inverted pendulum (Segway) using a 

Lego® Mindstorms kit ev3. The Segway is a robot that balances using a smart type 

inverted pendulum control. The impactor consists of a rod mounted on a linear drive 

whose axis of rotation is perpendicular to the direction of carriage movement. In this 

paper we present an inverted pendulum in a didactic way the robotics area in order to 

enrich the classes of Network Colleges. The main objective is the construction and 

programming of an inverted pendulum using courseware college. The work 

methodology was based on literature review of issues relevant to the topic and 

prototype development and testing. For programming was used Lejos ev3 Java 

software. The results show that the device reaches the main objective of the work, an 

advancing and contributing to the development issues in and out of the classroom. At 

the end of this study it is concluded that the inverted pendulum may be used for several 

concepts to areas including their manufacture and programming for large industrial 

robots. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico, em todos os seguimentos, 

principalmente nas indústrias, com automação dos processos de produção que exigem 

alto grau de precisão e repetitividade, para obter maior produtividade no processo, 

consumindo menos recursos e produzindo em tempo reduzido, tem-se exigido dos 

engenheiros um aprimoramento nos sistemas de controle (MESQUITA, 2013). 

O sistema de um pêndulo invertido, por apresentar características dinâmicas 

intrinsecamente instáveis, tem sido estudado como planta alvo para avaliar o 

desempenho de diferentes técnicas de controle (VENDRAMINE, 2010). 

O problema do pêndulo invertido, apesar de se tratar um sistema mecânico bastante 

simples, representa várias situações práticas que podem ser analisadas a partir dos 

conceitos envolvidos em seu estudo. Particularmente, o conceito de pêndulo invertido 

móvel tem sido utilizado em várias aplicações como, por exemplo, veículo de transporte 

humano, o que futuramente pode se apresentar como alternativa de transporte 

automático para áreas urbanas, incluindo sua utilização por deficientes físicos 

(VENDRAMINE, 2010). 

O objetivo deste artigo é criar e programar um pêndulo invertido usando um Kit 

Lego® Mindstorms Ev3 disponível na Faculdade Network, a fim de aprimorar os 

conhecimentos obtidos em sala de aula e entender a fundo os conceitos usado  neste tipo 

de transporte. Além de ter uma referência de controle para futuros investimentos 

empresariais e governamentais.  

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

Para esclarecimento dos termos expostos neste trabalho, a seguir foi dado um 

resumo dos principais temas. Este item apresenta conceitos básicos sobre o kit LEGO® 

MINDSTORMS. Explica sobre o pêndulo invertido e o Segway. Além disso, trata sobre 

o controle PID. 

 

 

2.1  KIT LEGO® MINDSTORMS 

 

Em 1998, a LEGO® inaugurou a linha de brinquedos inteligentes com o modelo 

LEGO MINDSTORMS. Os kits continham peças tradicionais de blocos de construção 

da marca adaptadas para o encaixe de engrenagens, sensores e motores que podiam ser 

controlados por um processador programável, transformando o brinquedo em uma 

espécie de robô. 

Como esperado, o EV3 aumenta a capacidade de memória e processamento do robô, 

possibilitando configurações e programações mais avançadas. O modelo vem equipado 

ainda com sensores que ajudam a identificar o ambiente e a distância dos objetos, dando 

uma noção espacial ao brinquedo. O EV3 se comunica também com dispositivos 

móveis Android e iOS e pode ser controlado remotamente por esses sistemas. 
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A proposta da empresa é entregar um brinquedo mais acessível e ao mesmo tempo 

mais sofisticado para atender as expectativas da geração infantil de hoje em dia. A 

LEGO® acredita que a linha MINDSTORMS permite que jovens e crianças exercitem 

suas habilidades e coloquem a sua criatividade para trabalhar (HASS, 2013). 

LEGO® MINDSTORMS Education EV3 é um recurso extensivo escolar cross-

curricular de Ciência da Computação, Tecnologia, Engenharia e Matemática, o LEGO® 

MINDSTORMS EV3 proporciona aos alunos, envolvente, e grandes oportunidades de 

aprendizagem utilizando os recursos familiares de construção LEGO® combinados com 

intuição e facilidade de uso do software.  

 

2.2 PÊNDULO INVERTIDO 

 

O pêndulo invertido é montado sobre um motor. Na dissertação de RIBEIRO, 

(2007) destacou-se a construção física do modelo com partes de sucatas de impressora e 

componentes eletrônicos. A abordagem mais comum é com o uso de um controlador 

PID (AFONSO, 2015). Foi analisada também a reação a distúrbios e pôde-se concluir 

que a malha de controle é capaz de compensar estes distúrbios dentro de determinada 

faixa de perturbação (MESQUITA, 2013). 

O controle do pêndulo normalmente, é projetado para trabalhar em certo ponto de 

operação (set point) através dos seus ajustes (RIVER VALLEY, 2015). Por tanto, se 

ocorrerem mudanças que modifiquem o ponto de operação do sistema, tais como 

alteração da condição inicial, variações de parâmetros físicos da planta e perturbações 

externas, o controlador PID poderá não apresentar desempenho desejado (TAVARES, 

2011). 

 

 

2.2.1 SEGWAY 

 

O Segway é um equipamento eléctrico, de origem E.U.A, ecológico, robusto e 

simples de utilizar. Alimentado por duas baterias de Lithium-Ion, sem efeito de 

memória, o Segway tem uma autonomia até 38 km e uma velocidade máxima de 20 

km/h. Para segurança do utilizador a redundância de sistemas é amplamente utilizada, 

havendo variados sistemas e alarmes para evitar problemas (SILVA, 2015). 

Mais conhecidos como "SEGWAY" é um robô que se equilibra usando um controle 

inteligente tipo pendulo invertido que será usado nesse projeto (ORTEGA, 2015). 

O Segway é um dicíclo (meio de transporte de duas rodas lado a lado) inventado por 

Dean Kamen e revelado em Dezembro de 2001, que funciona a partir do equilíbrio do 

indivíduo que o utiliza, inicialmente criado para pessoas com deficiências visuais 

(SÁNCHEZ, 2015). A tecnologia existente nos Segway, consiste numa inteligente rede 

de sensores, mecanismos e sistemas de controle, que permite ao Segway o auto 

equilíbrio e a deslocação em duas rodas. A Figura 1, mostra diversos tipos de Segway. 
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(a)                                                                       (b) 

           
(c)                                                                          (d) 

 

Figura 1: Alguns exemplos de Segway 

 

2.3 CONTROLE PID 

 

Controlador proporcional integral derivativo, controlador PID ou simplesmente PID, 

é uma técnica de controle de processos que une as ações derivativa, integral e 

proporcional, fazendo assim com que o sinal de erro seja minimizado pela ação 

proporcional, zerado pela ação integral e obtido com uma velocidade antecipada pela 

ação derivativa. 

 

Proporcional-Integral-Derivativo (PID) é o algoritmo de controle mais usado na 

indústria e tem sido utilizado em todo o mundo para sistemas de controle industrial. A 

popularidade de controladores PID pode ser atribuída em parte ao seu desempenho 

robusto em uma ampla gama de condições de funcionamento e em parte à sua 

simplicidade funcional, que permite aos engenheiros operá-los de uma forma simples e 

direta.  

A ideia básica por trás de um controlador PID é ler um sensor, calcular a resposta de 

saída do atuador através do cálculo proporcional, integral e derivativo e então somar os 

três componentes para calcular a saída (NATIONAL, 2011). 
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A Figura 2, a seguir mostra a teoria de controle PID. 

 

 

 
Figura 2: Teoria do controle PID usada neste trabalho 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este item trata dos materiais e metodologias usados para o desenvolvimento do 

trabalho. 

 

3.1 EQUIPAMENTOS 

 

Para a construção do Segway foi usado um kit LEGO® Mindstorm Ev3 disponível na 

Faculdade Network. Para a montagem do mesmo entre as peças principais foi usado um 

bloco de comando, dois motores e um sensor de giro, peças fundamentais para a 

programação do Segway.  

 

 

3.1.1 BLOCO DE COMANDOS  

 

O coração e o cérebro dos robôs LEGO ® MINDSTORMS Ev3! 

Este bloco de comandos  programável, inteligente serve como o coração e o cérebro 

da LEGO® MINDSTORMS  Education Ev3 robôs. Possui uma interface de seis 

iluminados botões que mudam de cor para indicar o estado ativo do bloco de comandos, 

um ecrã  preto e branco de alta resolução, alto-falante embutido, porta USB, um leitor 

de cartão mini SD, quatro portas de entrada e quatro portas de saída. O tijolo também 

suporta USB, comunicação Bluetooth e Wi-Fi com um computador e tem uma interface 

de programação que permite a programação e registro de dados diretamente sobre o 

bloco de comandos. Ele é compatível com dispositivos móveis e é alimentado por pilhas 

AA ou o EV3 recarregável DC bateria (SITE OFICIAL DA LEGO, 2015). 

A Figura 3 mostra uma imagem em 3D do bloco de comandos do KIT LEGO® 

MINDSTORMS EV3. 
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Figura 3: Bloco de comandos do KIT LEGO® MINDSTORMS EV3 

 

 

3.1.2 MOTOR ELÉTRICO 

 

 Os métodos de controle básicos são: frente, para trás, reverse Direction, pare e flt. 

Para ajustar a velocidade de cada motor, utilizar setspeed. A velocidade máxima do 

motor é limitada pela voltagem da bateria e da carga. Sem carga, os graus máximos por 

segundo é cerca de 100 vezes a tensão. 

A velocidade é regulada através da comparação da contagem de tacho com o tempo 

decorrido vezes de velocidade e ajustar a potência do motor para manter estes 

estreitamente alinhados. Mudanças na velocidade será feita à taxa especificada através 

do método setAcceleration (aceleração int). Os métodos de girar (ângulo int) e rotateTo 

(int ange) usar o tacómetro para controlar a posição na qual o motor para, geralmente 

dentro de 1 ou 2 graus. A Figura 4, mostra um exemplo de motor elétrico da LEGO®. 
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Figura 4: Motor elétrico, disponível no site oficial da LEGO®  

 

3.1.3 SENSOR DE GIRO 

 

 

O sensor de giroscópio é uma parte utilizável com o sistema LEGO® Mindstorm em 

tempo real que lhe permite detectar tanto a posição do sistema (em relação à sua posição 

de partida) e a velocidade a que a sua direção está a mudar (em graus por segundo). 

Estas leituras são precisas para dentro de três graus. Sabendo que esta taxa de mudança, 

referido como "velocidade angular", e a orientação da corrente do sistema são de uso 

incrível na construção de um robô móvel. Os usos desses recursos são extremamente 

importantes em muitas áreas, tais como tentar manter um sistema movendo-se em uma 

linha reta em um ritmo constante, tendo-o virar de uma forma que irá mantê-lo de deixar 

de funcionar, ou seguir um caminho especificado corretamente. A Figura 5, a seguir 

mostra um sensor de Giro, da Faculdade Network. 
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Figura 5: Sensor de Giro, disponível no Site oficial da lego® 

 

 

 

3.2    CINEMÁTICA DO ROBO  

 

A Figura 6 a seguir exemplifica a teoria da cinemática do Segway. 

 

 

 
Figura 6: Cinemática do Segway (V JIELECTRIC, 2010) 

 

 

 A Tabela 1, mostra a descrição dos valores encontrados no Segway. 

 

Tabela 1: Descrição dos valores encontrados no Segway 

Símbolo Descrição Valor Unidade 
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3.3 EQUAÇÕES DO SEGWAY 

 

Este item apresenta as equações. Foi tomado por base inicial o cálculo da energia 

cinética, conforme equação (1).  

 

𝐸𝑐 = K =
mv2

2
=

1

2
𝑚𝑣2                                                             (1) 

Após foi feito o cálculo de equação geral para o pêndulo, conforme equações (2) e 

(3). 

T1  =
1

2
Rθ2 +  

1

2
𝑚(Rθ +  1φ cosφ)2  + 

1

2
 m(L(− sin)φ)2                            (2) 

 

T2  =
1

2
jmρ

2   + 
1

2
Jm2 θ +  

1

2
 Jθ  ·  φ2   + 

1

2
·  M jm2                                    (3) 

Também foi usado como base o cálculo de energia potencial, conforme equação (4). 

U = 2mgr   +  mg(R +  L cosφ )                                                (4) 

E por fim foi usado como base as equações de Lagrange, conforme equações (5) e 

(6) 

 

θ =
(ml2 + jφ)µ + MLR ·sinφ  ·φ2 − (ML)2 · Rg ·sinφ cosφ

[(2m + M)R2 + 2jm](ML2 + Jφ) − (mlr ·cosφ )
2                       (5) 

 

φ =
−(MLR cosφ)(µ + mlr2 φ ·sinφ) + mglsinφ[(2m + M)R2 + 2Jm]

[(2m + M)R2 + 2jm](ML2 + Jφ) − (mlr ·cosφ )
2                      (6) 

 

 

A seguir temos o espaço de estados das equações, demostrado na equação (7). 

 

X1 = φX2  =  φX3  =  θX4  =  θX1  =  X2X3  =  X4                              (7) 

 

 

As resoluções para X2, X4, µ e  Xδ. Foram obtidas conforme as equações (8), (9), (10) e 

(11). 

 

 

X2  =
−(MLR cosx1)(µ+MLRx 

2

2
 ·sinx 1 )+M gl sinx 1

[(2m+M)R2+2Jm]

 
(ml2+Jφ)·(MLR cosx1 )2

[(2m+Mm)]
 

 
         (8) 

G Aceleração da gravidade 9,81 Ms2 /  2 

M Massa da roda (base) 0,025 kg 

R Raio da roda 0,0275 m 

Jm Momento da inercia das rodas Mr2 / 2 kg · m2 

M Massa do corpo do pendulo 0,0628 kg 

H Altura do corpo do pendulo 0,26 m 

Jφ Momento da inercia do pendulo Ml2 / 3 kg · m2 

JM Momento do motor dc 10-5 kg · m2 

L Distância do controle de massa até as 

rodas 

h / 2 m 
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X4 =
(ML2 + Jφ)(µ + MLR · sinx1 · x2

2 ) − (ML)2 Rg · sinx1 · cosx1

[(2m + m)R2 + 2Jm](ML2 + Jφ) − (MLR · cosx1)
                    (9) 

 

µ = [(2m +  MR2 +  2Jm −
(Mlr cosx 1)2

ML2 + Jφ
]                                      (10) 

 

 
 

Xδ = Aδ  ·  Xδ  +  β ·  δ ·  µ                                                   (11) 
 

 

3.4 PROGRAMAÇÃO  

 

Após a montagem completa do protótipo foi feita a programação do Segway usando 

o software oficial para programação da lego “LEGO® MINDISTORMS EV3 

SOFTWARE. A seguir a programação detalhada do algoritmo do Segway. 

 

A Figura 7 a seguir mostra como ficou a programação final do protótipo  segway   

no programa disponível pela lego para as Faculdades Network. 

 

 
Figura 7: Programa inicial do Segway 

 

 

 

A seguir o algoritmo do robô segway passo a passo. 

 

ALGORÍTIMO “SEGWAY – PID” 
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INÍCIO 
 
Setup 
File Access “Data”    Ler arquivo; 
Variable “Dt”     0.03; 
Variable “Dt_program_flow”  0; 
Motor Rotation “A” direito   Reset; 
Motor Rotation “D” esquerdo  Reset; 
Variable “Ph”     0; 
Variable “Dph_dt”     0;  
Variable “encode_sum”   0; 
Variable “th”     0; 
Variable “dth_dt”    0; 
Variable “ave_dth_dt”   0; 
Gyro Sensor “1”    Reset; 
 LOOP “Zero GyroRate” 
 GyroSensor “1” Measure Rate   Mede “rate” 
  LOOP “Gyro Reset Wait” 
  GyroSensor “1” Measure angle and rate  Mede “rate and angle” 
  “is_number”    “rate angle” < 0 or “rate angle” >= 0 
  If “is_number”   TRUE 
  Fim LOOP. 
 GyroSensor “Angle Rate” 
 Range “inside”   Lower -1 and Upper +1 
 If “Range”    TRUE 
 Fim LOOP. 
E_prev   0; 
Edt   0; 
Kp   1 
Ki    0.01 
Kd   0.001 
 LOOP “while true” 
 PID 
 Read_gyro 

“ave_dth_dt”    Ler Número 
 GyroSensor “1”   Rate Angle 
 Math “Advanced”  (0.001*a)+(0.999*b) 
 “ave_dth_dt”   Math “Advanced” 
 Math “Subtract”  Rate “GyroSensor” and “ave_dth_dt” value 
 “dth_dt”   Math “Subtract” 
 “dt”    Read 
 “th”    Read 
 Math “Advanced”   “th” + (“dt” * “Math Subtract”) 
 “th”   Math “Advanced” 
 “th”   Read 
 “dth_dt”  Read 
 Math “Multiply”  “15” and “th” 
 Math “Multiply”  “0.8” and “dth_dt” 
 READ_WHEELS 
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 “encoder_sum”  Read 
 Motor Rotation A  Measure Degrees 
 Motor Rotation D  Measure Degrees 
 Math “Add”   “Motor Rotation A” and “Motor Rotation D” 
 “encoder_sum”  “Math Add” 
 Math “Subtract”  “Math Add” and “encoder_sum” 
 “dph_dt”   Read 
 “dt”    Read 
 “Math Advanced”  [0.75 * “dph_dt” + 0.25 * (“Math Subtract” / “dt”)] 
 “dph_dt”   Math Advanced 
 “ph”    Read 
 Math Add   “ph” and “Math Subtract” 
 “ph”    Math Add 
 “ph”    Read 
 “dph_dt”   Read 
  
 Math “Multiply”  “0.8” and “read wheels”  
 Math “Multiply”  “0.8” and “read wheels”  
 Math “advanced”   [“math multiply”+ “math multiply”+ “math multiply”+ 
“math multiply”] 
 “e”    “math advanced” 
 “e”    Read 
 “e_prev”   Read 
 “dt”    Read 
 Math “advanced”  [(“e” –  “e_prev”) / “dt”] 
 “de_dt”   “math advanced” 
 “e”    Read 
 “dt”    Read 
 “edt”    Read 
 Math “Advanced”  [(“e” * “dt”) + “edt”]  
 “edt”    “math advanced” 
 “e”    Read 
 “e_prev”   “e” 
 “kp”    Read 
 “e”    Read 
 Math “multiply”  “kp” and “e” 
 “ki”    Read 
 “edt”    Read 
 Math “multiply”  “ki” and “edt” 
 “kd”    Read 
 “de_dt”   Read 
 Math “multiply”  “kd” and “de_dt” 
 Math “advanced”   [“math multiply”+“math multiply”+ “math multiply”] 
 “MAX”    +100 and “math advanced” 
 “MIN”    -100 and “max”  
 PID    “MIN” 
 
“PID”    Read 
Motor Rotation “A”   PID 
Motor Rotation “B”   PID 
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 “set_dt” 
 “dt_program”  Read 
 “timer_ti”  Read 
 “timer”    1 
 “timer_ti”  ”timer” 
 Math “Subtract”  “timer” and “timer_ti” and “timer_ti” 
 “dt”    “Math Subtract” 
 “dt_program”   2 
 
“th”    Read 
Math multiply   ”th” 
Math “Advanced”   [“Math Multiply” and “(35)”]  

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A montagem final modelada em 3D do Segway é apresentada na Figura 8. 

 

 

 
Figura 8: Modelagem em 3D do Segway 

 

Foi montado peça por peça a fim de se chegar ao protótipo desejado, conforme a 

Figura 9. 
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Figura 9: Protótipo do Segway 

 

 

 

Pela implementação e testes reais do protótipo Segway, utilizando a estratégia de 

controle proporcional entre o ângulo de inclinação do protótipo e a velocidade do 

deslocamento da base pela ação dos motores, e utilizando o método de integração da 

velocidade angular dada através do giroscópio onde se obteve o ângulo indiretamente, 

observou-se que o protótipo permanece por aproximadamente 15 minutos em regime.  

 

4.1 FUTUROS PROJETOS 

Foi constatado uma leve folga no sensor de giro disponível para as Faculdades Network, 

foi verificado em todos os kits disponíveis do MINDSTORMS EV3, onde constatou-se 

que realmente é um defeito dos sensores disponíveis pela LEGO®, onde recomenda-se 

que para futuros projetos usar um sensor diferente. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste artigo foi à construção e programação de um pêndulo invertido 

usando um Kit LEGO® MINDSTORMS EV3, de uso didático da Faculdade Network, 

utilizando o próprio software que a lego disponibiliza ao uso didático de faculdades e 

controle PID.  

Foi realizada a montagem virtual e real do robô Segway, e logo após foi feito a 

programação de controle do robô. Durante a programação foram feitos vários testes a 

fim de confirmar o tempo, posições e estados do Segway. Também foi modificado a 

estrutura do robô algumas vezes a fim se chegar ao ponto de massa necessário para um 

melhor funcionamento do robô.   

Os resultados mostram que o objetivo do trabalho foi alcançado com sucesso, pois 

atingiu tudo a que se propôs. 
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Foi comprovado ainda que este controle pode ser usado para outros estudos, pois as 

aplicações são de grandes abrangências, podendo o mesmo ser usado para fazer 

melhorias em áreas como: manufatura, projetos hospitalares, e até mesmo melhorias de 

veículos automotores. 
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PROPOSTA DE SISTEMA DE CONTROLE A DISTÂNCIA PARA 

LAVADORA DE ROUPAS 

 

                                                                                   Anderson Elton de Assumpção6 

Cleudiane Soares Santos7 

 

 

RESUMO   

Este artigo é um estudo de possibilidade direcionada a automatizar lavadora de roupas 

utilizando: celular, App, Ethernet Shields, Arduino e relé, integrando um sistema de 

controle a distância nas funções de ciclos de lavagem das roupas no sistema padrão de 

fábrica. Para o incremento deste trabalho, foi escolhida a metodologia da pesquisa 

bibliográfica embasada em material já elaborado principalmente de: artigos científicos, 

TCC, livro e internet, sejam todos os estudos de algum tipo de trabalho dessa natureza. 

Os resultados finais mostram que é possível implementar um controlador à distância nas 

funções de lavagem na lavadora de roupas. Tal sistema fornece ao usuário a automação 

de lavagem tendo vantagens em relação ao sistema mundial atual, visando conforto e 

economia de tempo. Assim atingindo o objetivo principal do trabalho, representando um 

avanço e contribuindo para novos desenvolvimentos na linha branca de produtos. 

 

Palavra chave: Lavadora de roupas, automação, Arduino. 

 

 

ABSTRACT  

This article is a possibility of directed study automate washing machine using Mobile, 

App, Ethernet Shields, Arduino and relay control system incorporating a distance the 

functions of wash cycles of clothes in the factory default system. To increase this work 

was chosen the methodology of bibliographic research based on material already 

prepared mainly of scientific articles, TCC, book and internet, are all studies of some 

work of this nature. The final results show that it is possible implement a controller at a 

distance in the washing functions in the washing machine. Such a system provides the 

user with cleaning automation has advantages over the present system, seeking comfort 

and time saving. There by achieving the main objective of the work, an advancing and 

contributing to new developments in white goods. 

 

Key word: Washing machine, automate, Arduino.   

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Nesse século o desenvolvimento tecnológico vem a contribuir com grande 

ênfase na liberdade do tempo e espaço. Ainda há utensílios domésticos com sistemas 

tecnológicos ultrapassados a cada dia. A tendência é que, no momento atual a 

                                                 
6 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecatrônica – Faculdade Network, Sumaré, SP, 

Brasil. (anderson_elton@yahoo.com.br) 
7 Doutora em Engenharia Mecânica – Docente da Faculdade Network, Sumaré, SP, Brasil. 

(cleudianesoares@gmail.com) 
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praticidade, segurança, conforto e economia passem a ser o primeiro item na 

valorização do bem-estar das pessoas (ANGEL, 1993).  

Há grande dificuldade de poder utilizar o tempo para resolver outras condições 

propostas ou acontecimentos inesperados durante o dia, contribui constantemente no 

esquecimento de realizar atividades que não são corriqueiras, devido aumento de 

atividades do dia a dia nas vidas das pessoas que vivem sobre pressão. 

Existe a possibilidade e recursos para sanar tais deficiências causadas pela 

tecnologia que não acompanha o desenvolvimento. Um dos produtos que estão em 

nosso mercado e enquadra na realidade dos brasileiros é a lavadora de roupas.  

Há um grande aumento nos projetos de tecnologias facilitadas pelas 

comunidades da internet, onde criam blogs que é uma das ferramentas para a construção 

de novos sistemas e soluções de problemas.  

Autores destacam que depois do público conhecer uma residência automatizada, 

não haverá como retroceder, toda a cadeia de concepção da moradia, (a arquitetura, 

construção, etc.) evoluirá, e, principalmente, o ocupante do imóvel. Assim, deverão ser 

necessários vários profissionais que, interagindo, permitirão o real desenvolvimento das 

técnicas da domótica (WERNECK, 1999). 

 Automação é um sistema automático de controle que gerencia seu 

funcionamento e é capaz de introduzir correções e sugestões sem a necessidade da 

interferência das pessoas. Tais conjuntos de técnicas poderão ser utilizada sobre um 

processo para torná-lo mais eficiente através de um reduzido consumo de energia e 

baixa emissão de resíduos.  

 Atualmente a automação está presente em vários setores desde residências até 

mesmo nos processos mais complexo tanto comercial como industrial.   

 A grande evolução tecnológica do mundo Mobile App é uma abreviação para 

“application”, do inglês, que significa aplicativo, programa, software. Com grandes 

aplicações é insatisfatório dizer que muito simples para o que já existe de Apps para 

celulares, tablets, navegadores e até mesmo sistemas operacionais de desktop. Ao se 

mensurar Apps o mais comum é que o foco seja relacionado aos vários softwares e 

programas disponíveis para Android, iOs, Symbian e outros sistemas operacionais 

voltados para celulares (FURLAN, 2015). 

 A utilização de técnicas computadorizadas ou mecânicas com o objetivo de 

redução de mão de obra em qualquer processo, diminuir os custos e eleva a 

produtividade com mais eficiência (DIAS, 2004). 

 Conforme BENFICA (2015) qualquer um que tenha um telefone Android e uma 

conta do Google pode comprar ou baixar Apps gratuitos. Os aplicativos comprados são 

seus, ficando atrelados à sua conta do Google e não ao seu aparelho. A facilidade com 

que são descarregadas e instaladas faz com que seja fácil a todo o tipo de usuários, 

desde o mais básico ao mais avançado, tirar o máximo proveito da oferta que existe no 

mercado.  

 O principal objetivo do trabalho é: inserir um sistema de controle a distância na 

lavadora de roupas para praticidade aos usuários. Como objetivos secundários: a 

integração do sistema nas funções da lavadora já existente de fábrica; inserção de 

recursos atuais com as tecnologias fornecidas em nosso mercado nacional, como: 

celulares, Arduino, Ethernet Shields e App adequados para execução dos afazeres do 

controle na lavadora; atender ao mercado cada vez mais exigente; gerar inovação, novos 

desafios, novos produtos e melhoria na vida dos usuários. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5801766&go=http://celulares.mercadolivre.com.br/
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 Este tópico apresenta os conceitos básicos sobre domótica. Além disso, descreve 

a utilidades de uma máquina de lavar. Trata ainda sobre projetos sem fio. 

 

2.1 Domótica 

 

 Domótica é a junção da palavra latina domus (casa) mais termo Robótica 

(ANGEL,1993). É uma ciência multidisciplinar que estuda a relação entre o homem e a 

casa (BOLZANI, 2004). Dias (2004) define que por meio dos intercâmbios e a 

variedade de aplicações e a adequações dos controles que podem ser direcionados as 

residências. 

 Podemos considerar que domótica é a tecnologia que controla todo recurso 

residencial e predial como Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 – Domótica 

 

2.2 Lavadora de roupas 

 

 É uma máquina projetada para limpeza de roupas com diversas capacidades e 

tamanhos para atender as exigências e necessidade de diversos tipos de consumidores. 

Geralmente o termo é empregado para equipamentos que usam água como meio 

principal de limpeza. Consiste basicamente num recipiente que se enche de água e no 

qual um sistema mecânico agitar, enxaguar, centrifugar e secar as peças de roupa a 

serem lavadas, dando a possibilidade de escolha do ciclo e tipos de lavagens de acordo 

com a especificação do tecido. A Figura 2 apresenta uma máquina de lavar roupas 

(TARINGA, 2015). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roupa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Limpeza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
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 Figura 2 - Lavadora de roupas  

 

2.3 Projetos sem fio 

 

 Projetos sem fio como Drone selfie é um forte representante de inovação por 

controle a distância, totalmente compatível com sistemas IOS ou Android, o controle 

pode ser feito por movimento no celular e ainda modo siga-me faz com que o drone 

acompanhe o usuário até 40 Km/h filmando ou tirando fotos tudo controlado pelo seu 

celular, conforme Figura 3 (DRONE SELFIE, 2015). 

 

 
 

Figura 3 – Drone selfie 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este item apresenta a descrição dos materias e equipamentos utilizados para 

desenvolvimento do projeto de pesquisa, trata ainda da metodologia adotada para 

conclusão do trabalho. 

 

3.1  Materiais 

 

Este item apresenta especificações técnicas de todos os equipamentos utilizados 

no trabalho, descrito nos subitens a seguir. 
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3.1.1 LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX LFE14 (14 Kg ) 

 

Especificações técnicas detalhadas conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Especificações Lavadora de Roupas Electrolux LFE14 (14 Kg) 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Tipo de Lavadora Automática. 

Capacidade  14 Kg. 

Eficiência energética Classe A. 

Controle painel  Mecânico. 

Potência 1350 W. 

Programa de lavagem  11. 

Nível de água 4. 

Indicador de etapas e tempo de lavagem Sim. 

Alimentação 110 V ou 220 V. 

 

3.1.2 ROTEADOR TP LINK TL WR941ND 

 

 O roteador é um dispositivo eletrônico multiplicador de sinais de ponto que 

controlam o encaminhamento das mensagens que trafegam através de rede de 

computadores, sejam eles ligados via cabo ou via WiFi com toda mobilidade de uma 

conexão sem fio, conforme Figura 4 (PINHEIRO, 2005). Especificações técnicas 

detalhadas conforme Tabela 2. 

 

 
Figura 4 – Roteador 

 

Tabela 2 - Especificações Roteador Tp Link Tl  WR941ND 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Potência 100 mW. 

Alimentação  110 e 220 V. 

Canais ISM 2.4-2.4835 GHz. 

Intervalo de frequência 2,4 a 2.4835 GHz. 

Antena 3 antenas Ohms direcionais. 

Certificados FCC, CE 1588, EU 1999/5/EC, N12107, ROHS. 

Compatibilidade IEEE 802,11n, IEEE 802,11g, IEEE 802,11b. 

Quantidade de portas 5 Ethernet, sendo 4 LAN 10/100 e 1 WAN 10/100. 

Conexões Até 254 conexões mesclando dispositivos cabeados ou sem fios. 

Velocidade Para rede sem fios até 300 Mbps e para rede cabeada até 200 
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Mbps. 

 

3.1.3 ETHERNET SHIELD R3 

 

É outro dispositivo dessa família, que além de possibilitar o acesso às 

informações na sua rede local, ainda pode ser conectado à internet e permitir o seu 

monitoramento de qualquer lugar do mundo. Basta um simples cabo de rede para que, 

em poucos minutos, passe a monitorar o estado de sensores, chaves, relés e outros 

dispositivos à partir do browser do seu computador ou celular (FILIPEFLOP, 2015). A 

Figura 5 apresenta o Ethernet Shield. 

 

 
 

Figura 5 - Ethernet Shield 

 

 Especificações técnicas detalhadas conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Especificações Ethernet Shield R3 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Protocolos suportados 
TCP / IP: TCP, UDP, ICMP, ARP IPv4, IGMP, PPPOP, 

Ethernet. 

10 Base T/100 BaseTX 

Ethernet PHY  Integrado. 

Suporte Full-duplex e half-duplex. 

Suporte Auto MDI / MDIX. 

Conexão ADSL Support  
Suporte ao protocolo PPPOE com PAP / CHAP modo de 

autenticação. 

Memória Interna 16 Kbytes para Tx / Rx Buffers. 

Tolerância sinal I / O Operação de 3,3 V com 5 V.  

Suporte Interface Serial  SPI modo 0,3. 

Saídas função Multi Led TX, RX, Full / Half duplex, Colisão, Speed Link. 

PWR Indica que a placa e Shield está alimentada. 

LINK 
Indica a presença de uma ligação de rede e pisca quando o 

Shield transmite ou recebe dados. 

FULLD Indica que a conexão de rede é full duplex. 

100M 
Indica a presença de uma conexão de rede 100 Mb/s (em 

oposição a 10 Mb/s). 

RX Pisca quando o Shield recebe dados. 
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TX Pisca quando o Shield envia os dados. 

COLL Pisca quando são detectadas colisões de rede. 

  

 

 

3.1.4    ARDUINO UNO R3 

 

 Arduino é um sistema de implementação ou emulação do controle que interagem 

com sensores, motores e eletrônicos (MCROBERTS, 2015).  

 Há nível doméstico, comercial ou móvel, da mesma forma que Controle Lógico 

Programável (CLP) controla sistemas de funcionamento industriais. 

 Arduino oferece uma plataforma de prototipagem eletrônica open-source, código 

aberto, baseada em hardware e software. Onde a documentação para elaboração da 

placa eletrônica é disponibilizada para os usuários em seus sites de projeto (BANZI, 

2006). 

O projeto Arduino disponibiliza para download o Ambiente de Desenvolvimento 

Integrado (IDE) para a programação da placa eletrônica, fornecendo ainda o código 

fonte deste ambiente. O IDE Arduino pode rodar nas plataformas Windows e Linux. 

 Possui uma linguagem de programação baseada no projeto Wiring 

(WIRING, 2015). A Figura 6 mostra o Arduino. 

 

 
 

Figura 6 - Arduino 

 

 Especificações técnicas detalhadas conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Especificações Arduino Uno R3 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Microcontrolador ATmega328P SMD. 

Tensão de funcionamento 5 V. 

Tensão de entrada recomendada  7-12 V. 

Tensão de entrada limite  6-20 V. 

Entrada digitais I/O 14.   

Entradas analógicas 6. 

Corrente DC para pino I/O 40 mA. 

Corrente DC para Pino 3.3v 50 mA. 

Memória flash 
 32 KB (ATmega328) dos quais 0,5 KB são 

utilizado para gerenciamento do Boot. 

SRAM  2 KB (ATmega328). 

EEPROM  1 KB (ATmega328). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emulador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_program%C3%A1vel
http://2.bp.blogspot.com/-PcUgHflBuj4/U-DXTMKBAGI/AAAAAAAAAm0/mwIq7QH2_dY/s1600/1.png
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Velocidade do clock 16 MHz. 

 

 

 

3.1.5 RELÉ ARDUINO 

 

 Podemos definir um relé como um dispositivo comutador eletromecânico de 

contatos elétricos, servindo para ligar ou desligar dispositivo, conforme Figura 7 

(BRAGA, 2012). 

 

 
 

Figura 7 - Relé 

  

Especificações técnicas detalhadas conforme Tabela 5. 

 

 

 

3.1.6 APP 

Tabela 5 - Especificações Relé Arduino 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Carga nominal 10A 250VAC/ 10A 125VAC/ 10A 30VDC/ 10A 28VDC 

Entradas 

 Gnd (negativo), 5 V (para parte lógica do 

microcontrolador), 12 V (fonte de 1,5 A para alimentar 

os relés) e IN x16 (sinal de controle). 

Saídas 
Contato reversível NA (normal aberto), NF (normal 

fechado), C (comum). 

Voltagem nominal  12 V. 

Parte lógica  5 V. 

Corrente nominal  20 mA por canal. 

Corrente por canal  Até 10 A. 

Compatível  Arduino, AVR, PIC, ARM e Raspberry PI. 
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São aplicativos direcionados para o universo mobile, celulares, tablets, 

navegadores e até mesmo sistemas operacionais de desktop. Qualquer um que tenha um 

telefone Android e uma conta do Google pode abaixar e utilizar Apps pagos ou gratuitos 

(FURLAN, 2015). 

Segundo Almeida (2015) um dos aplicativos possibilita o controle das funções é 

Aplicativo Arduino WiFi Ethernet Control, conforme Figura 8. 

 

 
 

Figura 8 - Aplicativo Arduino WiFi Ethernet Control  

 

 

 

 

 

 

3.2   MÉTODOS 

 

  Para o incremento deste trabalho, foi escolhida a metodologia da pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é embasada em: Tese de mestrado, livros e 

internet, sendo todos os estudos de algum tipo de trabalho dessa natureza. Os 

procedimentos metodológicos foram iniciados na sequência abaixo:  

 

 Levantamento bibliográfico: visando obter pesquisas do que já foi 

publicada referente ao assunto, com a finalidade de balancear 

conhecimento do autor sobre o tema e obter dados para auxiliar na 

discussão do tema.  

 

 Apuração do material bibliográfico: concluindo a leitura bibliográfica, 

foi feita uma escolha do material utilizado na realização do artigo. 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5801766&go=http://celulares.mercadolivre.com.br/
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Os resultados finais mostram que é possível implementar um controlador à 

distância nas funções de lavagem na lavadora de roupas.  

O fluxograma demostra o funcionamento de todo sistema que controla a 

lavadora de roupas, conforme Figura 9. 
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Figura 9 - Fluxograma do sistema de controle da lavadora de roupas 

Antes de realizar o primeiro acesso ao App instalado no celular é preciso 

transformar o IP (Protocolo de Internet) de acesso dinâmico em estático. IP dinâmico é 

um número dado ao computador quando este se conecta à rede e muda sempre que há 

uma nova conexão e pode ser identificado através de sites que informa o número atual. 

IP estático é um número dado ao acesso à internet com o mesmo IP sendo assim fixo. 

Conforme NOIP (2015) oferece um serviço DNS (Domain Name System) 

dinâmico totalmente gratuito, analisa o seu endereço dinâmico e aponta para um nome 

host que atribui o número de IP estático, assim verifica as mudanças no endereço IP e 

atualiza o seu nome host com o endereço IP correto.  

O usuário digita o IP no campo IP change do App que habilita conexão à 

distância, escolhe uma das portas de saída na tela do celular onde em link com as 

funções da lavadora de roupas e inicia o processo. O fator de comunicação do aplicativo 

App instalado no Smartphone, comunica enviando strings ao roteador via cabo, WiFi ou 

3G ,conectado à placa Ethernet shield, por sua vez está conectada ao Arduino. O 

Arduino recebe as strings que interpreta conforme programação e passa o comando para 

os relés que estão ligados nas portas digitais e analógicas correspondente do Arduino. 

Assim controla os comandos da lavadora de roupas conforme a programação da escolha 

de ciclo já determinados de fábrica. Após o final de ciclo de lavagem da roupa o 

Arduino transmite de volta para placa Ethernet shield que envia informação ao roteador 

o Status de lavagem. O App recebe a informação e comunica ao usuário 

instantaneamente no smartphone. Essa comunicação possibilita o controle das funções 

da lavadora de roupas como: start, desligar e escolher o ciclo desejado e monitorar. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 
 

Figura 10 – Apenas um toque 

 

 

 Desde a invenção da energia elétrica, muito se tem contribuído para que sejam 

desenvolvidos equipamentos que vão auxiliar e facilitar as condições para as pessoas. A 
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automação não é diferente surge cada dia novos atributos, inovações desenvolvidas para 

praticidade do usuário.  

 A grande variedade de sistema de controle a distância aplicado à automação, 

abre um grande leque para os projetistas, dando possibilidades, recursos de melhorar 

sua arte. 

 As tecnologias sem fio apresentam-se como grande solução para domótica, 

ferramenta  que facilita a interação de equipamentos dentro da residência.  

Diante do trabalho realizado percebe-se que a automação tem um infinito campo 

para atuar, desde o desenvolvimento de projetos pequenos por hobby, também projetos 

bilionários como a de robótica espacial. Assim com o crescimento da automação o 

mercado investe mais, tornado acessível e barato ao consumidor final. Tal sistema 

fornece ao usuário vantagens em relação ao sistema mundial atual, visando conforto 

desenvolvimento e economia de tempo. Assim atingindo o objetivo principal do 

trabalho, representando um avanço e contribuindo para novos desenvolvimentos na 

linha branca de produtos.  

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, A. S. Arduinowifiethernetcontrol. Disponível 

em:<http://sergioarduino.blogs   pot.com.br/p/arduino-wifi-ethernet.html/>. Acesso em: 

18 ago. 2015. 

 

ANGEL, P. M. Introducción a la domótica - Domótica: controle e automação. 

Escuela Argentina de Informática. EBAI, 1993. 

 

BANZI, M. Arduino. 2006. Disponível em: < http://www.arduino.cc/>. Acesso em: 03 

mai. 2015. 

 

BANZI, M. Primeiros Passos com o Arduino. São Paulo: Novatec, 2012. 

 

BENFICA, A. O que é App. 2015. Disponível 

em:<http://www.telefonescelulares.com.br/o-que-e-app/>. Acesso em: 16 set. 2015. 

 

BOLZANI, C. A. M. Residências Inteligentes: um curso de Domótica. São Paulo: 

Livraria da Física, 2004. 

 

BRAGA, N. C. Relés-Circuitos e Aplicações. São Paulo: Editora Newton Braga, 2012. 

 

DIAS, C. L. A. Domótica: aplicabilidade às edificações residenciais. Dissertação de 

mestrado, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2004. 

 

DRONE SELFIE. Disponível em:<http://www.droneselfie.com.br/>. Acesso em: 9 out. 

2015. 

 

FILIPEFLOP. Como comunicar com Arduino Ethernet Shield w5100. Disponível 

em:<http://blog.filipeflop.com /arduino/tutorial-ethernet-shield-w5100.html/>. Acesso 

em: 20 set. 2015. 

 

http://sergioarduino.blogspot.com.br/p/arduino-wifi-ethernet.html/
http://www.arduino.cc/
http://www.telefonescelulares.com.br/o-que-e-app/
http://www.droneselfie.com.br/
http://blog.filipeflop/


48 

 

FURLAN, B; LADEIA, B. Livro mobile marketing: sua empresa no bolso dos seus 

clientes! Instituto desenvolvi T.i. Disponível em: <http://desenvolveti.com.br/ 

docs/livromobilemarketing.pdf/>. Acesso em: 7 set. 2015. 

 

MCROBERTS, M. Arduino Básico. São Paulo: Novatec, 2015. 

 

NOIP. Disponível em:<http://www.noip.com/pt-BR>. Acesso em: 12 nov. 2015. 

 

PINHEIRO, J. M. S. Por falar em roteadores. Disponível em: <http://www.projeto de 

redes.com.br/artigos/artigo_por_falar_em_roteadores.php/>. Acesso em: 20 set. 2015. 

 

PROJETO WIRING. Disponível em:<http://www.wiring.org.co/>. Acesso em: 03 

mai. 2015. 

 

TARINGA. Disponível em: <http://www.taringa.net/pots/cienciaeducacion/14610183 

/breve- historia-de-la-Lavadora.html />. Acesso em: 27 ago. 2015. 

 

WERNECK, S. B. F. Domótica: União de arquitetura e tecnologia da informação 

na edificação residencial urbana. Tese de Mestrado em Arquitetura, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://desenvolveti.com.br/%20docs/livromobilemarketing.pdf/
http://desenvolveti.com.br/%20docs/livromobilemarketing.pdf/


49 

 

UTILIZAÇÃO DE ESTEIRA PARA REMOÇÃO DE CAVACOS DE 

CHAPA DE AÇO PARA UMA PERFILADEIRA DE PORTAS DE 

REFRIGERADORES 

 
        Elton John Spriafico8 

Cleudiane Soares Santos9 

                                                                              

RESUMO 
Esse projeto vem sendo desenvolvido em conjunto com a empresa Mabe 

eletrodomésticos, visando à melhoria contínua do processo e produtividade. Com a 

construção de uma nova linha de produção foi identificado que a máquina de perfilar 

portas teria que melhorar o seu tempo ciclo. Um fator de impacto é o tempo que o 

operador retira o cavaco manualmente, gerando perda de tempo ciclo de máquina. Esta 

problemática gera a motivação e justificativa do trabalho, que tem como principal 

objetivo desenvolver a proposta de um sistema de remoção de cavaco automatizado com 

foco em redução de tempo e baixo custo de aplicação. Os resultados finais mostram que 

o dispositivo atinge o objetivo principal do trabalho, representado um avanço de tempo 

na produção e contribuindo para melhoria contínua do processo com baixo custo de 

construção. 

 

Palavras chave: automatização, tempo de ciclo, esteira, cavaco, produtividade. 

 

ABSTRACT 

This project is being developed in conjunction with appliances Mabe SA for continuous 

process improvement and productivity. With the construction of a new production line 

was identified that the machine profiling doors would have to improve his time cycle. 

An impact factor is the time that the operator manually removes the chips, causing loss 

of time machine cycle. This issue generates the motivation and justification of the work, 

which aims to develop a proposal for an automated chip removal system with a focus on 

reducing time and cost of application. The final results show that the device reaches the 

main objective of the work, played a lead time in production and contributing to 

continuous improvement of the process with low construction cost. 

 

Keywords: automation, time cycle, treadmill, chip, productivity. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A automação surgiu no século 18. Com o início das linhas de montagem 

idealizadas por Henry Ford a automação industrial foi alavancada e desde então, não 

parou de evoluir, revolucionando a indústria com o aumento da velocidade na 

fabricação dos produtos, gerando segurança aos trabalhadores que não necessitavam 

carregar materiais pesados no interior das fábricas. As esteiras vêm sendo aprimoradas 

para que possam realizar outras tarefas além do transporte. Atualmente as esteiras são 

sem dúvida um item indispensável para as indústrias.  

                                                 
8 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecatrônica – Faculdade Network, Sumaré, SP, 

Brasil. (eltonpsy@gmail.com) 
9 Doutora em Engenharia Mecânica – Docente da Faculdade Network, Sumaré, SP, Brasil. 

(cleudianesoares@gmail.com) 
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A história da humanidade é um longo processo de redução do esforço humano 

requerido para fazer trabalho. A redução de esforço físico é responsável pelo progresso 

e o aparecimento da automação (RIBEIRO, 1999). 

Em 1949 surgiu a primeira máquina equipada com comando numérico e, 

finalmente, em 1953 ocorreu sua demonstração prática, a grande precisão de usinagem e 

alta capacidade produtiva eram, e até hoje são características fundamentais para a 

indústria (CAPELLI, 2002). Pela definição do dicionário, a automação é o “Processo ao 

qual o homem deixa de executar as suas tarefas, passando a utilizar máquinas” (NOVO 

DICIONÁRIO INFORMAL, 2015). 

Este artigo tem como objetivo o estudo da automação com esteiras do setor de 

cavaco, parte importante dessa cadeia produtiva, gerando aumento de produção e 

melhoria contínua do processo e produtividade. 

Cavaco bom é aquele que não existe, o corte por cisalhamento puro, que é o caso 

da estampagem, é uma possibilidade de não formar cavaco. As aparas removidas na 

estampagem são cisalhadas em um ciclo de compressão que difere da usinagem por não 

possuir um escoamento plástico e formar um plano de cisalhamento interno ortogonal, 

ou seja a apara a sobra, o excedente, ou qualquer outro termo que denomine o material 

que não é a peça estampada não é cavaco (RODRIGUES, 2014). 

Esse projeto foi realizado usando ferramentas de melhoria contínua como 

DMAIC, 6 SIGMA, ISHIKAWA, para auxiliar na constatação dos resultados 

encontrados durante a análise de dados, serão analisados também fluxogramas e 

histograma para verificar o histórico da máquina em estudo, através de gráficos e 

tabelas fornecidas pelo próprio sistema da empresa que usa o OEE (Overall Equipment 

Effectiveness) para controlar as paradas das maquinas e da linha de produção.  

Histograma é muito importante para o desenvolvimento de um projeto, pois com 

esse método conseguimos ver o que esta acontecendo durante o processo (MENEZES, 

2008). 

Com a implantação de uma nova linha de produção e o aumento de 

produtividade precisa-se aumentar a produtividade da dobradeira CNC (Comando 

Numérico Computadorizado) de portas de refrigerador. 

Segundo Ferreira (2001) as pesquisas para o desenvolvimento do CNC inciaram-

se, durante a Segunda Guerra mundial. A necessidade de produzir peças de precisão e 

em grandes lotes para a fabricação de aviões de guerra uniu esforços de duas entidades: 

Instituto de Tecnologia de Massachussetts, e a U.S. Air Force (Força Aérea dos Estados 

Unidos). 

Atualmente o operador retira cavaco a cada 150 conjuntos, ou seja, de uma em 

uma hora que gera uma perda de tempo durante o processo por que o operador tem que 

parar a maquina para fazer esse procedimento foi realizado um estudo de campo usando 

ferramentas de melhoria continua para detectar o tempo perdido durante o processo.  

Automatizar o processo de produção de cavaco para que aumente a 

produtividade e criar mais tempo para manutenção programada visando à ergonomia do 

operador, e a melhoria continuado processo (REIS, 2013). 

Onde durante o ano de 2014 houve 98h de parada para retirar cavaco, foi 

constatado que quando a máquina tem paradas por outros tipos de problema como ajuste 

de processo e chapa enroscada o operador aproveita a situação para retirar o cavaco, 

considerando essas informações existe um aumento de tempo de parada por volta de 

30% sobre os valores das paradas comentadas acima, somando um total de 191h, mais 

30% de aumento quando o terceiro turno estiver funcionando somando um total de 248h  

que equivale  37200 peças deixadas de produzir por ano. 
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 Em virtude dos fatos mencionados, o desenvolvimento e implementação uma 

esteira para retirar cavaco diminuiria o tempo ciclo. A automatização da esteira traria 

ganho de tempo ao operador, que não vai mais precisar parar a máquina para retirar o 

cavaco, com isso aumentando a disponibilidade da máquina e aumentando a produção 

de porta por ano. Além disso, gerando um estoque de segurança para realizar 

manutenção preventiva e preditiva sem afetar a produção, pois terá um bom estoque 

caso a máquina precise passar por uma manutenção corretiva de emergência. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este item apresenta uma breve história das correias transportadoras, conceitos 

básicos sobre coreias transportadoras e seus tipos.  

 

2.1 Breve história das correias transportadoras 

 
 A história de correias transportadoras começa na segunda metade do século 17, 

mas foram em 1795 que as correias transportadoras se tornaram um meio popular para 

transporte de materiais a granel, os sistemas de correia transportadora e de trabalho 

eram muito simples naquela época, em 1919, alimentadores e transportadores livres 

foram usados na produção de automóveis na era fordista. Durante a segunda guerra 

mundial foi introduzido as esteiras de correias sintéticas. Atualmente o material usado 

para fazer uma correia transportadora é determinado pela sua aplicação, e as esteiras 

transportadoras é um equipamento comum encontrado nas indústrias. 

  Em todos os tipos de operações de montagem, as esteiras transportadoras, 

são literalmente a espinha dorsal  de  produção, todo o processo de trabalho gira em 

torno da esteira transportadora, pois cada vez mais se exige rapidez e fabricação do 

maior número de peças no menor tempo possível esta é a realidade iniciada após a 

Revolução Industrial, as esteiras no contexto das indústrias, são máquinas 

extremamente importantes que representam uma grande economia em relação aos 

custos e ao tempo, as esteiras poderão ser inclinadas, horizontais, ou mesmo articuladas, 

havendo diferentes modelos para cada atividade específica, é muito comum que seja 

necessária a produção de uma esteira industrial personalizada, assim como qualquer 

equipamento industrial as esteiras necessitam de uma manutenção periódica.  

 

2.2 Esteiras transportadoras 

 

Uma esteira transportadora contém duas ou mais polias que movimenta uma 

superfície que transporta vários tipos de materiais, como grãos, mineração, areia, 

cimento, pedra, componentes de linhas de produção entre outros, essa função auxilia na 

organização de todo o material além de manter um controle do que é transportada, a 

esteira deve ser fabricada de modo que suporte o material a ser transportado, como 

resistente à abrasão, calor, óleos, chamas, anti estática, atóxica, entre outras 

(NRIBEIRO, 2015). 

 

2.2.1 Tipos de esteiras 

 

Existem vários tipos de esteira isso por que cada matéria prima a ser 

transportada tem uma característica diferente, as mais comuns são confeccionadas por 

cintas, roscas, pneumáticos, correntes, magnéticas, plástica, metálicas de fio trançado, 
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por roletes, tem esteira que transportam 1500 Kg/m por quilômetros como vemos em 

aeroportos e portos principalmente para o transporte de grãos, com a facilidade de 

fabricação que existe atualmente uma equipe técnica consegue analisar uma 

determinada situação e confecciona uma esteira de acordo com a necessidade do 

processo para aumentar a produtividade, as esteiras transportadoras apresentam a 

desvantagem de possuir uma pequena flexibilidade na trajetória. 

 

2.2.1.1 Transportadores de rosca  

 

  Transportadores de roscas: São indicados para a movimentação de materiais 

pulverizados não corrosivos ou abrasivos. Utilizados em silos, moinhos, indústria 

farmacêutica, etc. O transporte é feito através da rotação do eixo longitudinal do 

equipamento como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Transportador de rosca 

2.2.1.2 Transportadores magnéticos 

 

Transportadores magnéticos: utilizado para a movimentação de peças e 

recipientes de ferro e aço. Consiste em duas faixas de ferro magnetizadas por ímãs 

permanentes colocados na parte posterior de um transportador de fita, com um pólo em 

cada faixa, assim, o material ferroso é conduzido e atraído simultaneamente, podendo 

seguir em trajetórias verticais e horizontais, ser virado, frendo, etc. Vantagens: é 

silencioso, requer pouco espaço e manutenção, trabalha até embaixo d’água. 

Desvantagens: só transporta materiais ferrosos. A Figura 2 é a demonstraçao de um 

modelo existente no mercado. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyi3_fTz8cCFYgUkAodP-8NIw&url=http://www.usibrasmetalurgica.com.br/transportadores/&ei=b1ziVYyvLIipwAS_3reYAg&psig=AFQjCNEKRyYOh_CDxE-IwYqEnRQlPFI-pA&ust=1440984403258064
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Figura 2 – Transportador magnético  

 

2.2.1.3  Transportadores pneumáticos 

 

Transportadores pneumáticos são utilizados para transporte de materiais 

granulados em silos, moinhos e portos. Constituem-se em um conjunto de tubulações e 

de um sistema motor que produz a corrente de ar. Suas principais vantagens: funcionam 

em qualquer tipo de trajeto, vedação completa, requer pouco espaço, baixos custos de 

manutenção. Como desvantagens: somente utilizado para materiais de pequena 

granulometria e não abrasivos. A Figura 3 demonstra o seu funcionamento básico. 

 

Figura 3 – Transportador pneumático  

2.2.1.4  Transportadores de roletes 

 

Transportadores de roletes livres: não há mecanismo de acionamento (somente a 

força da gravidade ou manual). É um sistema de transporte econômico, não há 

manutenção, permite o transporte de todos os materiais não a granel. A superfície de 

fundo do material deve ser dura e plana e no mínimo 3 roletes devem estar agindo 

simultaneamente sobre a carga em alguns casos os roletes podem ser automatizados 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWnsvfVz8cCFYIckAodfFANjw&url=http://www.simsamx.mx/#!transportadores-especializados/zoom/c1e9z/image1q79&ei=h17iVfXHNIK5wAT8oLX4CA&psig=AFQjCNEBSjOuJXBcasaCbBCwSbE3Eo7IsQ&ust=1440984914397626
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJTFxbrXz8cCFYYbkAod4_4Nog&url=http://www.youtube.com/watch?v=zjUehJ8ZZWg&ei=IWDiVdSwB4a3wATj_beQCg&psig=AFQjCNH9oxv63R7n3tPw4Z9_ESJ1ta6Fhw&ust=1440985379929544
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sendo ligados por correias, correntes, ou engrenagens acoplado em um motoredutor esse 

processo pode ser muito intesante em alguns casos a sua desvantagem é o consumo de 

energia elétrica, o  interesante é confeccionar um sistema de esteira  por gravidade onde 

nao precise usar um motoredutor, para economizar eletricidade como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Transportador por rolete 

 

2.2.1.5  Transportadores de correntes 

 

Transportadores de correntes: evita problemas de contaminação permite o 

aproveitamento do espaço aéreo, gasto inicial e manutenção baixa. A Figura 5 

demonstra esse tipo de processo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Transportador de corrente 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

     Este item apresenta os materiais e equipamentos, bem como o fluxograma do 

processo para retirada de cavaco.  

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLvupL3bz8cCFUETkAod8BcOiQ&url=http://kawek.net/caiohenrique-142949&ei=WGTiVbviJcGmwATwr7jICA&psig=AFQjCNGgzzrJ6oqS9-Lo7Alwy8kG9w2w1Q&ust=1440985695114894
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3.1 Materiais 

 

Para a realização do projeto foi pesquisado quais tipos de materiais deveriam ser 

usados, tais como: guia linear, patins, moto redutor, parafusos, metalão e mão de obra, 

descritos nos subitens.  

 

3.1.1 Guia linear 

 

Guia Linear é o princípio do rolamento ao movimento linear com utilização 

prática. Ela torna possível o desenvolvimento de máquinas econômicas de alta precisão, 

alta rigidez e alta velocidade com uma vida útil longa como mostra a Figura 6 (THK, 

2015). 

 

 
Figura 6 - Guia Linear 

 

3.1.2 Patins 

 

Patins é o dispositivo que permite o deslizamento pela guia linear com alta 

precisão, alta rigidez e alta velocidade conforme Figura 7. 

 

 

 
Figura 7 – Patins  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIi3i_-ujsgCFYsbkAodTE8PZQ&url=http://pt.aliexpress.com/w/wholesale-thk-linear-guide.html&psig=AFQjCNHQf3DBOZV6GXgY2I6ONxxRalGMmQ&ust=1443139247429712
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPWKn6z0lckCFQQNkAodLk8Mdg&url=http://www.mectrol.com.br/mectrol/pt/produto/visualizar/codproduto/28/sistema-dust-proof-para-guia-linear-opcional-hg-eg-e-rg.html&bvm=bv.107467506,d.Y2I&psig=AFQjCNGdqB44fJdNe-pepmNpZiRNUtuSvw&ust=1447796481698598
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3.1.3 Motorredutor 

 

 Motorredutor é um conjunto composto por motor elétrico e redutor de 

engrenagens. Pode ser empregado nas mais diversas aplicações, desde equipamentos 

industriais até máquinas de parques de diversão como ilustra a Figura 8 (MKS, 2015). 

 

 
Figura 8 - Motorredutor 

 

3.2 Metodologia 

 

A metodologia foi baseada em pesquisa de assuntos relevantes da literatura. 

Realizou-se ainda pesquisa de campo, levantando os problemas do equipamento 

instalado no local. Foram analisadas as informações importantes do processo, além 

disso, consultas a sites e manuais técnicos para auxílio ao desenvolvimento e conclusão 

do projeto. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados finais mostram que a esteira de cavaco vai aumentar a 

produtividade da máquina CNC de portas de refrigeradores, pois o operador não vai 

mais precisar pará-la para retirar o cavaco manualmente que gastava 1:47 minutos por 

parada, com isso aumentando a disponibilidade da máquina e a produção de 37200 

portas a mais por ano sendo que a maquina tinha uma produtividade de 576000 peças 

por anos e agora passa a produzir uma media de 613000 peças por ano,beneficiando a 

geração de estoque, caso a máquina precise passar por uma manutenção corretiva. Além 

disso, ótimo custo/benefício. 

A Figura 9 apresenta uma foto da planta, mostrando a situação atual onde o 

operador tem que tirar o cavaco manualmente da gaveta que está circulado de vermelho 

e jogar na caçamba amarela indicada pela seta. 

 

 

Figura 9 – Retirada manual de cavaco 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engrenagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engrenagem
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLut8L6vjsgCFYwgkAod3GEHSQ&url=https://www.liloredutores.com.br/&psig=AFQjCNG1rEZm27H8EzaRDrnwXQv9QuBLhw&ust=1443139428450137
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O projeto mecânico foi modelado no SolidWorks®. A estrutura foi elaborada 

com o objetivo de realizar uma montagem simples, com baixo custo e rigidez estrutural. 

A Figura 10 apresenta a proposta de desenvolvimento para solução ao inconveniente de 

retirada de cavaco manual. Nesta configuração, o cavaco será estampado (onde está 

indicado com o círculo de cor vermelho) e irá percorrer pela esteira até cair na caixa de 

cavaco (indicada pelo círculo de cor amarelo). Quando o operador for fazer setup, o 

mesmo tem a opção de deslocamento para ficar livre a passagem dentro do corredor da 

máquina reduzindo tempo de setup (indicado pelo círculo de cor roxa). 

 

 
Figura 10 – Desenho no SolidWorks® 

 

A Tabela 1 apresenta o custo para confeccionar essa esteira, conforme 

orçamento realizado no mês de setembro de 2015. O valor total de R$ 2308,5 é 

considerado baixo custo de desenvolvimento, perto dos benefícios que vai gerar. 

 

Tabela 1 – Orçamento de materiais para confecção da esteira 

FORNECEDOR ITEM QTD VALOR (R$) 

Kalatec TRH15VL (Guia linear) 2 582 

Kalatec TRH15VL (Patins) 2 198 

Artole Parafuso, arruela, porca M8 x 30. 16 10 

Artole Parafuso, arruela, porca M4 x 50. 50 22,5 

REHA Industrie Konponenten Moto redutor SEW Eurodrive: WAF20 1 520 

Contato Metais Metalão 40x40x1,5 3 228 

Carrinhos Brasil B654102 - B065054 4 308 

Mão de obra Serralheiro Externo 10h 220 

Mão de obra Manutenção Interna 10h 220 

 
TOTAL 2308,5 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude dos fatos mencionados, o desenvolvimento e implementação uma esteira 

para retirar cavaco traz ganho ao setor industrial pois: 

 Diminui o tempo ciclo ganho de tempo ao operador, que não vai mais 

precisar parar a máquina para retirar o cavaco,  

 Aumenta a disponibilidade da máquina; 

 Aumentando a produção de porta anual; 

 Gera estoque de segurança para a empresa; 

 Tem baixo custo de confecção estimado em R$ 2308,50; 

 Aumentando a produtividade do equipamento em 37200 peças por ano; 

 Esse aumento de produtividade vai atender a necessidade de peças para a 

nova linha de produção sem mudar a forma de trabalho do operador do 

equipamento visando o meio ambiente e a segurança do trabalho. 

 

Como proposta para trabalhos futuros: 

 

 Nessa primeira etapa o motor da esteira ficará ligado contínuo enquanto a 

máquina estiver trabalhando, esse problema será melhorado futuramente 

para economizar energia. 
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GESTÃO DE MANUTENÇÃO VISANDO REDUÇÃO DE 

CUSTO 
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RESUMO 

O seguinte artigo tem como objetivo o desenvolvimento de gestão do custo de 

manutenção industrial, buscando maior qualidade e precisão no planejamento da 

manutenção, criando um modelo para planejamento e gerenciamento de custo que seja 

eficiente, fácil de controlar com visibilidade de todos os custos gerados na manutenção. 

A metodologia baseia-se na investigação e apresentação dos conhecimentos em gestão e 

custo da manutenção já publicada em artigos periódicos, dissertações, revistas, livros e 

relatórios técnicos, resumindo-se às práticas já publicadas como modelo de 

planejamento, ilustrando aos profissionais desta área que, é possível executar um 

planejamento eficiente, baseado em sólidas práticas e embasado em uma metodologia. 

O mesmo constituiu-se em um trabalho de levantamento bibliográfico, pesquisa, 

observação, análise, classificação e interpretação dos fatos coletados em várias 

atividades realizadas nas engenharias da Empresa Medley Farmacêutica – estudo de 

caso, pesquisa sobre todos os tipos de gastos, custos planejados e quantidade de peças 

em estoque – unindo todas as informações técnicas, de modo a criar uma gestão de 

custo na manutenção, e assim, melhor preparada para lidar com os constantes desafios 

de um mercado competitivo e com o importante avanço na busca da excelência. Como 

resultados finais o tempo de máquina parada diminuiu e o custo destas manutenções 

apresentou redução de 14% em 2014 e um valor estimado de 18% de redução em 2015. 

Este está estimado devido não ter ocorrido o fechamento anual que ocorre em janeiro de 

2016. 

 

Palavras chave: custos, planejamento, gestão da manutenção (manutenção preventiva, 

corretiva, preditiva e autônoma). 

 

 

ABSTRACT 

The following article aims to develop management of the cost of industrial maintenance, 

seeking higher quality and precision in the planning of maintenance, creating a model 

for planning and cost management that is efficient, easy to control with visibility of all 

costs incurred in maintenance. The methodology is based on the research and 

presentation of knowledge in management and cost of maintaining published in 

newspaper, articles, dissertations, magazines, books and technical reports, summing up 

the practices already published as planning model, illustrating to professionals the area 

that it is possible run an efficient planning based on sound practices and grounded in a 

methodology, the  same constitutes a job survey in a literature work, research, 

observation, analysis, classification and interpretation of the collected facts in various 

activities in engineering in the Medley pharmaceuticals company - the case study 

                                                 
10 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecatrônica – Faculdade Network, Sumaré, SP, 

Brasil.                (garciahaniel@gmail.com) 
11Doutora em Engenharia Mecânica – Docente da Faculdade Network, Sumaré, SP, Brasil. 

(cleudianesoares@gmail.com) 
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research on all kinds of spending, planned costs and amount of parts in stock - uniting 

all technical information in order to create a cost management in maintenance, and 

thus better prepared to deal with the constant challenges of a competitive market and 

with  very important advance in the pursuit of excellence. As final results, the downtime 

of machine and maintenance cost of these were very significant in 18% in 2015. Values 

were estimated because not been the annual closure, which takes place in January 

2016. 

 

Keywords: costs, planning, maintenance management (preventive maintenance, 

corrective, predictive and autonomous). 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A manutenção, em geral, ainda é considerada na indústria como departamento 

“improdutivo e de alto custo” para as companhias. Sendo assim, é necessário um bom 

planejamento, o mais enxuto e eficiente possível, visando reduzir os custos, otimizar 

serviços para reduzir ao máximo as paradas de máquinas. 

O gerenciamento de custo do setor de manutenção é de extrema importância pois 

define a estratégia de manutenção nos equipamentos buscando realizar um planejamento 

de longo prazo contemplando manutenção preditiva, corretiva, preventiva, calibração, 

qualificação, emergencial e melhorias.  

A principal justificativa desse trabalho vem da necessidade que muitas empresas 

buscam no controle de recursos, com um gerenciamento cada vez mais rigoroso para 

aperfeiçoar os processos de manutenção. 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo: 

 

 Redução no custo geral da manutenção, propondo uma metodologia de 

gestão de custos para o controle dos custos da manutenção, a busca da 

diminuição e/ou eliminação das atividades que não agregam valor, com 

ferramentas e conceitos da teoria das restrições, gerenciamento de processos 

e o método do custo padrão, onde se busca a integração de ferramentas dos 

métodos de custos e instrumentos de gestão integrados com as características 

para a manutenção, atendendo, de forma otimizada, todas as necessidades da 

intervenção que a manutenção necessite, desde uma simples compra de 

arruela até uma revisão geral no equipamento.  

 

Como objetivos secundários: 

 

 A otimização do processo fabril possibilitando a manutenção autônoma; 

 Será realizado um forte planejamento das manutenções para que estas 

possam ser realizadas durante set-ups, ou de alguma forma, que não impacte 

a produção nem a produtividade; 

 Será analisado e revisado os planos de manutenção preventiva, verificando 

detalhadamente a real necessidade de troca das peças sugeridas pelo 

fabricante. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este item apresenta conceitos básicos sobre manutenção e seus tipos. Trata 

também de gestão de custos. Além disso, apresenta alguns métodos como hipótese para 

obter melhor organização na área de custo da manutenção, a estrutura sugerida é que 

sejam identificados os tipos de gastos de manutenção, identificados esses fatores, pode-

se desenvolver, agregar e mudar toda sistemática de gerenciamento de custo. 

 

2.1 MANUTENÇÃO 

 

Alan Kardec (1998) definiu manutenção como o termo usado para abordar a 

forma pela qual as organizações tentam evitar as falhas ao cuidar de suas instalações 

físicas. É uma parte importante da maioria das atividades de produção, especialmente 

aquelas cujas instalações físicas têm papel fundamental na produção de seus bens e 

serviços. Em operações como centrais elétricas, hotéis, companhias aéreas e refinarias 

petroquímicas, as atividades de manutenção serão responsáveis por parte significativa 

do tempo e da atenção da gerência de manutenção.  

Na França, esse termo se sobrepõe progressivamente à palavra "conservação".  

Alan Kardec (1998), em seu trabalho “Reinventing the Maintenance Process”, analisa 

esta dinâmica sob a ótica proposta por Moubray em “Reability-Centered Maintenance” 

e descreve as mudanças como sendo três áreas principais:  

 

 Crescimento das expectativas de manutenção;  

 Melhor entendimento de “como os equipamentos falham”; 

 Uma escala sempre crescente de técnicas de gerenciamento de manutenção.  

 

Considera também estas mudanças acontecendo em três “gerações” como 

delineadas, assim como ilustra a Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 – Evolução da manutenção 

De acordo com Marques (2003), os tipos de manutenção são também 

classificados de acordo com a atitude dos usuários em relação às falhas. Seis categorias 

são normalmente identificadas, sob este aspecto: 
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 Manutenção Reativa ou Corretiva  Destina-se a corrigir falhas que 

já tenham ocorrido, É prejudicial à produção por não poder ser 

programada, acontece junto com uma parada da produção;  

 Manutenção Preventiva  Toda a ação sistemática de controle e 

monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no 

desempenho de equipamentos, levando o equipamento a operar sempre 

próximo das condições em que saiu de fábrica;  

 Manutenção Preditiva  Conjunto de programas especiais (Análise e 

Medição de Vibrações, Termografia, Análise de Óleo, etc.) orientados 

para o monitoramento de máquinas e equipamentos em serviço. Sua 

finalidade é predizer falhas e detectar mudanças no estado físico que 

exijam serviços de manutenção, com a antecedência necessária para 

evitar quebras, parada de produção ou estragos maiores; 

 Manutenção Proativa  Consiste na identificação e eliminação 

sistemática dos problemas potenciais relacionados com todos os aspectos 

de confiabilidade, disponibilidade e sustentabilidade. Ela resulta da 

combinação da manutenção preditiva com a preventiva e permite 

identificar problemas potenciais antes deles acontecerem, deve ter uma 

visão holística, cujo interesse principal é identificar e eliminar as causas 

da falha de um equipamento, e não simplesmente reparar o defeito; 

 Manutenção Detectiva  Consiste na inspeção das funções ocultas, em 

intervalos regulares, para ver se ocorreu alguma falha e recondicioná-las 

em caso positivo, procura identificar falhas que já tenham ocorrido, mas 

que não foram percebidas. 

 

 

2.2 GESTÃO DE CUSTOS 

 

A gestão de custos é um processo em que se utiliza um conjunto de técnicas 

multidisciplinares, que nos permite compreender a origem dos custos. Este processo 

pode conduzir ao aumento de proveitos, reduções de custos e obtenção de melhores 

níveis de produtividade. Hoje, não temos um gerenciamento de custo, não sabendo a 

verba disponível para manutenção, desde uma contratação até peças de estoque. Abaixo, 

seguem alguns fatores importantes para o gerenciamento de custo na manutenção: 

 

 Mão-de-obra; 

 Produto; 

 Equipamentos e acessórios; 

 Ferramentas e instrumentos; 

 Matéria prima e materiais diversos; 

 Energia elétrica; 

 Lay-out; 

 Ambiente; 

 Controle; 

 Método de trabalho. 
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3. METODOLOGIA 

 

O escopo do trabalho propõe uma metodologia de gestão de custos para o 

controle e busca da diminuição e/ou eliminação das atividades que não agregam valor, o 

trabalho está embasado no princípio do custo variável, com ferramentas e conceitos da 

teoria das restrições, gerenciamento de processos e o método do custo padrão, onde se 

busca a integração de ferramentas dos métodos de custos e instrumentos de gestão 

integrados com as características para a manutenção. 

Foi realizado um estudo ao longo de dois anos conforme indicado nas Tabelas 1 

e 2, para desenvolvimento deste trabalho. Nestes dois anos foram realizados coletas de 

dados que serviram de base para a pesquisa. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O trabalho foi iniciado pelo departamento de controle de qualidade, 

especificamente nos laboratórios Físico-Químico e Estabilidade nos equipamentos de 

cromatografia líquida, aos quais estão representados neste como HPLC – High 

Performance Liquid Chromatography, os laboratórios citados acima possuem 33 

equipamentos sendo: 06 da Estabilidade e 27 do laboratório Físico-Químico, conforme 

indicado a seguir na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Histórico de quebras e custos dos equipamentos 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 1 apresenta na primeira coluna o TAG dos equipamentos, e as colunas 

subsequentes apresentam a quantidade de quebra dos equipamentos no período de 

agosto de 2013 a julho de 2014, sinalizando quantidade de falhas e, ainda mostra o total 

de falhas, que é o somatório de falhas mês a mês e por fim, na última coluna mostra o 

custo final de cada equipamento com as manutenções (peça + mão-de-obra).  

A Figura 2 apresenta o custo em manutenção por equipamento. Essa figura foi 

gerada a partir da Tabela 1. Observa-se que o HPLC “CL-CQ614-1” foi o que mais 

gerou custos com manutenção no período, conforme demostra seta em azul, e devido a 

este custo elevado foi proposto uma atualização geral do sistema (upgrade), visto que o 

sistema estava utilizando alguns recursos obsoletos. 
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Figura 2 – Gráfico de custos dos equipamentos 2013-2014 

 

 

Os trabalhos realizados apresentaram uma redução de custo, conforme indicado 

na Figura 3. A redução já foi expressiva, porém indicou várias frentes de estudos que 

serão iniciados a partir de Janeiro/2016, com o objetivo de maior redução das paradas e 

quebras de peças por utilização incorreta do equipamento (mau uso). 
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Figura 3 – Comparativo de custo 

 

 

A Figura 3 apresenta o comparativo de gastos entre os anos de 2013 e 2104, 

houve uma redução de R$ 16.901,81 do ano de 2013 para o ano de 2014, este valor 

equivale a uma redução de 14%. Os principais trabalhos realizados para redução de 

custo foram: 

 

 Início de histórico de manutenção com controle baseado em OS; 

 Início de histórico de custo com controle baseado na planilha de custo; 

 Realização de 100% das manutenções preventivas/qualificação; 

 Disseminação da importância do TPM; 

 Treinamento de operação para os usuários; 

 Follow-up diário com os técnicos de manutenção; 

 Treinamento dos técnicos em relação: 

o A troca de peças; 

o Acompanhamento das peças trocadas (garantia); 

o Treinamento sobre o preenchimento do grupo de falhas; 

o Otimização na utilização das lâmpadas de deutério. 

 

Após a realização destes trabalhos, uma nova medição foi iniciada para 

acompanhamento e análise da efetividade das ações implementadas conforme indicado 

na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Histórico das manutenções solicitadas 2014-2015 
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A Tabela 2, apresenta na primeira coluna o TAG dos equipamentos, e as colunas 

subsequentes apresentam a quantidade de quebra dos equipamentos no período de 

agosto de 2014 a julho de 2015, sinalizando quantidade de falhas. Mostra também o 

total de falhas, que é o somatório de falhas mês a mês. Na última coluna, diferente da 

Tabela 1, foi apresentado o número de horas que os equipamentos ficaram 

indisponíveis, este custo representa aproximadamente um total de R$ 10.718,00, 

considerando apenas o valor médio da mão-de-obra. 

 Após a implementação das sugestões citadas acima, houve redução no número 

de falhas, conforme indicado na Figura 4 e na Tabela 3. 
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Figura 4 – Gráfico de falhas por equipamentos 2014-2015 
 

A Tabela 3, apresenta na primeira coluna o TAG dos equipamentos, e as colunas 

subsequentes apresenta as quantidades de falhas por grupo de tópicos principais e na 

última o total geral por equipamento e por tipo de falha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Falhas por equipamento 
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Ações planejadas: 

 

 Inicio de histórico de manutenção com controle baseado em ordens de serviço; 

 Controle no Sistema de Gerenciamento da manutenção; 

 Conscientização das áreas para abertura de chamados técnicos; 

 Disseminação da importância da manutenção autônoma; 

 Treinamento de operação para os usuários; 

 Criação das classes de falhas indicados na Tabela 4; 

 Elaboração dos check- list para a manutenção autônoma; 

 Elaboração das LPP (Lesson point to point). 

 

Ações atuais: 

 

 Identificação dos equipamentos críticos; 

 Levantamento do número de ordens de manutenção realizadas nos equipamentos 

atendidos pelo departamento de manutenção; 

 Pareto de quebras por tipo de equipamentos – de ago./2014 à jul./2015; 

 Identificação dos maiores problemas; 

 Atualização dos Check-list das manutenções autônomas; 

 Verificação e atualização das LPP (Lesson point to point). 
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Criação do grupo de falhas: 

 

A proposta para o trabalho de análise de falhas seguirá da seguinte forma 

 

 Resumo dos serviços prestados; 

 Divisão do tipo de atividade realizada em grupos; 

 Inclusão de um grupo para a atividade crítica (custo), com foco nas troca de 

lâmpadas de deutério. 

 

O grupo ficou definido com os tópicos a seguir e apresentados na Tabela 4: 

 

 Erros operacionais; 

 Estrutura ou suprimento; 

 Desgaste natural; 

 Erro Técnico manutenção (PerkinElmer); 

 Manutenção Autônoma (TPM); 

 Troca de lâmpadas; 

 Outros. 

 

Um gráfico foi montado para melhor visualização dos resultados, conforme 

indicado na Figura 5, onde podemos confirmar que os erros operacionais são o grande 

vilão no histórico de quebras, eles foram responsáveis por 71 paradas o que reflete a 43 

% do total, conforme indicado na Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Gráfico de falhas por grupo de 08/2014 a 07/2015 

Tabela 4 – Falhas por período 
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A Tabela 4 apresenta na primeira linha os grupos de falhas por coluna e as linhas 

subsequentes apresentam as quantidades de falhas no período de agosto de 2014 a julho 

de 2015. Por fim, as últimas linhas mostram o total geral por tipo de falha e o percentual 

de cada tipo. 

Foi sugerido treinamentos operacionais para todos os analistas objetivando 

maior conhecimento e conscientização para utilização correta dos equipamentos e 

acessórios. Com isso será também implantado o TPM, utilizando o formulário indicado 

na Figura 6 e o LPP, indicado na Figura 7. 
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Figura 6 – Modelo manutenção autônoma (TPM) 
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Figura 7 – Modelo LPP (Lesson point to point) 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que mesmo a redução das solicitações de manutenções sendo 

pequenas, o tempo de máquina parada reduziu e os custos destas manutenções 

diminuíram significativamente, sendo esta redução de 14% em 2014 e um valor 

estimado de 18% em 2015. O índice de 2015 está estimado devido não ter ocorrido o 

fechamento anual que acontecerá em janeiro de 2016. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA ENCONTRAR 

LAVA A JATO ECOLÓGICOS 
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William da Paixão dos Santos13 

Fabiano Pagliotto14 

 

RESUMO  

Este projeto pretende servir como base para a criação de um artigo científico, em que 

será criado um aplicativo que encontra os lava a jato mais próximos do usuário, 

traçando a rota entre ele e o usuário. Tal aplicativo também classificará o 

estabelecimento de acordo com o grau de ecologia da lavagem realizada, permitindo 

que o usuário armazene na memória do aparelho seus locais favoritos. O trabalho tem o 

objetivo de criar uma ferramenta que incentive as pessoas a adotarem métodos de 

lavagem ecológica. 

 

Palavras-chave: Android, Lava a Jato, Desenvolvimento, Aplicativo. 

 

ABSTRACT 

This project is intended to serve as a basis for the creation of a scientific article, 

wherein will be created an application that finds the closest car wash of the user, 

tracing the route between it and the user. Such application also classifies the 

establishment according to the degree of washing ecology, allowing the user to store in 

the device memory the favorite sites. The work aims to create a tool that encourages 

people to adopt ecological washing methods. 

 

Keywords: Android, Car Wash, Development, Application. 
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Introdução 

É de conhecimento geral que a água é um recurso natural esgotável, o que torna 

essencial medidas para reduzir seu desperdício. De acordo com Godoy (2015, p. 4) o 

nosso planeta tem mais de 70% de sua superfície coberta de água salgada, a qual é 

inapropriada para consumo, já a água doce utilizada para fins domésticos, industriais e 

comerciais representa apenas 3% do total de água encontrada na Terra.  

Para ajudar na redução do desperdício de água, propõe-se neste projeto criar um 

aplicativo para smartphones com sistema Android, que lista os lava a jato mais 

próximos do usuário, onde os que realizam a lavagem ecológica aparecem primeiro, 

abaixo deles aparecem aqueles que possuem políticas de economia de água, tais como o 

reuso, e por fim, são listados os que realizam a lavagem tradicional.  

 

Revisão Bibliográfica 

Como explicado anteriormente, somente 3% de toda água presente em nosso 

planeta é apropriada para consumo, tornando medidas para prevenir seu gasto 

desnecessário algo sempre bem vindo (GODOY, 2015). 

Os smartphones vêm ganhando público, a cada ano que passa eles são utilizados 

por mais pessoas. LECHETA (2013) diz, “O mercado de celulares está crescendo cada 

vez mais. Estudos mostram que hoje em dia mais de três bilhões de pessoas possuem 

um aparelho celular. Isso significa quase a metade da população mundial”. 

São Paulo – O Brasil é o quarto país do mundo em número de smartphones 

no mundo: são 70 milhões. O dado da consultoria Morgan Stanley foi 

divulgado hoje pela analista Mary Meeker em palestra sobre internet na D, 

conferência organizada pelo site All Things Digital que acontece na 

Califórnia. Em matéria de celulares inteligentes, o país fica atrás apenas de 

China, Estados Unidos e Japão. (EXAME ABRIL, 2013) 15. 

O G1 (2014) informa que de todos os smartphones vendidos no Brasil no 

primeiro semestre de 2014, 91,6% usavam o sistema operacional Android16, tornando o 

sistema um bom meio de atingir grande parte da população brasileira que utiliza 

smartphone. 

O Android [...] contêm um sistema operacional baseado em Linux, uma 

interface visual rica, GPS, diversas aplicações já instaladas e ainda um 

ambiente de desenvolvimento bastante poderoso, inovador e flexível. Outra 

boa notícia é que podemos utilizar a consagrada linguagem Java para 

desenvolver as aplicações usufruindo de todos os recursos a que temos direito 
(LECHETA, 2013, p. 21). 

                                                 
15 Site disponível em http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brasil-e-o-quarto-pais-do-mundo-em-

numero-de-smartphones. Acesso em 19 de maio de 2015. 
16 Site disponível em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/09/android-esta-em-916-dos-celulares-

vendidos-no-1-semestre-diz-pesquisa.html. Acessado em 19 de maio de 2015. 
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A versão 5.0 (Lollipop) do Android traz o padrão de design anunciado pelo 

Google no Google I/O em 25 de junho de 2014 chamado Material Design17. De acordo 

com o Google o Material Design busca padronizar os modelos de aplicativos existentes 

em sua loja, tornando o uso mais prático, intuitivo e tangível18. 

O Android 5.0 substitui sua antiga máquina virtual Dalvik por um novo modelo 

chamado ART. O website Tecmundo (2014) explica que a ART trabalha com um sistema 

chamado Ahead-of-Time onde o código do aplicativo é pré-compilado no momento da 

instalação, tornando seu processamento mais rápido do que em sua predecessora, 

Dalvik19. 

Tendo em mente o grande crescimento do mercado mobile e as vantagens no uso 

do Android, este foi escolhido como plataforma para o desenvolvimento deste projeto. 

O Android utiliza duas linguagens no desenvolvimento de suas aplicações, a XML e o 

Java, onde a XML é responsável por toda parte visual do software e o Java por toda 

parte inteligente e lógica. 

Sobre a XML, HEITLINGER (2001) diz “A XML facilita declarações precisas — 

não só dos conteúdos de um documento, como também dos elementos convenientes à 

estruturação desses conteúdos”. 

Java é a base de praticamente todos os tipos de aplicativos em rede e é o 

padrão global para desenvolvimento e fornecimento de aplicativos 

incorporados, jogos, conteúdo on-line e software corporativo. Com mais de 9 

milhões de desenvolvedores em todo o mundo, o Java permite desenvolver e 

implementar aplicativos e serviços incríveis com eficiência. (ORACLE).20 

Sobre o JSON (JavaScript Object Notation), Lecheta (2015, p.457) o define 

como um formato de arquivo simples e que vem substituindo a XML, quando usado em 

integração de sistemas. 

Cloud computing ou computação em nuvem é uma tecnologia que oferece 

recursos computacionais remotos, como memória, processamento e 

armazenamento de dados. Nela, você pode hospedar sites, e-commerces, 

softwares e outros sistemas. (LOCAWEB) 21. 

A aplicação utiliza dois bancos de dados distintos, sendo eles SQLite e 

MongoDB. O SQLite é o banco de dados SQL padrão do Android e já vem instalado no 

sistema, LECHETA (2013) o caracteriza como “um leve e poderoso banco de dados”, 

sua finalidade será armazenar informações locais do usuário. O MongoDB é um banco 

                                                 
17 Site disponível em http://googleblog.blogspot.com.br/2014/06/google-io-2014-keynote.html. Acesso 

em 15 de maio de 2015. 
18 Site disponível em http://www.android.com/versions/lollipop-5-0. Acesso em 19 de maio de 2015. 
19 Site disponível em http://www.tecmundo.com.br/android/54387-android-entenda-diferencas-entre-art-

o-dalvik.htm. Acessado em 15 de maio de 2015. 
20 Site disponível em http://www.oracle.com/br/java/technologies/all/index.html. Acesso em 21 de maio 

de 2015. 
21 Site disponível em http://www.locaweb.com.br/cloud/?gclid=Cj0KEQjwgLGuBRCqptLsnJCvh-

wBEiQAiNRjsQr1synNqodbiYcJ6Ox55s_a11Dqq7aWIzJ9Lec6ZU8aAkQr8P8HAQ#o-que-e. Acesso 

em 13 de agosto de 2015. 
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de dados NoSql, ou seja, ele armazena os dados de uma maneira não relacional, 

mantendo a estrutura de seus dados por meio de collections organizadas nos padrões 

JSON. 

Web service é definido por Lecheta (2015, p.463) como o responsável por buscar 

as informações no banco de dados e leva-las até a aplicação, tendo como principal 

vantagem a padronização de acesso, já que ao utilizar um web service a linguagem do 

banco de dados e da aplicação deixam de importar. 

No Android existem dois provedores de GPS, o GPS_PROVIDER e o 

NETWORK_PROVIDER. O primeiro tem alta precisão no cálculo de localidade, porém 

ele é lento para chegar a um resultado, podendo demorar mais de minutos. O segundo 

utiliza triangulação de antenas para definir a localidade do usuário, ele é rápido, mas 

pouco preciso, sua falta de precisão pode chegar a quilômetros de diferença da real 

localidade. Ciente disso o Google criou o Fused Location Provider que utiliza ambos 

provedores de maneira otimizada, garantindo baixo consumo de bateria e rápida 

resposta ao usuário (LECHETA, 2015). 

Vale lembrar que o Fused Location Provider não faz parte das funções nativas 

do Android, para utiliza-lo é necessário se conectar ao Google Play Service. Este é um 

aplicativo distribuído na loja de aplicativos do Google. Ele se faz necessário para 

integrar aplicações aos mais diversos serviços Google, como o Google+ e o Google 

Drive. 

Foram utilizadas algumas ferramentas open source na produção do aplicativo. 

As ferramentas serem open source significa que qualquer um pode utiliza-la, seja um 

uso comercial ou particular. Sua distribuição deve ser gratuita e seu código fonte deve 

estar disponível para edição (OPEN SOURCE INITIATIVE) 22. 

 

Metodologia 

 O aplicativo foi desenvolvido nas linguagens Java e XML, pois estas são 

as linguagens utilizadas na criação de aplicativos voltados para a plataforma Android. 

Para o desenvolvimento do aplicativo diversas ferramentas e recursos gratuitos 

foram utilizados, sendo a IDE escolhida o Android Studio, pois esta é a ferramenta 

oficial do Google para desenvolver aplicações Android. 

Todo o design do aplicativo foi baseado no Material Design Guidelines, uma 

serie de guias que apoiam o desenvolvedor na criação de uma interface limpa e 

intuitiva. O Material Design Guidelines também busca uma padronização na interface 

dos aplicativos existentes na plataforma Android. 

Os ícones utilizados são oferecidos pelo próprio Google e estão dentro dos 

padrões estabelecidos no Material Design Guidelines.  

As demais imagens utilizadas no aplicativo foram criadas através do GIMP, um 

editor de imagens open source.  

Com a finalidade de garantir que as métricas do aplicativo estão dentro das 

definidas no Material Design Guidelines, foi utilizado o Dspec, que é uma ferramenta 

que valida se as métricas utilizadas no design do aplicativo estão coerentes com as 

indicadas no Material Design Guidelines. 

O resultado da aparência do aplicativo pode ser visto na figura 1. 

Figura 1 – Tela principal do aplicativo 

                                                 
22 Site disponível em http://opensource.org/osd-annotated. Acesso em 12 de novembro de 2015. 
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Fonte: Autoria Própria 

Para um bom funcionamento, a aplicação precisa de um banco de dados 

acessível através da internet. Para isso, o banco de dados escolhido foi o MongoDB 

através do MongoLab. 

 O MongoLab é um cloud service que realiza o gerenciamento do banco de 

dados. A principal vantagem no uso do MongoLab é ele realizar toda a criação do web 

service sem a necessidade de intervenção do programador, tornando todo processo 

muito mais ágil. Além disso, ele também conta com uma interface de uso simples, como 

mostrado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Interface de gerenciamento do MongoLab 
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Fonte: Autoria Própria 

 

Como apoio na definição das cores do aplicativo foi utilizado à ferramenta 

material pallete, uma ferramenta web que utilizando a paleta de cores proposta no 

Material Design Guidelines, gera automaticamente qual tonalidade da cor escolhida é a 

mais indicada para ser usada em backgrounds ou textos. 

Foi utilizado o serviço do Google Fused Location Provider junto do Google 

Maps Distance Matrix API, para dar vida a principal funcionalidade da aplicação de 

encontrar o lava a jato mais próximo do usuário. O Fused Location Provider, por sua 

vez, é responsável por calcular a localidade onde o usuário se encontra, enquanto o 

Google Maps Distance Matrix API é a aplicação utilizada para calcular a distância entre 

o usuário e o lava a jato, sendo que este não provê a distância em linha reta entre as duas 

localidades, ao invés disso a distância é definida com base no trajeto que o veículo 

percorreria para chegar até o lava a jato. 

Os lava a jato são baixados de nossa base de dados localizada no MongoLab 

assim que a aplicação é iniciada. Em seguida ela calcula a distância entre o usuário e os 

locais de serviço através do Google Maps Distance Matrix API.  

Após isso a distância é adicionada à lista e exibida na aba Lava Jatos. É 

importante destacar que nesta aba há uma classificação para construir a ordem de 

exibição. A ordem varia de acordo com o serviço prestado pelo lava a jato. Aqueles que 

realizam uma lavagem ecológica aparecem primeiro, seguidos dos que realizam a 

lavagem com água de reuso e por último os que fazem a lavagem tradicional.  

Dentro dessa classificação os lava a jato são subclassificados pela distância do 

usuário, onde os mais próximos aparecem primeiro. Para auxiliar o usuário na 
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identificação do serviço prestado, serão usadas imagens icônicas que representem o tipo 

de lavagem realizada. 

O aplicativo permite que o usuário utilize de uma ferramenta que armazena as 

informações do lava a jato em seu banco de dados local, possibilitando a verificação das 

informações deste lava a jato mesmo quando não houver conexão com a internet. Esta 

ferramenta, então, será identificada com o termo "favoritar".  

Na aba de favoritos o usuário pode consultar as informações dos lava a jato 

“favoritados”. Nesta tela ele também pode excluir um item de sua lista de favoritos, 

sendo que esta ação será identificada com o termo “desfavoritar”.  

Ao “desfavoritar” um item, este tem sua opacidade reduzida, indicando que está 

inativo. Tal item tem sua função de exibir os detalhes do lava a jato desativada, sendo 

possível reativa-la “favoritando-o” novamente. Os itens “desfavoritados” somem da 

lista sempre que o usuário sair da aba Favoritos, sendo que esta função serve para evitar 

que o usuário “desfavorite” permanentemente o lava a jato errado, dando a ele e 

oportunidade de desfazer o erro. 

Para atualizar a lista de lava a jato do aplicativo sem a necessidade de reabrir a 

aplicação, o usuário só precisa tocar o topo da lista e deslizar o dedo para baixo, 

ativando a função que busca os lava a jato em nosso banco de dados e calcula a 

distância do usuário para eles. 

Ao tocar em um lava a jato, seja na lista da aba Lava Jatos ou na lista da aba 

Favoritos, o aplicativo abre uma nova tela mostrando detalhes sobre o item tocado, 

fornecendo ao usuário algumas opções de interação. Nesta tela é exibido o nome do lava 

a jato, seu telefone, um e-mail para contato, o endereço e os tipos de lavagens 

oferecidas.  

Ainda na tela de detalhes, as opções de interação estão integradas nos itens 

exibidos, ou seja, caso o usuário toque no telefone do lava a jato, o aplicativo o 

direciona para um aplicativo capaz de realizar ligações. Se o toque for na opção “e-

mail”, o usuário é direcionado para seu aplicativo de e-mail padrão, com o campo 

“Para:” já preenchido com e-mail do lava a jato e o campo “Assunto:” preenchido com 

“Contato via eWash”. Caso o toque seja no endereço, o aplicativo direciona o usuário 

para o Google Maps, onde será mostrada a localidade do lava a jato. Por fim, se o toque 

for no botão com cor destacada, o usuário é direcionado para o Google Maps, já 

traçando a rota para o usuário chegar ao lava a jato. 

Caso o usuário queira entrar em contato com os desenvolvedores da aplicação, 

ele pode fazer isso através da opção “Fale Conosco”, localizada no menu lateral do 

aplicativo. Ao tocar nesta opção o aplicativo redireciona o usuário para seu aplicativo 

padrão de e-mail com o campo “Para:” já preenchido com um e-mail de contato e o 

campo “Assunto:” preenchido com “Feedback”. 

O aplicativo também trata alguns erros que podem vir a acontecer. Caso o 

usuário não tenha liberado acesso a sua localização, ao abrir a aplicação uma mensagem 

irá aparecer perguntando se ele deseja liberar este acesso. Aceitando ele será 

direcionado à tela de configurações do Android, onde ele pode liberar tal acesso. Caso 

ele opte por não liberar este acesso, o aplicativo se encerra.  

Se o usuário não tiver o Google Maps instalado em seu smartphone, ele será 

direcionado para a versão web do Google Maps. Isto reduzirá a possibilidade do usuário 

não conseguir traçar a rota até o lava a jato.  
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Resultados e Discussões 

 Assim como foi proposto, realizamos a criação de uma ferramenta 

funcional para smartphones com sistema operacional Android que, utilizando serviços 

do Google e um banco de dados próprio, localiza os lava a jato mais próximos do 

usuário. Estes estabelecimentos são classificados de acordo com o grau de benefício 

ecológico e a distância em que se encontram do usuário. 

Em relação à base de dados utilizada, foi identificado que existem plataformas 

do Google que trazem as informações dos comércios com descrições prontas, conforme 

as atualizações realizadas pelas empresas que detêm o cadastro. Porém optamos por 

criar a nossa própria base de dados, cadastrando manualmente as informações em nosso 

banco de dados, onde temos a opção de editar e apagar as informações a qualquer 

momento, contanto que um acesso a internet esteja disponível. 

 Dentre os motivos de desenvolver nossa própria base de dados esta a 

possibilidade de mantê-la sempre atualizada, tendo um controle sobre os dados que vão 

ser disponibilizado ao cliente, caso a ferramenta seja lançada em alguma loja de 

aplicativos. 

Para conseguir os cadastros foi utilizado um formulário web, no qual o 

proprietário do lava a jato realiza seu cadastro. Após isso tal empresa tem suas 

informações cadastradas em nosso banco de dados e publicadas em nosso aplicativo.  

Houve uma dificuldade em conseguir dados sobre os lava a jato que realizam a 

lavagem ecológica e a lavagem com reuso de água. 

Este mercado é muito abrangente, porém existem diversas empresas que 

realizam um trabalho informal. Estas empresas, além de não ter registros ou qualquer 

tipo de autorização válida para exercer esta atividade comercial, optaram por não 

disponibilizar informações da empresa com receio de receber fiscalização dos órgãos 

governamentais.  

A lavagem ecológica não é muito estimulada por parte das companhias atuantes 

neste ramo. A execução deste procedimento ter custo um pouco mais elevado que das 

limpezas convencionais, demandar mais tempo para ser concluído e, por fim, exigir uma 

mão de obra mais qualificada para este modelo de lavagem. Estes são alguns dos 

motivos identificados para que o serviço de lavagem ecológica não seja tão estimulado. 

O aplicativo criado visa estimular tanto aos usuários, como aos proprietários de 

lava a jato, que adotem tais modelos de serviço, reduzindo assim a quantia de água 

desperdiçada nas lavagens tradicionais. 

 

Considerações Finais 

Assim como foi proposto, a criação de uma aplicação que encontra os lava a jato 

mais próximos do usuário foi realizada. O embasamento no Material Design Guidelines 

simplificou toda a criação da interface do aplicativo, pois ele serviu como um mapa, 

dando todas as direções necessárias para tornar o layout do aplicativo similar ao dos 

outros softwares que seguiram os mesmos guias. 

 Utilizar o MongoLab como web service tornou todo o processo de criação de um 

banco de dados, assim como seu gerenciamento, um processo muito simples e fácil, 

uma vez que todo o processo de criação do web service em si foi realizado sem grandes 

interversões dos colaboradores deste projeto. 

 Ressaltamos a dificuldade em encontrar os estabelecimentos que realizam a 

lavagem ecológica em nossa região, o que dificultou a criação de nossa base de dados 
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para a demonstração da aplicação funcionando. 

 A dificuldade em criar uma base de dados real intensifica a proposta deste 

projeto em incentivar um mapeamento dos lava rápidos ecológicos e tornar o acesso a 

base de dados simples. Espera se que este aplicativo possa incentivar os usuários e 

proprietários a adotar e divulgar serviços ecológicos. 

A formalização da prestação deste tipo de serviço também é importante para 

assegurar sua qualidade e mapeamento para assim contribuir para o aumento da 

publicidade e até mesmo da concorrência, aumentando a eficiência e economia dos 

recursos hídricos. 

Este aplicativo tem caráter experimental e, portanto, não esta disponível para 

download, sendo essa uma opção futura. 
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RESUMO 

Para focar em suas atividades principais, muitas empresas (independente da área de 

atuação e do seu porte), estão optando por terceirizar suas atividades acessórias para 

empresas especializadas. Isto acontece com um grande número de atividades, inclusive 

com as de TI, onde muitas empresas se especializam em fornecer este tipo de serviço. 

Para garantir clientes fiéis e um bom nome no mercado, é essencial que empresas que 

terceirizem TI ofereçam um serviço organizado e eficiente para seus clientes. Uma 

maneira de alcançar esta meta, além da conscientização do empreendedor e da equipe, 

aderir boas práticas de uma biblioteca conceituada pode em muito auxiliar na 

otimização das atividades. O objetivo deste trabalho é mostrar os benefícios que uma 

empresa específica obteria em aderir às boas práticas da biblioteca ITIL* (relacionadas 

à gerenciamento de mudanças, de incidentes e de nível de serviços), oferecendo ideias 

que aprimorarão os seus serviços, elevando o padrão de qualidade da empresa em 

questão. 

 

Palavras-chave: ITIL, Mudança, ANS**, Terceirização. 

 

 

ABSTRACT 

To focus on their core activities, many companies (regardless the business area and its 

size), are choosing to outsource their ancillary activities to specialized companies. This 

happens with a large number of activities, including IT related ones, where many 

companies specialize to provide this type of service. To ensure faithful customers and 

good name in the market, it is essential that companies that outsource IT to offer an 

organized and efficient service to its customers. One way to achieve this goal, as well as 

awareness of the entrepreneur and the team, adopting good practices of a renewed 

library can help a lot in the optimization of activities. The objective of this study is to 

show the benefits a particular company would get to adhere to ITIL best practices 

library (related to change, incident and service level management), offering ideas that 

will enhance their services, raising the standards of business quality. 

 

Key-words: ITIL, Change, SLA***, Outsource. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A Metodologia ITIL, que é utilizada pelas maiores empresas do mercado, existe 

a pouco mais de vinte anos e vêm sendo aperfeiçoada para novas versões (atualmente se 

encontra na versão 3).  Nos anos oitenta, com a evolução da tecnologia de informação, a 

agência do governo britânico CCTA (Central Computer and Telecommunications 
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Agency) percebeu a necessidade da criação de um conjunto de boas práticas para o 

melhor gerenciamento de um ambiente de tecnologia de informação, coletando e 

analisando informações de diversas corporações da época e as reunindo em um modelo 

consistente, com o intuito de ser utilizado por qualquer organização de TI, independente 

do seu porte. 

 A ITIL foi escolhida no desenvolvimento desta pesquisa devido justamente a 

esta abrangência, pois é utilizada em grandes corporações (como IBM, Microsoft, HP, 

dentre outras) e, ao mesmo tempo, pode ser utilizada por empresas de pequeno porte, a 

linguagem utilizada na metodologia é flexível para atender a todos os ambientes de TI. 

As empresas que realizam de terceirização de TI podem tirar instruções valiosas da 

metodologia, pois todo o ciclo do serviço é abordado. 

 Segundo o levantamento da Revista Fator, o mercado de terceirização de TI no 

Brasil movimento R$12 Bilhões, uma receita bastante significativa (PARDANI; 

FABIANO, 2014). Com o fato de que estas atividades representam uma boa fatia no 

mercado, é essencial que as empresas que realizam estes serviços tenham sempre as 

boas práticas em vigor, para garantir uma boa prestação de serviço e redução de 

possíveis riscos. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Para uma maior compreensão deste artigo, os seguintes tópicos serão abordados 

a seguir: 

 

 ITIL (Information Techonology Infrastructure Library) 

 Gerenciamento de Mudanças (uma vertente da metodologia ITIL) 

 Terceirização de TI 

 

 Segundo a Axelos (2013), ITIL é um conjunto de boas práticas sugeridas para 

serviços de TI, que acompanham todo o ciclo de vida do serviço, incluindo sua 

estratégia, modelo, transição, operação e melhoria contínua. O ITIL sugere às 

organizações uma aproximação holística do gerenciamento de serviços, onde todas as 

etapas serão abrangidas e cuidadas. 

Dentro da biblioteca de ITIL, está descrito o método de utilizado para manter a 

integridade dos sistemas e ao mesmo tempo garantir segurança e organização em um 

ambiente de TI. Estes são os processos de Mudanças (Changes). 

Uma mudança, como o nome sugere, é qualquer alteração realizada em um 

ambiente, e esta pode ser requisitada por inúmeros motivos, tais como (ITIL Service 

Operations v3, p.177): 

 

 Um aprimoramento de hardware, software ou aplicações utilizadas no mesmo; 

 Alterações e aprimoramento de rede em um ambiente; 

 Remoção e/ou troca de produtos obsoletos; 

 Alterações em processos e procedimentos. 

 

Embora o conceito de mudanças seja simples, o processo desde a criação de uma 

mudança, até o momento em que ela é concluída é complexo e existem diversos passos 

que devem ser seguidos para manter a implementação com a menor margem de erro 

possível. Segundo o manual da UCISA¹ (A Guide to Change Management), o 

gerenciamento de mudanças existe para assegurar que métodos padronizados e 
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procedimentos serão utilizados para uma mudança efetiva, evitando ao máximo 

qualquer tipo de falha. 

No entanto, qualquer falha ou desleixo durante tais processos pode gerar um 

problema na mudança, esta que, dependendo do impacto pode gerar perda de dados ou 

investimentos financeiros. 

 Apresentado o conceito de mudança, é muito importante que uma empresa que 

preste serviços de TI tenha suas metodologias devidamente funcionando. Também 

conhecido como outsourcing, terceirização de TI é uma estratégia que diversas 

empresas vêm tomando, que consiste em transferir (em parte ou completamente) um 

trabalho interno de uma área para uma entidade externa, devido a uma possível falta de 

recursos na área em questão ou à redução de custos de mão de obra e elevação do foco 

da empresa ao seu core business, ou seja, investir mais no trabalho para o qual a 

empresa existe. Com o aumento da competitividade no mercado, muitas empresas 

adotaram esta tática, terceirizando algumas de suas atividades, inclusive TI. 

(GIMENEZ; MARCELLO, 2015). 

O foco deste trabalho é mostrar a uma empresa que terceiriza serviços de TI os 

ganhos que possivelmente seriam obtidos caso tal empresa adotasse as metodologias de 

ITIL nos seus negócios, limitando-se à área de gerenciamento de mudanças. Após uma 

reunião realizada em Itatiba com o dono da empresa e os membros deste trabalho, a 

Peron Tecnologia será utilizada nesta pesquisa, para demonstrar quais seriam as 

mudanças e melhorias em seus processos de gerenciamento de mudanças, de incidentes 

e de nível de serviço, caso a empresa inclua as soluções de ITIL em suas operações. 

A Peron Tecnologia é uma empresa que realiza serviços de terceirização de TI 

nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Campinas, Itatiba, Morungaba e Atibaia. Atuando no 

mercado há quatro anos, a empresa conta com um grande número de clientes (46 no 

total), e com aprovação de todos eles. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A Peron atua no mercado desde 2011 no mercado de terceirização de serviços de 

TI, com uma equipe de seis funcionários, atuando nas cidades de São Paulo, Jundiaí, 

Campinas, Itatiba, Morungaba e Atibaia. Apesar do porte da empresa, conta com 46 

clientes, oferecendo cobertura para todos os tipos de serviços de TI que eles 

eventualmente precisem, desde a instalação de um novo equipamento em um escritório 

até a atualização de um software. 

Existem três formas utilizadas para o atendimento ao cliente: por telefone, e-

mail ou pela criação de tickets. A empresa usa o sistema de telefonia VoIP, com a 

adição da ferramenta Voice X (desenvolvida pela própria empresa). Esta ferramenta 

monitora os horários de cada ligação e também grava todas as chamadas realizadas e 

recebidas. 

O principal meio de atendimento e solução dos problemas, porém, é por meio da 

ferramenta de criação de tickets (também desenvolvida pela própria empresa). A 

ferramenta foi desenvolvida tendo em mente ser simples e intuitiva, de forma que os 

operadores consigam utilizá-la de forma rápida e eficiente e os clientes consigam 

suporte sem muitas complicações. 

Dito isto, o processo para o cliente criar um ticket solicitando suporte da Peron é 

extremamente simples, basta cadastrar um e-mail e senha para acesso. Feito isso, ele 

poderá criar tickets para o suporte trabalhar, estes que contem apenas as informações 

necessárias para o suporte resolver o problema, assim o cliente não precisará preencher 
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inúmeros campos.  Existe um acordo entre a Peron e seus clientes, onde cada cliente 

possui um funcionário “administrador” do sistema, que coordena quais pessoas podem 

abrir tickets para o suporte. Após o ticket ser finalizado, o cliente precisa avaliar a 

qualidade de serviço do mesmo (de 1 a 5 estrelas). Caso existam muitos tickets fechados 

e avaliações pendentes para um mesmo cliente, ele pode não conseguir criar mais 

tickets, até que todos os anteriores  tenham sido avaliados. 

Pelo lado do operador da ferramenta, a mesma dispõe de filas para gerenciar os 

tickets criados pelos clientes, podendo escolher os que serão atendidos, sua prioridade, 

atualizar informações de determinado ticket e outras ações relacionadas. 

Repetindo, a ferramenta foi desenvolvida com o intuito de ser prática para o uso, 

de forma que os operadores consigam executar suas funções sem se perder em inúmeras 

opções redundantes, mesmo assim, a ferramenta não deixa de ser completa, criando 

inclusive relatórios plausíveis para auxiliar e documentar todo o trabalho feito. 

Todas as informações a respeito da Peron foram conseguidas na reunião com o 

dono, inclusive a de que as metodologias ITIL não fazem parte das operações da 

empresa. 

Vale ressaltar, a ideia não é mudar o padrão de serviço prestado na Peron, e sim 

aperfeiçoá-lo, como diz a seguir (MAGALHÃES, IVAN LUIZIO, 2007, p.65): 

 

“A adoção da ITIL não obriga a uma nova maneira de pensar e agir. Essa 

adoção fornece uma base onde colocar os processos existentes em um 

contexto estruturado, validando suas atividades, tarefas, procedimentos e 

regras.” 

 

 Logo, a ideia a seguir é apresentar as sugestões e demonstrar quais mudanças e 

benefícios trarão caso sejam implementadas. 

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Nesta sessão, serão discutidas quatro ideias, após pesquisa e estudos da 

metodologia, bem como as diferenças e vantagens que ocorreriam com sua inserção na 

Peron Tecnologia. As ideias para este artigo foram reunidas de uma série de fontes, 

sendo as duas principais a reunião com o dono da empresa e o livro Gerenciamento de 

Serviços de TI na Prática, de autoria de Ivan Luizio Magalhães e Walfrido Brito 

Pinheiro. 

 

PRIMEIRA PROPOSTA: GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

 

Na atual ferramenta utilizada na Peron, são criados tickets (na maioria das vezes 

pelos clientes) para todo o tipo de solicitação. A ideia é a criação de uma sessão 

independente, uma área nova na empresa, dedicada ao gerenciamento de mudanças, 

integrada na ferramenta atual. 

Esta adição é de importância crucial, o processo de mudanças na área de TI 

exige um grande preparo por parte de quem a fornecerá, pois muitos fatores precisam 

ser levados em consideração, desde a análise com a equipe para discutir se o ambiente 

está preparado para tal processo, a execução do processo e possíveis riscos pós-

execução. 

E todo este preparo existe justamente para minimizar as chances de ocorrerem 

problemas após a operação. Existem mudanças simples, com poucos passos, outras 

complexas e demoradas, assim como existem mudanças arriscadas. Em todo caso, tudo 
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precisa ser avaliado com cautela, independente se a solicitação de mudança veio pelo 

cliente ou pelo próprio suporte, é importante que todos os papéis e responsabilidades 

sejam devidamente especificados e, não menos importante, é necessária a documentação 

de todo o processo. Será descrito, a seguir, como funcionará este importante processo na 

Peron. 

Visto que a ferramenta para gerenciamento de tickets na Peron atende as 

necessidades contratuais dos clientes, não se faz necessária a criação de uma nova, mas 

sim a inclusão das novas funções na mesma. 

Para toda mudança, é importante que haja um diálogo entre cliente e suporte 

antes de sua aprovação. É a chamada Análise de Risco, trata-se de uma reunião para 

decidir as vantagens e desvantagens de aplicar a mudança discutida no ambiente. 

É recomendada a utilização da matriz SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities 

and Threats), ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) durante estas 

reuniões. Esta matriz é uma ferramenta utilizada para se fazer a análise de um cenário, 

pela sua simplicidade, pode ser utilizada em muitas ocasiões um conjunto de quatro 

campos que permite organizar as ideias discutidas. 

 Os quatro campos representam, respectivamente: força, oportunidade, fraqueza 

e ameaça. Em forças e fraquezas, a equipe vai discutir as vantagens e desvantagens 

internas da mudança, em oportunidades e ameaças a discussão é externa, fazendo uma 

análise do mercado, discutindo os prós e os contras de aplicar tal mudança no cliente.  

Depois da discussão e reunião de ideias, a equipe do cliente deve fazer um 

levantamento, analisando se vale a pena continuar com o processo. Caso o resultado 

seja positivo, a mudança será solicitada, e uma nova fase do processo começa. 

Ao solicitar uma nova mudança, é necessária a inserção de todas as informações 

relacionadas na nova área da ferramenta, com o nome Gerenciamento de Mudanças. O 

gerenciamento dos tickets de mudanças será paralelo aos tickets convencionais, 

portanto, trata-se de uma nova fila a ser monitorada pelos operadores. Também se faz 

necessária a produção de relatórios específicos relacionados às novas atividades. 

 

Figura 1 – Protótipo da Tela de Gerenciamento de Mudanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 2 – Protótipo da Tela de Gerenciamento de Mudanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Quando o cliente (ou operador) estiver no processo de criar esta nova mudança 

na ferramenta, ele vai clica na sessão “Nova Mudança”. Com isto irá surgir uma nova 

tela, onde o usuário entrará com o título do novo processo.  

Existirá o campo para a Solicitação da Mudança, onde serão descritos o passo a 

passo, os papéis e responsabilidade de cada um, as modificações que ocorrerão no 

ambiente devido ao processo, bem como o plano de backout (uma restauração do 

sistema).  

Em seguida, irá selecionar a opção do “Tipo de Mudanças”, por exemplo, 

"Instalação de software", "Manutenção de Hardware", "Retirada de Equipamento", 

dentre outras.  

Por questões de um controle melhor, é sugerido que apenas os usuários 

administradores dos clientes abram os tickets relacionados à mudanças. No processo de 

inserção do novo ticket na ferramenta, as informações relacionadas ao usuário serão 

preenchidas automaticamente, inclusive o mesmo usuário será o responsável por revisar 

o processo e fechar o ticket quando tudo estiver concluído. 

 Em seguida, o usuário deverá selecionar a prioridade da mudança (também 

acertada anteriormente em reunião), que estão divididas em Normal, Alta e 

Emergencial, onde: 
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 Normal: opção destinada a mudanças que não tem necessidade de serem 

realizadas de imediato. Como uma instalação de um software, uma alteração 

de nome de usuário. 

 Alta: Quando uma mudança necessita ser efetuada com certa rapidez, porém 

não imediatamente.  

 Emergencial: Este tipo de mudança requer uma atenção especial, onde se faz 

necessário realizar o seu atendimento imediatamente, para que se possam 

evitar possíveis danos ao cliente.  

 

 Como passo final para concluir a criação do ticket, é necessário preencher o  

campo do Plano de Implementação, que consiste em um conjunto de atividades (tasks) 

realizadas para a execução da mudança, realizadas uma após a outra. Este campo 

funcionará como uma tabela, onde o usuário deverá preencher os dados de cada 

atividade:  

 

 Descrição: Descrição das atividades que serão realizadas; 

 Responsável: Quem será o encarregado de realizar a atividade; 

 Data Inicial: A data em que se deve iniciar a execução dos procedimentos; 

 Data Final: Data em que se está programado para finalizar a atividade; 

 Status: Campo no qual deve ser descrito, em que posição a atividade se 

encontra. 

 

Assim que o usuário preencher todos os campos relacionados a uma atividade, o 

programa criará uma nova linha, caso seja necessária a inclusão de mais atividades. 

Concluída a criação do ticket, ele será direcionado para a fila do suporte, onde 

existirão os seguintes status a serem definidos de acordo com a situação: Registrado, 

Em andamento, Pendente, Rejeitado e Finalizado. O status “Registrado” é para tickets 

novos, que foram adicionados na fila do suporte, assim que o operador analise se os 

parâmetros estão de acordo com o planejado, o status é alterado para “Em Andamento”.  

Quando o ticket se encontra nesse status, significa que o responsável está 

realizando a tarefa direcionada a ele, caso não haja tarefas a serem realizadas em certo 

momento, e a próxima esteja agendada para um tempo futuro, a mudança será colocada 

em “Pendente”.   

O ticket pode ser “Rejeitado” quando as informações contidas nele não estão de 

acordo com o que foi combinado nas reuniões anteriores, o operador que escolher este 

status deverá expor o motivo ao cliente, indicando os erros encontrados e solicitando a 

correção. 

Quando uma mudança for concluída, será realizada uma revisão para verificar se 

os procedimentos foram executados corretamente. Esta revisão é a última atividade do 

ticket, que será executada pela pessoa que o abriu. Sendo realizada esta tarefa, a pessoa 

poderá fechar o ticket, colocando no status “Finalizado”. 

Após o processo ser finalizado, caso todos os passos tenham saído como o 

planejado, o ticket é armazenado para futuras consultas. Caso ocorram problemas no 

sistema relacionados com a mudança, inicia-se o processo de backout, onde o usuário 

administrador irá reabrir o ticket para seguir as instruções necessárias. 

Backout é o nome dos processos necessários para restaurar o sistema para a sua 

forma original, eles devem ser bem descritos, pois caso a mudança esteja finalizada e 

problemas venham ocorrer, é necessário que o suporte esteja pronto para agir e reverter 
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todos os processos realizados, seguindo as instruções descritas na solicitação da 

mudança. 

Os dados gerados através da realização da mudança deverão ser armazenados 

em um histórico, relatórios, no banco de dados do sistema, para uma melhor coleta de 

dados no futuro. 

 

SEGUNDA PROPOSTA: ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

 

Atualmente a Peron tecnologia utiliza o campo "categoria" dentro dos seus 

tickets, para definir o quão importante é aquele pedido ou incidente. Assim, os 

operadores vão agir sempre naqueles que tem maior importância de acordo com o que 

foi definido e acordado entre os funcionários da Peron. 

A ideia é padronizar isso, de forma que não seja apenas um acordo entre seus 

funcionários. E para se tornar viável realizar essa padronização, a proposta é a inserção 

de um Acordo de Nível de Serviço. 

Um ANS é um acordo que firma uma relação comercial, no entanto, também é 

frequentemente usado como um contrato negociado entre um cliente e seu provedor de 

serviços. 

Para a composição deste acordo, o ideal é a realização de uma reunião entre a 

Peron e seus clientes para discutir quais serviços serão os com maior prioridade para 

este cliente em especifico. É bom definir também até aonde vai o escopo da Peron com 

aquela organização. 

 Assim que forem definidos esses pontos, o Memorando de Entendimento 

pode ser preenchido: 

 

 

Figura 3 – Memorando de Entendimento 
Memorando de Entendimento 

Entre  

 

Peron Tecnologia 

 
e 

 

(cliente) 

 

Este documento define os termos de serviço entre a Peron Tecnologia e seus possíveis clientes para prestar atividades de Suporte de 

TI. 

 

Contexto 

(Explicando porque a parceria com a Peron Tecnologia deve existir.) 

 

Propósito 

(Propósito do termo e Metas da parceria) 

 

Os objetivos listados serão alcançados mediante realização das seguintes atividades: 



93 

 

(Listas e descrever as atividades planejadas com a parceria e quais serão as responsabilidades do cliente e da Peron) 

 

Reportando 

(Registro que irá avaliar a efetividade e aderência ao acordo e quando esta avaliação ocorrerá) 

 

Financiamento 

(Explicar que este documento não é um compromisso financeiro) 

 

Duração 

Este memorando será alterado caso exista mútuo consentimento entre (lista de parceiros). Se tornará oficial a partir da assinatura de 

(nome do cliente) e continuará oficial até ser modificado ou finalizado por qualquer um dos parceiros por mútuo consentimento. Na 
ausência de um consentimento do parceiro, este memorando perderá a validade em (data do fim da parceria). 

Fonte: www.cdc.gov/cancer/ncccp/doc/SampleMOAtemplate.doc 

 

   

 Com as informações recebidas, é possível agora criar prioridades para os 

serviços que, quando indisponíveis ou têm a necessidade de manutenção, tem maior 

criticidade para o cliente. Para isso, outra pequena mudança deve ser feita. 

O campo categoria deixaria de agir como ponto de referência para a priorização 

do trabalho e seria criado o campo "prioridade" no ticket. Idealmente, este campo 

conterá as opções "Prioridade 1, Prioridade 2, Prioridade 3 e Prioridade 4". Também é 

essencial que seja definido qual o tempo de resposta que a Peron deve ter sobre cada 

ticket de cada prioridade. 

Quando um cliente específico for abrir o ticket, este deve levar em conta o que 

foi discutido na criação do ANS e preenchimento do MDE (Memorando de 

Entendimento) e assim classificar a prioridade daquela requisição ou incidente que está 

sendo criado. Obviamente, este, deverá ter bom senso e levar em conta o contrato feito, 

caso contrário a Peron poderá requisitar uma redução na prioridade do mesmo. 

Como toque final, podemos adicionar qual o impacto da Peron não conseguir 

cuidar de um ticket baseado no tempo que foi acordado e qual ação será requerida do 

cliente mediante a isso. 

Com a implementação dos passos acima, teremos vários pontos benéficos para 

ambas as organizações: 

 

o Baseado no escopo definido a Peron pode negociar os valores pagos pelos 

seus clientes, sempre que for realizar atividades que não são atualmente de seu 

escopo (pode ser adicionado se ambas as organizações concordarem de que 

aquela atividade bate com o serviço prestado); 

o Os funcionários da Peron vão agir em cima da prioridade dos tickets, não 

tendo uma regra interna baseada na categoria; 

o Levando em conta o ponto anterior, o foco será sempre no que é importante de 
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verdade para o cliente, gerando assim, o mínimo de prejuízo ou possível 

indisponibilidade para o mesmo; 

o O Acordo de Nível de Serviço fará com que a relação da Peron com seus 

clientes seja mais próxima, aumentando ainda mais a confiança do cliente com 

o provedor de serviços; 

o Se tudo for seguido como definido (o que deve ocorrer de ambas as partes) 

haverá uma maior organização no trabalho realizado pela Peron e aumento na 

satisfação dos seus clientes.  

  

  

TERCEIRA PROPOSTA: SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

Após o ticket que um cliente abriu ser fechado por um operador, o cliente 

receberá um e-mail, notificando o seu encerramento e solicitando que o mesmo realize a 

análise do atendimento na área do cliente (feita por forma de pontuação, de 1 a 5 

estrelas). Todos os tickets possuem este método de avaliação, sendo esta mandatória, 

caso o cliente não avalie certa quantidade de tickets encerrados, o sistema bloqueará o 

cliente de criar novos tickets, até que os anteriores tenham sido devidamente avaliados. 

A proposta é uma modificação neste sistema de avaliação do cliente, tornando 

facultativa a avaliação do atendimento. No entanto, o processo para fechamento do 

ticket dependerá do operador e do criador do ticket (no caso, o cliente). 

Assim que o operador resolver o problema exposto no ticket, o ticket será 

colocado no status “Pendente de Revisão do Cliente”. Esta ideia serve para fortalecer o 

sistema do feedback da empresa, assim que o operador colocar o ticket no novo status, o 

cliente receberá um e-mail para acessar o ticket (na Área do Cliente), onde ele poderá 

realizar uma revisão, caso o problema tenha sido resolvido e tudo esteja de acordo com 

os conformes, o criador do ticket poderá alterar o status para “Finalizado”, onde existirá 

a opção de analisar o atendimento (com o sistema de pontuação), e um campo para 

adicionar comentários, críticas e sugestões.  

Com este novo status, e com a necessidade de revisão por parte do cliente antes 

de fechar os tickets, o retorno de satisfação do cliente será sempre presente, com o 

campo para comentários, os profissionais da Peron poderão coletar as informações, para 

implantar as possíveis melhorias sugeridas, e o criador do ticket sempre estará ciente de 

que o seu problema foi solucionado. Com um novo status para os tickets, a 

administração da fila de tickets, também será simplificada, pois os operadores 

conseguirão consultar com facilidade os tickets que estão pendentes de revisão do 

criador. 

 

QUARTA PROPOSTA: ANÁLISE DE CAUSA RAIZ E PLANOS DE AÇÃO  

 

 

 Por mais alinhado e bem definido que um processo seja ainda existe o risco de 

um problema acontecer e mesmo que o processo de backout de mudanças cubra a parte 

de correção, ainda é necessário fazer uma análise do erro e decidir qual ação será 

tomada a partir deste ponto para evitar que isso venha ocorrer novamente. É nestes 

casos que utilizamos uma análise de causa raiz, para saber exatamente aonde ocorreu o 

problema e o que deve ser mudado nesse ponto.  

 Este método de determinação de problema é feito através dos “cinco porquês”, 

ou seja, trata-se de baseado no problema, perguntar primeiramente o porquê o problema 

ocorreu e continuar o questionamento com as respostas obtidas. Por exemplo: 
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 P: Por que o sistema não estava no ar no horário definido? 

 R: Porque houve um problema durante a execução de uma mudança, causando 

atraso no processo de subir o sistema. 

P: Porque houve um problema durante a execução da mudança? 

R: Porque o operador não tinha muito conhecimento sobre o processo e acabou 

dando um comando errado. 

P: Porque o operador não tinha muito conhecimento sobre o processo? 

R: Porque não houve verba o suficiente para pagar o treinamento do mesmo. 

P: Porque não houve verba o suficiente para realizar o treinamento do 

funcionário? 

R: Porque o mesmo foi utilizado para x fins. 

 

Na análise acima o problema estava na falta de capital da empresa em questão, 

mas é interessante analisar, que apenas quatro questionamentos foram feitos e não cinco 

como diz o nome do método. O motivo disto é que em cinco questionamentos já é 

possível encontrar a causa raiz, mas em muitos casos ela é encontrada antes, quando não 

faz mais sentido realizar um questionamento em cima daquele ponto. 

Uma vez que determinamos a causa raiz, precisamos agora determinar um plano 

de ação para que isso não ocorra mais. Um possível plano de ação para o exemplo usado 

previamente, é repassar com a parte financeira da empresa a importância de uma boa 

administração de seus fundos. O cliente também pode exigir um plano de ação 

especifico da empresa, desde que leve em consideração a causa raiz do problema. 

No geral, analises de causa raiz e planos de ação são relacionados. Enquanto a 

análise serve para determinar problemas tanto dentro da organização quanto com seus 

clientes, exatamente no ponto chave. Um plano de ação bem estruturado e repassado 

com todos os envolvidos deve evitar futuros problemas de natureza semelhante, 

diminuindo riscos e possíveis insatisfações de todas as partes. 

Na Peron tecnologia, temos uma análise baseada nos registros de tickets e 

ligações feitas e embora também seja eficiente por ter uma prova concreta, é preciso 

levar em conta se a causa raiz realmente pode ser encontrada através destas e se não 

estamos vendo apenas a superfície de um problema que pode se repetir.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos estudos da metodologia ITIL e dos conhecimentos adquiridos dos 

negócios da Peron Tecnologia, as proposta apresentadas neste trabalho contribuirão para 

uma evolução dos serviços prestados pela empresa. 

 Essa evolução será notada devido ao maior contato que será feito com o cliente 

através do acordo do nível de serviço, que também acarretará em uma visão maior dos 

serviços realizados por ambos. 

 Também podemos destacar que será realizada uma análise mais profunda dos 

erros que podem vir a ocorrer e sugestões de como tais problemas poderiam ser 

evitados, com a utilização da análise de causa raiz somada com os planos de ação. 

            A criação das mudanças no sistema do cliente também irá ajudar a separar ações 

mais críticas no sistema, aumentando a integridade e permitindo que os horários de 

disponibilidade sejam discutidos para a maior satisfação dos clientes. 

E também no quesito satisfação, será obtida uma perspectiva melhor dos 

serviços que estão sendo prestados pela Peron Tecnologia, bem como será mais prática 

a documentação de respostas dos clientes, utilizando o novo sistema de avaliação.  
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Apenas adotar as boas práticas não é garantia total de que uma empresa prestara 

serviços de maneira eficiente, é necessário existir disciplina e coordenação por parte da 

equipa e uma boa liderança, para uma boa fluidez nas operações, o que já ocorre na 

Peron. 

No entanto, a adição da boa base que a metodologia propõe irá contribuir para 

uma maior robustez nos serviços prestados, melhores garantias e também um auxilio 

para quando ocorrerem ampliações da empresa no futuro. 
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PROGRAMAÇÃO EM PAR DE ACORDO COM EXTREME 

PROGRAMMING E KANBAN 

 
Carina de Oliveira Pavim¹ 

Fabiano Pagliotto² 

 

RESUMO 

As chamadas metodologias ágeis surgiram para nos auxiliar de uma forma mais 

produtiva no desenvolvimento de softwares. A metodologia Extreme Programming veio 

a surgir com o mesmo intuito, porém para condições ou recursos que se encontram mais 

escassas, e em que o escopo do projeto possui mudanças constantes. Neste artigo irá ser 

abordado a prática de programação em par adotada pela extreme programming e o 

método de organização de atividades com o Kanban. Irá ser apresentado uma pesquisa 

para identificar quais são os ganhos proporcionados pela programação em par e pelo 

Kanban, e como podemos acrescentar o Kanban na metodologia XP para se obter um 

melhor aproveitamento da programação em par e no desenvolvimento de software. 

 

Palavras-chave: Programação em Par, Extreme Programming, Kanban, XP, 

Metodologia, Prática. 

 

 

ABSTRACT 

The Agile Software Development arisen to help us in a more productive way in software 

development. The Extreme Programming met hodology grew up with this same 

intention, however, to conditions and resources insufficient,and cases that the project 

has constant changes. In this article will be approach the praticle of development in 

pairs, adopted for extreme programming and the organization of activities method with 

Kanban. It will present a research to indentify which are the gains proporcioned for 

pair development and Kanban, and how can we add Kanban in XP methodolody to 

obtain a better advantage of pair and Software Development. 

 

Keyworks: Pair Programming, Extreme Programming, Kanban, XP, Methodology, 

Practice. 
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Introdução 
 

Uma forma comum de se obter uma significativa melhora na qualidade e 

desempenho no desenvolvimento de softwares, são as chamadas metodologias 

(Tradicionais ou Ágeis), as quais são utilizadas antes, durante e em alguns casos depois 

do desenvolvimento do projeto. 

As metodologias ágeis são as mais utilizadas atualmente, cada uma possui um 

conceito diferente, porem todas tem o mesmo foco, entregar o produto requisitado pelo 

cliente no período determinado, sem nenhum custo além do que já havia sido 

determinado. 

Uma das metodologias ágeis adotada por pequenos grupos de 2 a 12 pessoas 

para o desenvolvimento de um software, é a metodologia denominada Extreme 

Programming ou XP, ela tem por finalidade como o nome já sugere, levar este grupo ao 

extremo do projeto. A metodologia foi desenvolvida por Kent Beck em 1997, a XP 

possui quatro princípios básicos e mais doze práticas que complementa a forma a ser 

seguida em sua utilização. 

Os princípios da XP são: Comunicação, Feedback, Simplicidade e Coragem. 

E suas práticas: Planejamento; Entregas Frequentes; Metáfora; Projeto Simples; 

Testes; Refatoração; Programação em Pares; Propriedade Coletiva; Integração 

Contínua; Semana de 40 horas; Cliente Presente e Padrões de codificação. 

É utilizado para a implantação de mudanças que não prescreve papéis ou 

práticas específicas. Em vez disso, oferece uma série de princípios que buscam melhorar 

o desempenho e reduzir desperdício, eliminando atividades que não agregam valor para 

a equipe. 

O Kanban surgiu inicialmente com o intuito de melhoria para a linha de 

montagem, é o método que monitora todo o planejamento e controle do Just In Time 

(JIT). É um subsistema do JIT usado para controlar os estoques em processo, a 

produção e o suprimento de componentes, ou o fluxo de peças (Refugo, Sobras, Peças 

boas), também se assemelha pela facilidade em identificar este fluxo através de um 

quadro, a onde são organizadas as tarefas, assim gerando uma melhor compreensão aos 

operários do que será feito, do que está sendo feito e de tarefas que já foram realizadas. 
 

Revisão Bibliográfica 

 

Na Extreme Programming, visa-se que todos os integrantes da equipe (gerentes 

líderes e programadores) estejam cientes de todas as partes envolvidas do projeto. 

Todos os programadores terão acesso a outras partes do projeto (Propriedade 

coletiva) para serem programadas, testadas ou até mesmo serem refatoradas. 

Com isto, é necessário que o ambiente de produção tenha um espaço bom, para 

que possa ser alocado os dois programados com conforto, tendo neste ambiente um 

computador, teclado e mouse. O programador que irá estar sentado na frente do 

computador será chamado de ‘Condutor’, ele ficará responsável por codificar, e o 

programador que irá estar ao lado é chamado de ‘Navegador’, ele irá pensar 

estrategicamente ao observar o que o condutor está programando, assim quando 

identificado algum erro ele irá auxiliar o condutor. 

 
Isso é importante porque “numerosos experimentos confirmaram que o olho 

tem uma tendência de ver o que ele espera ver.” Sendo assim, possui uma 

“capacidade quase infinita de não ver o que não quer ver. (...) Programadores, 

se deixados com seus próprios aparelhos, irão ignorar os erros mais 
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escandalosos (...) que qualquer outra pessoa consegue ver em um instante. 

(TELES, 2005, p.79 apud WEINBERG) 

 
Outro benefício é a constante modelagem da solução, segundo (BARBOSA, 

2005, p.38, p.39) quando uma solução é modelada por dois programadores, ela tende a 

ser mais eficiente do que quando modelada por apenas uma pessoa. Principalmente 

porque ao modelar uma solução, um programador possui um conjunto de 

conhecimentos e experiências que acumulou ao longo de sua carreira, mas dois 

programadores possuem dois conjuntos diferentes de conhecimento e experiências. 

Assim se um parceiro sugere algo muito complicado, o outro parceiro identifica a 

complexidade e indica sugestões mais simples.  

Proporcionando ao final, um resultado mais claro e mais simples do código. 

Mesmo com tais vantagens muitos consideram está prática um desperdício de 

profissional, pois enquanto o navegador fica pensando no código com o conduto, ele 

poderia estar codificando outra parte do projeto, assim ocasionando uma perca de tempo 

e dinheiro, visto que uma pessoa está sendo pago para fazer a mesma parte do projeto 

em que outra pessoa já está focada. 

Outros contrapontos que também são levantados por MEDEIROS (2015) é de 

que a PP ou Programação em Par irá gerar um aumento de custo ao projeto, os 

programadores podem ter uma facilidade em fugir da prática, dificuldades culturais em 

compartilhar conhecimento e facilidade em desviar a atenção no desenvolvimento. 

 

A menos que: 

• Os padrões de codificação reduzam brigas mesquinhas; 
 

• Todo mundo esteja descansado e tranquilo, reduzindo mais 

ainda a chance de discussões não proveitosas; 
 

• Os pares escrevam testes juntos, o que dá a eles a chance de se 

sintonizarem antes de começarem a implementação; 
 

• Os pares tenham a metáfora para apoiar suas decisões sobre 

nomeação e projeto básico; 
 

• Os pares estejam trabalhando com um projeto simples, para que 

os dois entendam o que está acontecendo. 

Dessa forma, talvez seja possível escrever todo o código de 

produção em pares. BECK (2004, p.76) 

 
Evitando assim o que foi descrito por Robert Martin que faz a seguinte descritiva 

de um ambiente de trabalho confuso em relação aos códigos já produzidos pela equipe. 
 

Ao longo de um ou dois anos, as equipes que trabalham rapidamente no 

início de um projeto podem perceber mais tarde que estão indo a passos de 

tartaruga. Mudança alguma é trivial. Cada adição ou modificação ao sistema 

exige que restaurações, amarrações e remendos sejam “entendidas” de modo 

que outras possam ser incluídas. Com o tempo, a bagunça se torna tão grande 

e profunda que não dá para arrumá-la. Não há absolutamente solução alguma. 

(MARTIN, 2012, p.04) 
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KOSCIANSKI e SOARES (2007, p.310) descrevem que é muito difícil que 

outro programador deduza o propósito de cada variável, até mesmo o programador que 

escreveu o código pode ter problemas em entende-lo após alguns dias. O que não é um 

problema muito grande na XP diante do fato que todos possuem acesso aos códigos 

criados, e que duas pessoas estão pensando coletivamente para a solução de um 

problema, resultando assim em uma melhora significativa do código. 

Segundo BECK (2004, p.54), as pessoas gostam de aprender, gostam de 

interagir com outras pessoas, gostam de fazer parte de um time que irá ganhar, que irá 

botar sua confiança nelas, gostam de estar no controle, e assim causando uma satisfação 

maior ao estar programando. 

A programação em par também proporciona aos programadores um ganho 

significativo de conhecimento, não somente para o programador que está codificando, 

que normalmente é o mais inexperiente, mas também para o programador mais 

experiente, pois assim ambos irão compartilhar o conhecimento que possuem no 

decorrer da atividade, fazendo com que seja nivelando de certa forma o conhecimento 

de ambos. 

 
Regras simples de estilo de codificação podem poupar bastante trabalho, na 

medida em que evitam erros de compreensão durante a leitura do código. Um 

estilo se aprende normalmente lendo código de outras pessoas. Práticas como 

programação em duplas sugeridas pela metodologia XP são positivas. 

KOSCIANSKI e SOARES (2007, p.307) 

 

Também serve para que o programador inexperiente ganhe mais confiança ao 

programar, e experiência nos padrões de codificação adotado pela empresa, o que irá 

gerar uma maior compreensão do que foi realizado, não somente para aqueles que 

codificaram, mas para qualquer outro programador que venha a pegar esta parte do 

código em outra ocasião. 

Podemos verificar estas vantagens e desvantagens com a seguinte tabelas: 

 
Tabela 1: Vantagens e Desvantagens 

Vantagens Desvantagens 

Diminui o tempo de refatorações 
Utilização de dos programadores no mesmo 
projeto 

Nivela o conhecimento entre os 
programadores Desvio de atenção no projeto 

Ajuda os novos programadores a adaptar-se 
com o formato de programação da empresa Aumento no tempo do projeto 

Código consistente   

Constante modelagem da solução   

Facilidade na identificação de falhas no código.   

Facilidade no entendimento do código de 
outros programadores   

A tabela demonstra as vantagens e desvantagens encontradas ao decorrer da revisão. 

 

O Kanban apesar de conter um foco diferente, foi adaptada e aperfeiçoada por 

empresas desenvolvedoras de software, trazendo para a realidade destas empresas as 

melhorias que o Kanban proporciona em relação a visualização do fluxo de trabalho. 
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Entretanto é comum confundir este método com metodologias específicas de 

desenvolvimento como XP, Scrum, Cascata, entretanto este método se distingue por não 

apresentar uma grande mudança na programação em si, mas sim em como o projeto está 

sendo visto e gerenciado. BOEG (2012, p.09) enfatiza que o Kanban pode ser benéfico 

para metodologias tanto ágeis ou não, pois está impulsiona as mudanças e melhorias 

contínuas. 

Assim como Mariotti explica o impacto que causa no desenvolvimento da 

equipe ter este método. 

 
Os métodos ágeis fornecem transparência sobre as atividades em andamento 

e concluídas, e reportam métricas com velocidade. O Kanban, no entanto, vai 

um passo além e dá transparência ao processo e seu fluxo, expondo gargalos, 

filas, variabilidade e esperdícios. Portanto, tudo que impacta no desempenho 

da equipe de produção e para entrega de valor, fica explícito no modelo 

Kanban. (MARIOTTI, 2015, p.07) 

 

O Kanban funciona como um sistema simples utilizando o mínimo de estoque 

ou de processos, AGUIAR e PEINADO (2012, p.139, p.140), enfatizam a ideia de que 

quando se tem um sistema que empurra muitos processos, este se torna como um lago, 

quanto mais fundo o lago, mais difícil é ver o que há no fundo do lago, os problemas 

estão encobertos, assim dando a falsa impressão de que tudo está bem, porém com um 

sistema que reduz o número de processos puxados, este se torna mais fácil de visualizar 

o que tem no fundo do lago, podendo assim podendo tomar uma providência o mais 

rápido possível. AGUIAR e PEINADO (2012, p.142)O ideal é que se tenha um 

equilíbrio entre o consumo e a produção, para que assim, seja possível a redução do 

número de cartões Kanban, para que o lago fique mais raso. 

 

Caso visualizar seu trabalho seja difícil, pare. Não vá além, a não ser que 

tenha conseguindo visualizar todo o trabalho que você faz. Se ainda existe 

informação escondida e algumas tarefas estiverem completamente fora do 

seu sistema de entregas, há pouca chance de que se consiga tomar decisões 

fundamentadas sobre a melhor forma de otimização. Uma regra geral é que 

se pode gerenciar apenas o trabalho que se pode ver. (BOEG, 2012, p.12) 

 

Uma forma fácil de utilizar o Kanban é através de um quadro que mostra os 

procedimento e processos, é muito importante observar a ordem de colocação no 

quadro, pois são eles que informam como está indo a produção, (BOEG, 2012, apud 

David J. Anderson, p.09) “o design do sistema Kanban é um processo de pensamento; 

não uma cópia ou modelo de implementação de competências”. 

Assim como AGUIAR e PEINADO (2012, p.142) que explicam a importância 

da colocação dos cartões, pois um fornecedor tanto interno quanto externo, ao ver os 

cartões no quadro conseguirá identificar o que já foi retirado do estoque, isto funciona 

como uma autorização para produzir a peça. 

A visualizar deste quadro e de seu fluxo de trabalho traz uma série de benefícios, 

sendo os mais importantes: Foco no “todo”, Transparência e Identificação de 

desperdícios BOEG (2012, p.12). É importante saber também que no quadro Kanban, 

temos dois estágios, quando o quadro está vazio e quando o quadro está cheio. 

Um quadro sem cartões, “significa que o estoque necessário está completo e que 

você não deve produzir nada. Qualquer produção além da determinada no quadro será 

considerada superprodução que, além de ser desnecessária, trará custos de estoque e 

prejuízo para a empresa” (AGUIAR; PEINADO, 2012, p.143). 
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Já quando quadro se encontra cheio significa que a produtividade está menor, 

“Se o estoque de peças se aproxima do ponto crítico com frequência, é importante a 

participação de todos os responsáveis, no sentido de auxiliar na identificação das causas 

que estão provocando esta situação” (AGUIAR; PEINADO, 2012, p.144). 
 

Metodologia 

Para o levantamento dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores e suas 

combinações nas línguas portuguesa e inglesa: “Programação Extrema”, “Extreme 

Programming”, “Kanban”, “Programação em Par”, “Pair Programming” e 

“Metodologias Ágeis”. 

A principal metodologia que será utilizada para fundamentar esta pesquisa será 

em forma de levantamento bibliográfico e baseado em experiências vivenciadas por 

alguns dos autores. A pesquisa bibliográfica é uma das melhores formas de iniciar um 

estudo, buscando-se semelhanças e diferenças entre os artigos levantados nos 

documentos de referência. 

Além da pesquisa bibliográfica também foi feito um questionário levantando os 

principais pontos de uma determinada empresa com relação ao ambiente de 

programação e o quadro Kanban, o método que já é adotado pela empresa área de 

desenvolvimento para a visualização do fluxo de trabalho dos desenvolvedores. 

Com as respostas obtidas, foi possível fazer uma simulação comparativa do 

tempo/ custo de um projeto simples, associando as informações de um ambiente de 

desenvolvimento comum em relação a um ambiente que se é optado pela programação 

em par. 

Assim para associar o quadro Kanban a metodologia XP, foi realizado uma 

virtualização de um quadro Kanban adaptada com algumas práticas importantes da XP. 

Sendo também visualizado um sinalizador para a demonstração das tarefas assim como 

a visualização dos programadores que irão desenvolve-la. 

 

 

Resultados 
 

Nesta seção será respondida à questão proposta no projeto de conclusão do 

curso. Toda a análise e motivos cabíveis para que uma determinada métrica ágil de 

programação e organização a um certo princípio. 

Segundo BRIA e MIKE, (2009) em um dos mais recentes livros de Alistair 

Cockburn, foi computado que um profissional de TI gira em torno de US$2,10 por 

minuto, Bria e Mike então perceberam que na programação em par eles tiveram duas 

discussões sobre o design do projeto que os levou a uma economia de 4 horas de 

refatoração, algo em torno de 2.1 * 120 = $252.00. Ao decorrer, 12 momentos como 

este foram levantados percebendo-se um pequeno equivoco, se estas ocorrências 

economizarem em média 30 segundos de refatoração, então o custo estará em torno 

de 0.5 * 2.1 x 12 = $12.60. Assim, seria economizado um total de $274.60 em 90 

minutos ou em torno de $180,00 por hora. 

Diante desta informação, foi realizada uma pesquisa em uma empresa X, que 

obtivemos o resultado para a análise destas informações, levando em consideração que 

está empresa não trabalha com o método de programação em par foram levantamos os 

seguintes tópicos da empresa. 

Dura-se 3 dias para o desenvolvimento de um projeto web pequeno com 1 

programador. 
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Cerca de 30% do total do projeto é gasto em refatoração. 

Segundo a fonte <http://www.catho.com.br/profissoes/programador/#quanto-

ganha-um-programador> com o acesso em novembro de 2015, o mínimo que um 

programador chega a receber é de 1.150,00  

O que podemos observar então é que, para cada 3 dias de programação um total 

de 24 horas trabalhadas, será gasto em refatoração cerca de 7horas e 20minutos, tendo 

em base aproximadamente R$4,80 por hora trabalhada, teremos um custo de R$34,56 

gastos em refatoração no final de um projeto considerado simples. 

Assim, Cuckburn e Williams realizaram uma pesquisa com alunos de graduação, 

que foram separados em dois grupos, em um grupo seus participantes teriam de 

desenvolver as atividades programando sozinho, e o outro grupo iria desenvolver as 

mesmas atividades, porém em pares. 

 
Após o período de ajuste inicial no primeiro programa (o " jelling " 

atribuição), juntos os pares só gastaram cerca de 15% mais tempo no 

programa do que os indivíduos. Os custos de desenvolvimento, 

certamente não duplicam com programação em par! 

Significativamente, o código resultante tem cerca de 15% menos defeitos. 

(Estes resultados são estatisticamente significativa). O aumento inicial de 

15% no desenvolvimento de código gasto, é recuperada na redução dos 

defeitos. (COCKBURN; WILLIAMS, 2001, p.03). 

 

Com isto, se em um projeto que demora 3 dias para ser finalizada com a locação 

de um programador, tivéssemos dois programadores, poderia ser obtido os seguintes 

resultados: 

 

Horas = Horas do projeto. 

TempRef = Tempo gasto em refatoração %. 

TempTotalRef = Tempo total de horas em refatoração. 

TempoTotalProj= Tempo total em horas gasto no projeto. 

Horas x TempRef = TempTotalRef + Horas = TempoTotalProj 

24 * 0.15 = 3,6 + 24 = 27,6 que, apesar de nos prover 15% a mais no tempo total 

do projeto, teremos 15% a menos de tempo total de refatoração, o que nos dá um total 

de 3 horas e 60 minutos a menos de horas trabalhadas ou, R$17,28 de economia, 

levando em consideração que o TempRef pode ser variável, assim alterando também o 

TempoTotalProj, tendo também em mente que além da economia seu código irá estar 

mais consistente, seus programadores irão conseguir identificar problemas futuros mais 

rapidamente, todos irão entender o que o outro par está programando, evidenciando 

assim uma interação entre os participantes do projeto. 

Visto que a XP é uma metodologia mais prescritiva, ou seja, possui algumas 

regras a mais a ser seguida, e que o método Kanban é considerado menos prescritivo ou 

segundo KNIBERG e SKARIN (2010, p.31) “Kanban deixa quase tudo em aberto. As 

únicas restrições são: Visualize Seu Fluxo de Trabalho e Limite Suas Atividades em 

Andamento. Apenas a alguns centímetros de Faça Qualquer Coisa, mas ainda assim 

surpreendentemente poderoso”. Se torna mais fácil incluir um procedimento de Kanban 

em uma rotina dos programadores que trabalham com XP pois, o Kanban por ser aberta 

ou deixar praticamente sem restrições, é possível misturar práticas e metodologias, 

adaptando o mesmo para o contexto da empresa. 

http://www.catho.com.br/profissoes/programador/#quanto-ganha-um-programador
http://www.catho.com.br/profissoes/programador/#quanto-ganha-um-programador
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Assim, foi elaborado um quadro Kanban adaptado para as condições e realidade 

que provem da metodologia XP, conforme observado ao longo da pesquisa, foram 

identificados alguns pontos que se fariam necessários em um quadro Kanban, para 

obtermos a agilidade na visualização das tarefas. 

O quadro possui os seguintes campos para serem preenchidos: Metáfora, Tempo, 

Planejamento, A Fazer, Fazendo (Andamento, Teste (Espera; Testando), Refatoração) e, 

Feito. 

• Metáfora: segundo a XP, é uma explicação simples que deve ser 

entendida visualizada e vivenciada por todos do projeto, assim todos 

irão possuir uma visão clara do que será feito no projeto. 

• Tempo: O tempo irá determinar em qual quadro irá ficar o sinalizador, 

ou o bloco de notas que conterá as informações da tarefa, conforme o 

sinalizador for movido será as horas em que está sendo feito o projeto, 

ou seja, se 2 à 3 horas e no final o sinalizador está na faixa de 14 horas 

trabalhadas, houve um atraso na entrega deste release. 

• Planejamento: Esta fase determina o que está sendo planejado entre as 

partes interessadas do projeto, ou seja, o que está sendo discutido e 

analisado o que terá prioridade ou não na entrega daquela sprint.  

• A Fazer: Quando o sinalizador estiver nesta área, significa que aquela 

tarefa estará pronta para ser realizada, e a dupla que estiver disponível 

poderá pega-la, se este sinalizador já não estiver com o nome 

determinado para quem irá realizar a tarefa. 

• Fazendo  

o Andamento: Quando o sinalizador se encontra nesta posição, 

significa que a dupla de programadores já está realizando a 

tarefa determinada 

o Teste  

 Espera: A dupla está aguardando para a liberação do 

computador central de testes para realizar seus testes. 

 Testando: Já está sendo testado o programa 

o Refatoração: Quando o bloco se encontrar no quadro de 

refatoração, significa que algo foi necessário realizar para que a 

funcionalidade seja entregue sem erros. 

• Feito: Significa que esta parte do projeto já foi finalizada e entregue 

para se juntar ao próximo módulo do cliente. 

Conforme descrito, foi criado o seguinte modelo de quadro Kanban adaptado: 
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Figura 1: Quadro Kanban 

 

Imagem de um quadro Kanban adaptado para a metodologia XP 

 

Para a demarcação das tarefas no quadro criado, utilizamos o seguinte 

sinalizador. 

Figura 2: Sinalizador 

 

Sinalizador de exemplo que irá no quadro Kanban 

 

O sinalizador pode conter as informações pertinentes a empresa, neste caso, foi 

informado somente a tarefa a ser realizada, o nome dos programadores e a hora 

estipulada. 

Ressaltando que a XP não impõe que sejam utilizados dois participantes para 

cada projeto, o ideal seria a utilização de dois, porém podem ocorrer casos que a tarefa 

terá apenas um desenvolvedor, o que terá de ser analisado conforme a realidade da 

empresa e a disponibilidade de seus funcionários para que a prática venha a funcionar 

sem problemas. 
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Considerações Finais  

 

Se aplicada corretamente a prática de programação em par podemos observar um 

ganho significativo que este pode variar de acordo com o ambiente de programação.  

Porém observando a simulação verificamos que um projeto simples, com 

duração de 3 dias e dois programadores alocados para a realização da tarefa, podemos 

observar uma redução no tempo de refatoração, gerando assim um ganho de tempo, 

custo e um código mais consistente pois duas pessoas, irão obter uma solução melhor 

para um devido problema do que somente uma pessoa que pode vir a não enxergar os 

erros gerados pelo seu código. 

Além disto também podemos observar um aumento no tempo total do projeto de 

15%, o que não chega a se comparar o tempo gasto em um projeto com apenas um 

programador alocado. 

A programação em par também nos proporcionar ganho sobre a convivência 

com outras pessoas dentro da corporação e um ganho no conhecimento, pois duas 

pessoas sempre irão estar dividindo suas experiências.  

Com tais resultados, foi projetado um método Kanban com a intenção de agilizar 

os processos da empresa sem deixar as práticas da XP de lado, porém ainda assim tendo 

um sistema puxado para os desenvolvedores conseguirem trabalhar observando e 

gerenciando suas atividades. 

Deixando claro ao sinalizar para as outras pessoas qual situação atual do projeto, 

se ele está em andamento, se está parado, sendo testado, refatorado, sendo finalizado ou 

quais partes do projeto já foi entregue, ou simplesmente quem está realizando esta 

tarefa. 

Portanto podemos concluir que a PP pode nos proporcionar um aumento no 

tempo e custo de um projeto, o que atualmente é uma grande busca das empresas, assim 

como o Kanban pode auxiliar no fluxo do projeto, também nos proporcionando um 

ganho visual e gerencial para a empresa. 

 

Referências Bibliográficas 

 

AGUIAR, G. D. F.; PEINADO, J. COMPREENDENDO O KANBAN: UM ENSINO 

INTERATIVO ILUSTRADO. Dissertação (Monografia) — Centro Universitário 

Positivo, 2012. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7. 
 
BARBOSA, W. H. M. A metodologia extreme programming: Um estudo de caso. 

Dissertação (Monografia) — UNIVEM - Faculdade de ciência da computação, 2005. 

Citado na página 3. 
 
BECK, K. Extreme programming explained: embrace change. [S.l.]: Laser House, 2004. 

Citado na página 4. 
 
BOEG, J. Kanban em 10 passos. [S.l.]: inforQ Brasil, 2012. Citado 2 vezes nas 

páginas 5 e 6. 
 
BRIA; Mike. Economizando com Programação em Par. 2009. Disponível 

em:<http://www.infoq.com/br/news/2009/07/dollar-value-of-pair-programming>. 

Citado na página 9. 



107 

 

 
COCKBURN, A.; WILLIAMS, L. The Costs and Benefits of Pair Programming. In: 

Extreme programming examined. [S.l.: s.n.], 2001. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 9. 
 
KNIBERG, H.; SKARIN, M. Kanban e scrum obtendo o melhor de ambos. InforQ, 

2010. Disponível em: < http://www.infoq.com/br/minibooks/kanban-scrum-minibook>. 

Citado na página 10. 
 
KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. dos S. Qualidade de Software. [S.l.]: Novatec, 2007. 

Citado 2 vezes nas páginas 4 e 5. 
 
MARIOTTI, F. S. Kanban: o ágil adaptativo. Revista Engenharia de Software 

Magazine, v. 45, 2015. Citado na página 6. 
 
MARTIN, R. C. Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software. [S.l.]: Altas 

Books, 2012. Citado na página 4. 
 
MEDEIROS, M. P. Implementando Pair Programming em sua equipe. 2015. 

Disponível em: <http://www.devmedia.com.br/implementando-pair-programming-em-

sua-equipe/ 1694>. Citado na página 3. 
 
TELES, V. M. UM ESTUDO DE CASO DA ADOÇÃO DAS PRÁTICAS E 

VALORES DO EXTREME PROGRAMMING. Dissertação (Mestrado) — 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2005. Citado na página 3. 

 

 

 

http://www.devmedia.com.br/implementando-pair-programming-em-sua-equipe/1694
http://www.devmedia.com.br/implementando-pair-programming-em-sua-equipe/1694
http://www.devmedia.com.br/implementando-pair-programming-em-sua-equipe/1694


108 

 



109 

 

REMASTERIZAÇÃO LINUX VOLTADA A APRENDIZAGEM 

INFANTIL 

Caique Rogério Lourenço23 

Jessica Pereira de Lima Silva24 

Raphael Berval Pereira Lazanha25 

Fabiano Pagliotto26 

 

RESUMO  

O uso do computador nas escolas vem aos poucos sendo difundido no Brasil, sendo 

pouco utilizado pelo não interesse das instituições e/ou pelo alto custo para se implantar 

um laboratório de informática. O presente trabalho tem como objetivo a inserção do 

computador nas escolas como instrumento de estudo para o desenvolvimento cognitivo 

das crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental. Apresentamos a criação de uma 

remasterização GNU/Linux como principal intermédio entre o aluno e o computador, as 

etapas de elaboração do projeto com uma breve descrição de cada programa educacional 

que compõem o sistema. Provimos de um fator relevante na introdução do sistema Kids 

OS em escolas, aderimos o uso de software livre, visando a distribuição gratuita às 

instituições, segurança, facilidade de manutenção e potencial a vida útil do hardware. A 

remasterização foi desenvolvida com critérios de acessibilidade e design de software, 

para ser acessível, atraente e simples de usar, mantendo sua similaridade com o sistema 

operacional Windows, facilitando seu aprendizado, tanto do ponto de vista do professor 

como do aluno, que certamente terá contato com tal sistema em outros ambientes. 

 

Palavras-chave: Computador na Educação, distribuição Linux, software livre, 

remasterização. 

 

 

ABSTRACT 

The use of computers in schools is slowly being disseminated in Brazil, being little used 

for non-interest institutions and / or the high cost to deploy a computer lab. This work 

aims to inserting the computer in schools as a study tool for cognitive development of 

children of the first cycle of basic education. Here is the creation of a remastering GNU 

/ Linux as the main intermediary between the student and the computer, the project 

design steps with a brief description of each educational program that make up the 

system. We come from a relevant factor in the introduction of the Kids OS in schools, 

we joined the use of free software in order to free distribution to institutions, security, 

ease of maintenance and potentially life of the hardware. The remastering was 
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developed with accessibility criteria and design software, to be accessible, attractive 

and simple to use, keeping its similarity to the Windows operating system, facilitating 

their learning, both from the point of view of the teacher as the student, who will 

certainly have Contact with such a system in other environments.  

 

Keywords: Computer in Education, Linux distribution, free software, remastering. 

 

Introdução 

A sociedade atual requer pessoas criativas, capacitadas, que saibam trabalhar em 

grupo e que aprendam a se conhecer, e cabe a educação formar esse cidadão. Portanto, a 

educação não deve somente se basear na instrução em que o professor passa para o 

aluno em sala de aula, mas sim avaliar competências que o aluno pode construir 

desenvolvendo seus conhecimentos. 

Este projeto surgiu com o objetivo de atualizar os sistemas operacionais nos 

laboratórios escolares, com um sistema mais leve para as máquinas e com conteúdo 

objetivo, acredita-se que seja mais acessível uma distribuição GNU/Linux remasterizada 

com versão educacional, e uma interface gráfica mais atrativa, oferecendo também a 

facilidade de adaptação do sistema em escolas públicas, por ser um software livre que 

não é cobrado sua utilização, resultando em um menor custo para a instituição, visando 

o menor gasto com o sistema e com o hardware. 

Acredita-se que o computador pode auxiliar o processo de mudança na escola, 

começando pela mudança do ambiente de aprendizagem, que destaca a construção do 

conhecimento, não somente a instrução do professor. 

Indica-se que o computador é uma nova maneira de representar a busca pela 

compreensão de novas ideias e aprimorar as capacidades que o aluno tende a evoluir 

durante a construção de seu conhecimento. 

Para que se exista uma proveitosa relação entre os alunos e a tecnologia dentro 

do plano educacional, é proposto que o sistema operacional possua recursos que 

completem toda a necessidade para tal relação, proporcionando tanto ao aluno quanto ao 

corpo docente um agradável ambiente, sendo este ambiente leve, simples e sempre se 

mantendo atualizado. 

O sistema operacional Kids OS, conta com uma interface gráfica intuitiva, 

também dispõe de aplicativos nos quais irão proporcionar tanto ao aluno quanto ao 

professor diversos recursos didáticos complementares, que servirão de auxilio para 

implementar o uso do computador no processo de ensino e aprendizagem. 

Com a utilização do Kids OS, o professor não tem mais a função de ser aquele 

que apenas ensina, passando a ter um papel que estabelece uma relação contínua de 

profundo aprendizado com seus alunos. A escola torna-se um local no qual tem objetivo 

de difundir e construir o saber. E o aluno tem o papel de fundamental importância 

dentro deste processo, pois o uso do computador como método pedagógico pelo 

professor terá contribuição no processo de construção no conhecimento do educando. 

Sendo assim, o professor como facilitador desse conhecimento, possuindo as 

ferramentas adequadas, irá realizar um trabalho melhor de maneira mais fácil e 

prazerosa para os alunos que passam a construir o conhecimento, onde o que for 
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adquirido acaba se tornando permanente e não algo apenas inserido em sua memória 

que com o decorrer o tempo acaba desaparecendo. 

 

Revisão Bibliográfica 

 

Propondo facilitar e complementar o aprendizado infantil, principalmente para 

as crianças nas séries iniciais, propõe-se aderir o uso do computador para auxílio em 

salas de aula, aperfeiçoando a aprendizagem das disciplinas e promovendo o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas da criança, conforme Libâneo 

(2010 p.102). 

Com isso, para ter bons resultados o profissional precisa estar apto a utilizar a 

tecnologia em aula, Camargo e Bellini (1995 p.10) apontam que “O computador não 

melhora o ensino apenas por estar ali. A informatização de uma escola só dará bons 

resultados se conduzida por professores que saibam exatamente o que querem”. 

Assim sendo, Mercado (1999 p.12) explica que apesar da dificuldade ao usar a 

informática, “Está nas mãos dos professores a busca de uma nova mentalidade 

pedagógica. E para isso ele precisa aprender como usar as novas ferramentas para 

atingir metas mais ambiciosas em termos de conhecimentos.” 

O Ministério da Educação e Cultura – MEC implantou projetos dedicados a essa 

área e criou o III Plano Setorial de Educação e Cultura, destacando a importância das 

tecnologias educacionais e também do uso do computador na educação. 

Nascimento (2007 p.17) diz: 

Propunha-se que o computador deveria submeter-se aos fins da educação e 

não os determinar, reforçando dessa maneira a ideia de que o computador 

deveria auxiliar o desenvolvimento da inteligência do aluno e as habilidades 

intelectuais específicas requeridas pelos diferentes conteúdos. 

Desta forma enfatizamos a importância da inclusão dos alunos na informática, 

dentro de uma abordagem que inclua as diversas disciplinas. 

A implantação da tecnologia nas salas de aula altera diversos aspectos em seu 

interior, inclusive a interação entre os alunos e professores. O auxilio computacional 

ajuda no desenvolvimento de diversas habilidades do aluno, poderá executar suas 

tarefas escolares no computador e paralelamente estará aprendendo o manuseio do 

equipamento, onde Lucena (1997 p.14) afirma que o quanto antes a criança for 

introduzida no ambiente da computação, seja pelos pais ou pela instituição, maiores 

serão as habilidades e oportunidades que ela terá. 

O que está em questão, é uma formação que auxilia o aluno a transformar-se 

num sujeito pensante, de modo que aprenda a utilizar seu potencial de pensamento por 

meio de meios cognitivos, como o uso da informática. Conforme Libâneo (2010 p.102) 

“Trata-se de investir numa combinação bem-sucedida da assimilação consciente e ativa 

desses conteúdos com o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas pelos 

alunos visando à formação de estruturas próprias de pensamento”, ou seja, por meios de 

instrumentos de apreensão dos objetos para ganho do conhecimento, cedido pela 

instrução que o docente proverá.  

Para Oliveira (1986 p.118), a utilização dos computadores no ensino tem por trás 

de si uma concepção de educação no qual o aluno tem que aprender um conteúdo que 

outro preparou para que ele aprenda. Assim, a transmissão pode ser feita por um 
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professor em aula expositiva e em tarefas que o aluno pode realizar utilizando o 

computador. 

De acordo com Helde e Stilborne (1999 p.23), na atualidade, onde as crianças 

nascem em meio a um mundo repleto de informações imediatas, com uma infinidade de 

recursos nos quais ficam à disposição da criança através do pressionamento de um 

simples botão, a maneira de como educá-las é uma incógnita. Os alunos precisam ter 

interação uns com os outros, para que possa ter troca de ideias e estudos de novas 

informações, para isso o uso de ferramentas tradicionais como livros, cadernos e lápis 

ainda tem obrigatoriedade, porém são inadequadas. A tecnologia faz com que os alunos 

sintam a proximidade com o dia a dia deles, porém o foco principal não é qual 

tecnologia utilizar e sim como ela será utilizada. 

 Segundo Valente (1993 p.01) para introduzir mecanismos tecnológicos na 

educação de forma correta são “necessários quatro ingredientes básicos: o computador, 

o software educativo, o professor capacitado para usar o computador como meio 

educacional e o aluno”. O autor ainda ressalta que o computador não é mais a 

ferramenta que ensina, mas sim a ferramenta com o qual o aluno desenvolve algo, 

portanto, o aprendizado acontece pelo fato de estar usando um software por intermédio 

do computador (p.13).  

 Visando a introdução da informática no ambiente escolar, optamos por 

desenvolver o projeto utilizando como base uma distribuição GNU/Linux, mantendo 

sempre o objetivo de liberdade, podendo disponibilizar o código para quem quiser 

alterar o software (open source), ficando livre da pirataria e influenciando pessoas a usar 

e modificar o sistema, modelando a sua necessidade. 

O GNU/Linux é na verdade o kernel, o componente central de uma distribuição 

Linux. Val (2012 p.4) afirma que “o kernel, independente do sistema, seja Linux ou 

Windows, é o coração do sistema, o kernel está para “conectar” os softwares ao 

hardware. Aqui, então, o sistema do computador ganha uma definição: Sistema 

Operacional”. 

Para Filho (2012 p.72) o kernel do Linux, é o principal fator, mas não o 

suficiente para formar um sistema funcional. Com isso, surgem pessoas, empresas e 

organizações que se unem com o intuito de distribuir o Linux com outros determinados 

softwares.  

De acordo com o site oficial do Ubuntu (www.ubuntu.com), Ubuntu é um 

projeto de código aberto baseado em Debian. Ele inclui Unity, uma interface gráfica de 

usuário. As aplicações do Ubuntu também são todas livres e open source. 

A distribuição Ubuntu acarretou também em diversas derivações, ou seja, novas 

distribuições baseadas no próprio sistema, segundo Val (2012 p.4), a fama do Ubuntu e 

seus derivados se da por conta dos aplicativos prontos para serem usados, recebe 

atualizações com maior rapidez, não há a necessidade de uso de programas antivírus. 

  Uma remasterização Linux, segundo o site oficial Linux Live (www.linux-

live.org) é um conjunto de scripts shell ou um software, que permite que você crie sua 

própria remasterização Linux a partir de uma distribuição Linux já instalado. O sistema 

criado poderá ser inicializado por um Live CD ou instalado na maquina. 

 

Metodologia 

O público alvo para a primeira versão do Kids OS são alunos do primeiro ciclo 
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do ensino fundamental, devido a estarem em fase de iniciação pedagógica, onde 

normalmente existe apenas um único professor regente, o que facilita o 

acompanhamento do processo pedagógico inicial dos alunos. 

O desenvolvimento da remasterização Kids OS tem como base a distribuição 

Elementary OS, nós optamos desde o princípio ter como base a distribuição Ubuntu, 

porém queríamos algo mais limpo, com um visual mais agradável e intuitivo para as 

crianças, esse foi o fator principal da escolha em qual distribuição construir o projeto. 

Pós isso, com cautela, nós testamos algumas das mais conhecidas distribuições 

GNU/Linux baseadas no Ubuntu (Zorin OS, Linux Mint e Elementary OS), para 

analisarmos dentre as opções, a que exigisse menos recursos de hardware para atuar. 

Elementary OS ganhou não só em economia de hardware, chamou nossa atenção 

por conta da elaboração do ambiente gráfico Pantheon, o sistema adota o uso do Plank 

Dock, que é uma boa maneira de organizar os programas. Com isso, mantivemos o uso 

do dock também no Kids OS, e ao testá-lo, observamos que este será de grande ajuda 

para as crianças manterem seus ícones organizados.  

Ainda visando o ambiente de gráfico, Kids OS traz o uso de um menu clássico 

de aplicativos e de fácil uso, onde o professor e/ou o aluno irão encontrar com facilidade 

todos os softwares instalados no sistema, inclusive o gerenciamento de arquivos do 

usuário. 

Para desenvolver uma estrutura chamativa às crianças, no qual ela se sinta em 

um espaço amigável, e propício ao ambiente infantil, optamos por modelar as pastas 

com tamanhos grandes e cores chamativas, papéis de parede com desenhos infantis, e 

também possibilitamos a troca do ponteiro do mouse para um tema grande e colorido. 

A escolha dos aplicativos que compõem o Kids OS foi feita com base nos 

softwares nominados educacionais, presentes na biblioteca de softwares do Ubuntu, 

onde há uma grande quantidade de programas para as mais diversas idades e níveis de 

ensino. Fizemos anteriormente uma pesquisa com a professora Silvana Maria da Silva, 

questionando o nível de ensino exigido no primeiro ciclo do ensino fundamental, 

coletando informações referentes ao conteúdo passado em sala de aula, que foi ensinado 

ao aluno, ou que ainda será ensinado pelo docente ao decorrer dos anos do primeiro 

ciclo de ensino do educando.   

Obtidas informações, realizamos uma espécie de filtro com os programas da 

biblioteca do Ubuntu, adicionando ao sistema apenas softwares que se adequam ao nível 

de ensino informado pela professora. Os softwares disponíveis no Kids OS são dos mais 

diversificados temas, a TABELA 1 mostra a biblioteca de ferramentas disponíveis no 

sistema operacional. 

 

 

SOFTWARE DESCRIÇÃO 

Libre Office Pacote para projetar trabalhos, alternativa grátis ao Microsoft Office. 

Tux Math 
 Jogo educativo que lhe permite praticar operações aritméticas simples, 

nomeadamente a adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Tux Typing 

Este jogo educativo vem com dois jogos diferentes para praticar a sua 

escrita. 
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Calculadora Calculadora comum. 

KHangMan 

Jogo mais conhecido como "forca" com descoberta de palavras presentes na 

sala de aula. 

Kanagram Jogo para raciocínio, o aluno desembaralha as letras e formam palavras. 

Marble 

Marble é um aplicativo que pode fornecer uma alternativa ao Google Earth, 

com mapas para os alunos explorarem. 

Gbrainy 

Biblioteca avançada com aplicações que testam a logica, cálculos, memória, 

e o verbo. 

Blinken 

Versão digital do famoso jogo Simon. Neste jogo o usuário deve seguir os 

padrões sonoros e luminosos pelo maior tempo possível.  

GCompris 

Suíte de aplicações educacionais que compreende atividades para crianças de 

idade entre 2 e 10 anos, com mais de 100 atividades disponíveis. 

GoldenDict Dicionário com a possibilidade de adição das mais diversas línguas. 

TABELA 1 - biblioteca de ferramentas disponíveis no sistema operacional 

 

As modificações realizadas para a modelagem do sistema e finalização foram 

feitas em arquivos do sistema que, na maioria das vezes utilização como linguagem de 

programação a linguagem Python. Uma linguagem presente na maioria das distribuições 

Linux, assim como informa o site oficial da linguagem (python.org.br) “A grande 

maioria das distribuições Linux existentes hoje já disponibilizam o interpretador Python 

pré-instalado ou pacotes binários que podem ser facilmente instalados e modificados”. 

Após concluirmos as modificações, adaptações e a implementação de recursos 

no sistema, iniciamos a busca pelo recompilador do sistema, etapa de suma importância, 

fato que para um bom funcionamento do sistema, ele precisa ser “empacotado” 

corretamente e sem erros. 

Com isso, testamos três ferramentas conceituadas para a recompilação de 

distribuições, são elas: Remastersys, Remaster e SystemBack. Optamos pela utilização 

do SystemBack, que se mostrou robusto e com mais funções que as demais ferramentas, 

as duas anteriores mostraram ser instáveis apresentando os mesmos erros, que são falha 

na inicialização do sistema, e também estão sem atualização pelo desenvolvedor a um 

bom tempo.  

SystemBack proporciona não só a criação do arquivo para instalação em outros 

computadores, mas também a possibilidade de realizar a criação de LiveCD, ponto 

bastante relevante, que de acordo com o site oficial do Ubuntu, um LiveCD pode ser 

usado para uma rápida demonstração ou teste do sistema. Testa-lo a partir de um DVD, 

sem qualquer alteração, ou formatação do computador. 

Após a compilação e finalização do sistema, realizamos os testes de campo. Para 

o desenvolvimento dessa pesquisa, foi escolhido realizar perguntas para crianças e 

professores do primeiro ciclo do ensino fundamental, com o objetivo de analisar como 

eles acreditam que o computador pode auxiliar na aprendizagem e em sala de aula. 

Para isso contatamos uma escola pública da cidade de Sumaré, colégio Antônio 

do Valle Sobrinho, e de acordo com a disponibilidade dos docentes, foram realizadas o 

teste no sistema e as perguntas aos alunos e professores durante dois dias. A direção do 

colégio disponibilizou quatro salas de aulas para o teste no laboratório, foram avaliados 

quatro professores, onde cada professor representa um ano do ensino (1º ano até o 4º 
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ano do primeiro ciclo do ensino fundamental), cada professor trouxe cinco alunos para 

testar o sistema, totalizando no geral vinte alunos e quatro professores.   

Para a elaboração das perguntas, utilizamos como metodologia, questionário 

semiaberto, com a finalidade de obter opiniões críticas pessoais e ao mesmo tempo 

analisar números percentuais por meio de questões alternativas. Para Severino (2007, 

p.125), a utilização de questionário é importante porque “se destinam a levantar 

informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião 

dos mesmos sobre os assuntos em estudo”, com isso procuramos compreender o 

impacto sofrido quanto ao uso de recursos do sistema por alunos e professores na 

escola.  

As perguntas feitas para as crianças buscaram analisar o modo com que 

utilizaram as ferramentas e qual foi o impacto que sofreram ao utilizar um sistema 

operacional novo. Para os professores a analise foi feita com base no uso, e na 

possibilidade de efetivação de ensino utilizando o sistema operacional Kids OS. As 

questões realizadas seguem em anexo. [ANEXO 01] 

 

Resultados e Discussões  

  

          Após testes realizados com os alunos e professores, constatou-se, baseado no 

relato dos professores e em uma visita técnica, a baixa infraestrutura dos laboratórios de 

informática. A qualidade do hardware presente na escola em que visitamos esta 

defasado, os softwares não ganham upgrade há muito tempo, segundo as professoras 

que trabalham também em outras escolas, esse mesmo problema é visto nas demais 

escolas.  

No decorrer da apresentação do Kids OS, alguns alunos comentaram entre si e 

também com seu professor que o “programinha Kids” estava mais rápido que o da 

escola, induzindo o professor a fazer tal questionamento a nós, do porque tal diferença. 

Explicamos que comparado ao Windows, o Linux se sai melhor em hardwares 

defasados e assim passa a funcionar perfeitamente no laboratório dessa instituição. 

Com o término dos testes, chegou-se ao resultado de que o desenvolvimento de 

uma nova remasterização adotando os principais softwares educacionais encontrados, 

juntamente com alguns novos ajustes e funcionalidades levantadas através de leituras 

técnicas, ira proporcionar ao aluno um aumento na obtenção de conhecimento 

tecnológico e a instituição um menor custo, visto o baixo rendimento do hardware na 

maioria das escolas. 

 Ao desenvolver a versão beta do Kids OS, um aspecto que gerou muitas dúvidas 

inicialmente e discussões, foi de como desenvolver a aparência inicial do sistema 

operacional, pois devido ao público alvo, o sistema deveria apresentar layout intuitivo e 

de fácil comunicação com os alunos. Após aplicar os questionários em laboratório, 

notamos que as crianças tiveram facilidade de comunicação com o sistema e também 

gostaram do layout com as imagens e ícones bem coloridos e animados.  

Após recebermos e analisarmos os resultados dos questionários aplicados aos 

professores, ficou clara a impressão de que na opinião do educador, os alunos realmente 

são auxiliados em âmbito de aprendizagem pelo Kids OS, pois o aluno acaba encarando 

toda a maneira de aprendizado como uma brincadeira e assim tudo se torna mais 
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divertido, além da diversão, o Kids OS proporciona desenhos, cores e ícones bem 

intuitivos, onde todo esse conjunto faz com que o aluno fique fixado e mais 

comprometido com o aprendizado.  

Todos os professores entrevistados deram o feedback positivo, informando que 

utilizariam no dia a dia o Kids OS em sala de aula, pois para eles o sistema é de fácil 

utilização e manuseio, tem boas ferramentas de aprendizagem e tomaram como ponto 

positivo que todos os alunos conseguiram concluir as atividades com sucesso e 

mostraram muita dedicação mediante aos desafios propostos. 

 Os alunos também deram feedback positivo, o que chamou bastante a atenção 

foi a importância que deram aos jogos e às cores e desenhos presente no sistema, alguns 

responderam o questionário dizendo que o que mais chamou atenção foi a aparência, ou 

seja, os papéis de parede e ícones grandes e coloridos, a maior fatia dos alunos 

responderam que o ponto mais chamativo no sistema são os jogos e aplicativos 

educacionais. Print screen demonstrativo do sistema encontra-se em anexo. [ANEXO 

02] 

 

Considerações Finais 

Concluímos que através de nossas pesquisas, a proposta de implantar uma 

distribuição GNU/Linux remasterizada nas escolas contribuirá positivamente para o 

desenvolvimento dos alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental, pois lhes serão 

proporcionadas através de softwares e jogos educativos a possibilidade de conhecer suas 

habilidades, e evoluir seus conhecimentos junto ao meio tecnológico. 

Para o professor, resultará de uma maneira mais fácil o trabalho com os alunos, 

logo que, o software possui uma aparência intuitiva repleta de jogos educacionais, 

fazendo com que o aluno tenha motivação em aprender, pelo fato de que junto da 

aprendizagem vem a diversão, e é onde o aprendizado adquirido se tornará mais rico e 

construtivo. O professor apto a utilizar essa ferramenta, terá uma melhor interação com 

os alunos, uma vez que o computador desperta interesse nas crianças por ser uma 

ferramenta nova. 

A distribuição se implantada nas escolas, possibilitará um menor custo para a 

instituição, pelo fato de não necessitar de máquinas modernas para a utilização do 

software, assim qualquer instituição de ensino poderá adquirir sua cópia. Outro fator 

que consideramos vital é que o software é livre e sua distribuição é gratuita, portanto, 

podem-se fazer modificações de acordo as necessidades de cada instituição. 

Através dos argumentos apresentados, garante-se que os objetivos foram 

favoravelmente atingidos, o sistema foi concluído e esta em sua fase BETA, havendo a 

possibilidade de implantação e utilização por alguma instituição, porém, não está em 

fase final.  

As pesquisas de campo contribuíram bastante para chegarmos a essa conclusão, 

tivemos a visão do quanto a informática na educação ainda é escassa, vimos na escola o 

uso de softwares não licenciados. Com o uso do software livre, as instituições de ensino 

podem canalizar seus recursos em outras questões tecnológicas, como hardware, 

melhorias nas salas de informática etc., e não são obrigadas a “apelarem” para cópias 

falsificadas de softwares licenciados. 
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A fim de que a ideia seja benéfica e de grande proveito para as instituições 

educacionais, será preciso que o MEC continue apoiando a disseminação dos softwares 

livres nas instituições de ensino, democratizando de fato a educação em todo o Brasil. 
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