
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA – UNIUV 

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL DA MADEIRA 

 

 

 

 

 

 

ADILSON LUÍS GAVIN JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

OTIMIZAÇÃO DE LAYOUT NA PRODUÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA - PR 

2009 



ADILSON LUÍS GAVIN JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTIMIZAÇÃO DE LAYOUT NA PRODUÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como requisito final para obtenção do título de 
Bacharel em Engenharia Industrial da Madeira 
pelo Centro Universitário de União da Vitória – 
UNIUV. 
 
Orientador: Prof. Ademir Mattos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA - PR 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico o presente trabalho aos mestres, 

parentes e amigos que apostaram na 

minha capacidade e contribuíram para o 

êxito desta jornada. 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente, a minha mãe por ter me mostrado desde a minha infância 

a importância do estudo, da cultura, da disciplina e da dedicação.  Ao meu pai, por 

acompanhar a minha caminhada durante esses dezenove anos em que fui aluno. 

Agradeço também, aos verdadeiros amigos que me deram apoio nas dificuldades 

constantes que fazem parte da vida acadêmica e que me proporcionaram momentos 

agradáveis que levarei em minha memória para sempre. A todos os professores e 

em especial ao Dr. Pedro Bom que transmitiu seus conhecimentos e experiências, 

sendo assim uma das minhas principais fontes de aprendizado. Aos empresários 

Lodemir Canelo e Osmar Rockenbach pela oportunidade de estágio. E, por fim, 

agradeço a força superior que rege nossas vidas, seja ela Deus, Javé, Jeová, 

Maomé ou a força do Universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mudança é a lei da vida. E aqueles que 

apenas olham para o passado ou para o 

presente irão com certeza perder o 

futuro.” 

John Fitzgerald Kennedy 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

 

Este estudo descreve como otimizar o layout de uma fábrica de esquadrias de madeira, propondo 
uma reengenharia da disposição das máquinas em uma operação de baixo custo. O mesmo foi 
desenvolvido sob a forma de relatório de estágio. O objetivo geral consiste em sugerir a melhor forma 
de otimizar o layout da empresa e os objetivos específicos focam em encontrar os principais setores 
do layout que necessitam de melhorias e apontar uma nova distribuição das máquinas ao longo do 
barracão visando melhorar o fluxo produtivo. Após a análise do processo de fabricação, as principais 
falhas foram encontradas e então apontaram-se as sugestões para reorganização e planejamento 
desta produção. Como conclusão o estudo evidencia que, apesar de não ter havido nenhuma 
observação das sugestões propostas na prática, organizar o layout é preciso e fundamental para 
manter a empresa em uma crescente de forma competitiva.  
 
Palavras-chave: Otimizar. Layout. Reengenharia. Reorganização. Planejamento.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study describes how to optimize the layout of a wooden frames factory, proposing a re-
engineering the layout of machines in a low cost operation. The same was developed like a probation 
report. The overall objective is to suggest the best way to optimize the layout of the company and the 
specific objectives focus on finding the main sectors of the layout for improvement and appoint a new 
distribution of the machines along the barracks to improve the production flow. After analysis of the 
manufacturing process, the major flaws found and pointed to the suggestions for reorganization and 
planning of production. In conclusion the study shows that, although there have been no observation 
of the suggestions in practice, arrange the layout is necessary the essential to keep the company in a 
growing competitively.  
 
Key-words: Optimize. Layout. Reengineering. Reorganization. Planning.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Os conceitos mais elaborados a respeito de layout apareceram com a 

revolução industrial. De lá para cá a evolução foi e continua sendo constante, 

buscando sempre melhorar os processos produtivos nos mais variados segmentos 

da indústria. No setor madeireiro não foi diferente, por isso se faz necessário uma 

busca contínua por soluções que simultaneamente tragam agilidade para produção 

sem um grande incremento nos custos.  

 Atualmente, diante das dificuldades corriqueiras e de alguns agravantes, 

como a crise econômica mundial, tem-se um desafio que consiste em mudar antigos 

conceitos e tornar as empresas mais abertas para mudanças. 

 Dessa forma, este trabalho tem como finalidade apontar uma sugestão de 

melhoria no layout de uma fábrica de esquadrias de madeira, onde foi realizado o 

estágio supervisionado. O detalhe importante é que essa sugestão tem como 

diferencial a reengenharia do atual processo utilizado na empresa, sendo, portanto 

desnecessário investimento em novas máquinas e equipamentos, além de fazer uso 

do mesmo espaço físico, sem ampliações ou reformas tornando-se uma operação 

de baixo custo. 

 Segundo Araujo (2001), considera-se a reengenharia como a única alternativa 

possível para transformar uma organização declinante em organização viva e 

disputando importantes fatias do mercado.  

 Vale ressaltar que as modificações propostas no presente trabalho podem 

servir de modelo para outras indústrias, até mesmo de outro ramo além da produção 

de esquadrias. Afinal, trata-se de uma fórmula simples que pode ser facilmente 

adaptada à outras realidades.  

  

 

1.1 PROBLEMA IDENTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 A Vitromade Esquadrias de Madeira LTDA, empresa onde foi realizado o 

estágio supervisionado, não está trabalhando, atualmente, com sua capacidade total 
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de produção. Isso se deve a crise de mercado, que refletiu na diminuição da 

demanda. Consequentemente, o quadro de funcionários também foi reduzido. Esses 

fatores fazem com que a empresa tenha um fluxo de produção com ritmo normal, 

sem problemas maiores como gargalos ou movimentação de madeira no chão de 

fábrica.  

 A questão identificada para realização deste estudo surgiu através da 

observação detalhada de todo o processo produtivo, que será descrito. Visivelmente, 

quando é necessário atender um pedido maior do que a média (o que leva a crer 

que o mesmo cenário ocorrerá quando o mercado confirmar a tendência de reação e 

aumentar a demanda), a empresa precisa de um processo mais ágil. Uma produção 

maior exige uma equivalente organização. Algumas etapas da produção, com o 

layout atual, fazem com que alguns componentes realizem um verdadeiro 

“ziguezague” ao longo da fábrica, fato que se solucionado facilitará um incremento 

na produção evitando transtornos.    

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

 Sugerir a melhor forma de otimizar o layout de uma fábrica de esquadrias de 

madeira. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Encontrar os principais setores do layout que necessitam de melhorias; 

b) Apontar uma nova distribuição das máquinas ao longo do barracão 

visando melhorar o fluxo produtivo. 
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2 HISTÓRICO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

2.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

 

 A Vitromade, fundada em 15 de março de 1997, produz portas e janelas de 

madeira com qualidade avaliada e aprovada pelo CETMAN – Centro de Tecnologia 

da Madeira e Mobiliário. Para receber o certificado, as amostras passaram por testes 

como: durabilidade, teor de umidade, tração, verificação do esquadro, simulação de 

condições climáticas e dimensões, seguindo normas técnicas que simulam 

condições de até 15 anos de uso da esquadria.  

 Acompanhando as modernas tendências de mercado, priorizando a 

resistência e funcionalidade, a Vitromade produz Vitro Quadriculado de correr, 

Janela Veneziana de Abrir, Vitro Veneziana de Correr, Janela Veneziana de 

Abrir/Guilhotina, Porta Quadriculada de Correr, Porta Balcão Veneziana, Porta 

Veneziana de Correr, Portais, Máximo-Ar Quadriculado com ferragem, Pivoltante 

com ferragem. 

 A matéria-prima empregada, Itaúba, uma árvore nativa do Brasil, 

principalmente das regiões Sudeste e Centro-Oeste, provém de extração própria de 

duas serrarias localizadas no município de Feliz Natal – MT, seguindo todos os 

preceitos ambientalistas. Outro diferencial que faz o sucesso dos produtos da 

Vitromade é a equipe de profissionais capacitados a transformar seus produtos em 

verdadeiras obras de arte que valorizam sobremaneira qualquer residência. Os 

principais consumidores das portas e janelas da Vitromade estão localizados nos 

estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Localizada em União da Vitória, na região sul do Estado do Paraná, em uma 

área construída de 2.600 m², faz parte do Núcleo de Esquadrias de Madeira de 

Porto União e União da Vitória. Esse Núcleo congrega as principais indústrias de 

esquadrias de madeira do maior pólo madeireiro do Brasil. 
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2.2 DADOS DA EMPRESA 

 

2.2.1 Razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail 

 

 

Razão Social: Vitromade Esquadrias de Madeira LTDA. 

CNPJ: 01.739.787/0001-70. 

Diretor: Osmar Carlos Rockenbach. 

Endereço: BR 476 km 225 s/n° - União da Vitória – PR 

Telefone: (42) 3524 – 7127 

e-mail: vitromade@vitromade.com.br 

site: www.vitromade.com.br 

 

 

2.3 DADOS DO ESTAGIÁRIO 

 

 

2.3.1 Nome, endereço, telefone e e-mail 

 

 

Nome: Adilson Luís Gavin Júnior. 

Endereço: Rua Cruz e Souza, n° 317, Centro – Porto União – SC. CEP: 89400-000. 

Telefone: (42) 8806 – 7499. 

e-mail: gavinjr@bol.com.br 

 

 

2.4 DADOS DO ORIENTADOR DO ESTÁGIO NA EMPRESA 

 

2.4.1 Nome, cargo, endereço, telefone e e-mail 

 

 

Nome: Osmar Carlos Rockenbach. 

Cargo: Sócio Gerente. 

Endereço: Rua Paraná, n° 1122, Centro – União da Vitória – PR. CEP: 84600-000. 
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Telefone: (42) 3523 – 3339. 

 

 

2.5 DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

 

2.5.1 Nome, endereço, telefone e e-mail 

 

 

Nome: Ademir Rodrigues de Mattos 

Endereço: Dr Cruz Machado, n° 354, Centro –União da Vitória PR CEP 84600-000. 

Telefone: (42) 9981 – 3263. 

e-mail: ademir_r_mattos@hotmail.com 

 

 

2.6 ÁREA DO ESTÁGIO 

 

 

Setor de Produção. 

 

 

2.7 PERÍODO E CARGA HORÁRIA DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

 

Início: 20/07/2009. 

Término: 21/09/2009. 

Carga Horária: 360 horas. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 O motivo que levou ao desenvolvimento deste estudo surgiu durante o 

estágio, pois como citado anteriormente, o layout atual foi identificado como principal 

problema. Obviamente, a empresa pode sobreviver sem promover nenhuma 

mudança, mas no atual nível de competitividade que existe no mercado, uma 

empresa não pode se acomodar e deve estar aberta a sugestões que ajudem a 

progredir. 

 Como se vive um momento de crise, deve-se então buscar uma oportunidade, 

ganhar tempo, enquanto a concorrência se preocupa com a queda nas vendas, sairá 

na frente a empresa que estiver preparada para quando a crise acabar.  

 Neste contexto analisa-se o quadro atual da Vitromade: a empresa produz 

atualmente uma média de 300 peças por semana, tendo aproximadamente mais 200 

peças em estoque. Tudo isso, contando com menos de 30 funcionários. Diante 

deste cenário, justifica-se o fato de projetar desde agora uma otimização de layout, 

afinal quando aumentar a demanda, a empresa estará organizada e pronta para 

produzir mais, sem enfrentar os problemas que encontraria com um fluxo de 

produção desordenado e adaptado àquela baixa produção do momento de crise.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

4.1 CONCEITO DE LAYOUT 

 

 

 Segundo Cury (2006), o layout corresponde ao arranjo dos diversos postos de 

trabalho nos espaços existentes na organização, envolvendo, além da preocupação 

de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a natureza da 

atividade desempenhada, a arrumação dos móveis, máquinas, equipamentos e 

matérias-primas.  

 Cury (2006), expõe algumas etapas que devem ser seguidas tanto para a 

implementação de um projeto de layout como para a melhoria de um layout já 

existente:  

 - Levantamento: fase em que o analista ou a equipe responsável pelo 

desenvolvimento do estudo do layout deve familiarizar-se com o plano de 

organização e os principais procedimentos adotados. 

 - Crítica do levantamento: fase em que a equipe responsável pelo projeto de 

layout deve examinar as principais dificuldades para a consecução dos objetivos 

visados, dando especial atenção às defasagens existentes entre o que está prescrito 

na documentação normativa da empresa e os métodos e processos de trabalho 

realmente empregados na prática. Deve ser ressaltado que, para a elaboração de 

um bom layout, há necessidade de ser efetivada uma completa visualização de 

todas as operações indispensáveis à realização do trabalho, seja na fábrica seja no 

escritório. O instrumento de grande utilidade nessa fase é o fluxograma, tendo em 

vista que os modernos layouts são fundamentados no princípio de fluxo e que a 

grande preocupação é fazer com que os materiais ou processos caminhem suave e 

continuamente por meio dos órgãos ou operadores sem interrupções. 

 - Planejamento da solução: é imprescindível, nessa fase, que os processos e 

métodos de trabalho, de início, sejam racionalizados e a intervenção planejada da 

forma mais eficaz possível, sendo essa uma responsabilidade da própria equipe que 

projeta o novo layout, partindo-se do pressuposto básico de que a cúpula da 



 19 

 

organização aprovou o desenvolvimento do projeto. Em seguida, são estudados, 

detalhadamente, os pontos suscetíveis de modificações; é identificado onde elas 

deverão ser introduzidas e avaliadas quais as melhores resultantes, podendo, se for 

o caso, levantar o custo da mudança projetada, estabelecendo-se, dessa forma, o 

plano ideal do novo layout. 

 - Crítica do planejamento: fase em que, uma vez encontradas as soluções 

julgadas ótimas, estas deverão ser objeto de negociações com os usuários do novo 

layout, sejam supervisores e/ou executores do trabalho.  

 - Implantação: efetivada a escolha do novo layout e após aprovação dos 

usuários, deve ser programada a implantação da solução que melhor atenda aos 

interesses da organização. 

 - Controle dos resultados: pequeno período em que a equipe deve 

acompanhar a mudança, a fim de verificar se a solução foi a melhor ou se ainda há 

necessidade de pequenas adaptações.   

 Araujo (1994) explica que o espaço físico que é utilizado é de muita 

importância. É possível considerar que o brasileiro, em geral, zela muito pelo espaço 

que utiliza e cada vez mais, tem necessidade de maior conforto. Haja vista a 

constância de remodelações ambientais sobrepondo-se a reformas de outra ordem. 

Contudo, não é a penas o espaço físico, mais do que isso importa o fluxo existente 

entre pessoas e papeis (ou objetos). 

Para finalizar Cury (2006), sintetiza os pontos chave para o layout de uma 

fábrica, salientando que basicamente, o projeto de layout pode ser iniciado com uma 

rigorosa análise do produto, uma avaliação da sequência de operações, visando 

estabelecer o fluxo mais racional possível, tanto de materiais quanto das operações 

do trabalho. Normalmente, em fábricas, são adotados o layout pelo processo e o 

layout pelo produto. 

 

 

4.1.1 Layout pelo processo  

 

 

Para Cury (2006), no layout pelo processo ou funcional, as máquinas são 

agrupadas de acordo com a natureza da operação que é executada. Exemplificando: 

os tornos mecânicos ficam no órgão de torneamento, as fresas no órgão de 
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fresagem, as prensas no órgão de estamparia e assim por diante, observando-se as 

características de departamentalização por processo dominante, sendo 

característico de organizações que utilizam produção intermitente ou que atendem a 

encomendas, produzindo produtos variados a intervalos regulares. 

No quadro a seguir (Quadro 1),  tem-se as vantagens e desvantagens do 

layout por processo:  

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Flexibilidade para suportar variação na 
demanda. 

Retrocesso na movimentação dos materiais. 

Reduz a necessidade de duplicação de 
máquinas e ferramentas. 

Maiores inventários dos materiais estocados. 

Menor custo de manutenção. Planejamento e controle de produção em maior 
volume e mais oneroso. 

Maior controle sobre produtos de alta precisão. Maior trabalho de natureza burocrática. 
Quadro 1 – Vantagens e desvantagens do layout pelo processo. Fonte: Cury, 2006. 

 

 

Peinado; Graeml (2007), ressaltam que talvez um dos arranjos mais 

complexos para se planejar seja o arranjo por processo. Geralmente existe a 

possibilidade de inúmeras combinações de colocações das áreas de cada processo. 

Se não houver nenhum impedimento físico, como, por exemplo, uma restrição de 

instalação hidráulica ou elétrica ou de resistência de piso a quantidade de 

combinações de posicionamento dos setores é o fatorial da quantidade de setores 

para os quais se deseja definir o arranjo físico. Se existirem seis áreas para serem 

posicionadas, haverá 6! = 720 possibilidades de combinações diferentes. Devido a 

esta complexidade, na rotina prática das empresas, dificilmente soluções ótimas 

serão possíveis. Mesmo com o auxílio de poderosos computadores, o estudo, via de 

regra, é feito por intuição, prática, tentativa e erros.  

 

 

4.1.2 Layout pelo produto 

 

 

 Cury (2006) afirma que o layout pelo produto é utilizado quando o processo 

de produção é contínuo. Os equipamentos para o manuseio e movimentação dos 

materiais integram as unidades de processamento e as máquinas necessárias são 
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dispostas numa sequência lógica com base no produto. Por conseguinte, no layout 

pelo produto, adotado pela indústria de produção contínua ou de linha de produção, 

os equipamentos são dispostos ao longo de uma linha, segundo a sequência das 

operações, levando o material ou a matéria-prima, partindo de uma extremidade, a 

se movimentar lentamente ao longo desses equipamentos, sendo trabalhado 

sucessivamente até a ultimação do produto, na outra extremidade da linha. 

 Abaixo tem-se um quadro (Quadro 2) com as vantagens e desvantagens do 

layout pelo produto. 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Minimiza o manuseio dos materiais. Manutenção e reparos onerosos. 
Reduz o tempo do ciclo de produção. Exige um processo de planejamento muito 

elaborado. 
Economiza espaços. Exige cuidados extremos na seleção de 

equipamentos. 
Automatiza praticamente o controle de produção. Exige local para armazenagem no final da linha. 
Quadro 2 – Vantagens e desvantagens do layout pelo produto. Fonte: Cury, 2006. 

 

 

4.2 REENGENHARIA 

 

 

 Conforme Araujo (2001), a reengenharia talvez seja a mais dramática e, por 

isso, a mais discutida de todas as tecnologias postas à disposição dos gestores. É a 

que mais rapidamente deixou de ser uma excelente alternativa nos estudos e 

práticas organizacionais. No Brasil, sua imagem de tecnologia moderna mal chegou 

ao primeiro ano, pois fora tratada pela literatura, basicamente a literatura leiga, como 

tecnologia direcionada a redução de quadros, ou seja, corte de pessoal mesmo. 

Empresários falavam em reengenharia como se estivessem falando de algo que iria 

subsidiá-los na “melhor formatação da empresa”, ou seja, demissão mesmo, corte 

drástico de pessoal. 

 Ainda bastante criticada e em muitos casos considerada como de aplicação 

impossível, a reengenharia é, a nosso ver, válida para o trabalho de consultores e 

gestores organizacionais a medida que seus pressupostos alertam a administração 

superior quanto à essencialidade de uma abordagem racional e analítica sobre a 

verdadeira unidade capaz de agregar valor real para o cliente: o processo do 

trabalho. 
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 Para Cruz (2002), quem precisa fazer reengenharia pode fazê-la de forma 

segura, racional, desapaixonada, e com isso usufruir o melhor que a reengenharia 

tem, sua metodologia para recriar processos, empresas, estratégias e tudo mais que 

se queira reinventar.  

   

 

4.2.1 Conceituando reengenharia 

 

 

 Segundo Araujo (2001), de forma geral e pouco científica, pode-se conceituar 

reengenharia como “começar de novo”. Começar de novo seria esquecer o que 

existe, abandonar os procedimentos consagrados em uma empresa e criar novos, 

absolutamente novos. Seria como ter a sua frente uma folha de papel em branco 

para ser preenchida com um novo organograma, ou seja, a representação gráfica de 

uma nova organização.  

 Dentro dessa definição Araujo (2001), destaca quatro palavras-chave que 

conduzem à exata compreensão do fenômeno: fundamental, radical, drástica e 

processos.  

 - Fundamental: a reengenharia é o repensar fundamental porque agora, muito 

mais do que antes, as organizações precisam de visões evolucionárias. Esse é o 

grande segredo para se estar sempre um passo adiante. A reengenharia 

proporciona esse passo adiante, não imaginado por estudiosos de outras variáreis 

de estudos e práticas organizacionais.  

 - Radical: por que os autores a qualificam como radical? Assim os autores 

fazem, porque se trata de uma tecnologia que procura ir à raiz dos problemas, 

evitando, dessa forma, a introdução de mudanças superficiais ou a conveniência 

com o que já existia. A proposta da reengenharia é abandonar todos os 

procedimentos anteriores e inventar novas maneiras de se realizar o trabalho. A 

reengenharia trata, portanto, de invenção e reinvenção. 

 - Drástica: drástica significa para outros autores, que a reengenharia não 

pretende melhorias marginais ou em pequenos volumes, quantidades e efeitos. Se 

na sua empresa há 10% de custos desnecessários, se está 10% aquém de sua 

meta, se a qualidade de seus produtos está 10% abaixo do esperado pelos 

potenciais consumidores, se o processo de atendimento ao cliente precisa de 10% 
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de impulso, sua empresa, não precisa de reengenharia. A tecnologia a ser adotada é 

outra. A reengenharia foi idealizada para empresas que queiram dar saltos de 

1.000%.  

 - Processos: essa é a última palavra-chave a compor a definição de 

reengenharia e revela o principal objetivo de um esforço: preocupar-se, justamente, 

com os processos organizacionais, porque sobre eles repousa sua finalidade. 

Contudo, o que vem a ser processo? Seria um agrupamento seqüencial de passos 

ou atividades, com um ou vários inputs e que termina por agregar algum valor e que 

terá como beneficiário direto o consumidor.   
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5  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR SETOR 

 

 

5.1 PROCESSO PRODUTIVO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

 

 A matéria–prima que vem de duas serrarias do Mato Grosso, chega pré-

cortada. São tábuas e pranchões que variam em comprimento, largura e espessura 

de acordo com o padrão do produto que as mesmas darão origem.   

 Toda carga é de Itaúba, madeira que serve como principal matéria-prima 

utilizada na empresa. Uma pequena parte da matéria-prima é constituída de Imbúia 

que é usada para produção dos arcos. Outra madeira que esta sendo introduzida no 

mercado aos poucos é o eucalipto, visando ocupar o lugar das madeiras do norte no 

futuro, pois além do preço tem outras vantagens como fácil obtenção e menor 

burocracia perante órgãos ambientais, na sua extração e transporte.   

 

  

5.1.1 Produção dos arcos 

 

 

Iniciar-se-á a descrição do processo produtivo pela fabricação dos arcos que 

ocorre em um barracão menor (21m x 7m), logo atrás do barracão principal. Neste 

barracão, além dos arcos, são feitos os baguetes e as guarnições, assim como é 

desdobrada a madeira quando se faz necessário atender pedidos especiais com 

produtos de medidas fora do padrão.  

 Todos os arcos padrões são feitos de Imbúia. O primeiro passo para 

produção dos arcos consiste em passar as peças na plaina para deixá-las com 35 

mm de espessura. Essas peças, da linha padrão, são pré-cortadas em medidas que 

variam de acordo com o tamanho do arco que deseja-se produzir (Tabela 1): 
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Tabela 1 – Medidas de madeira pré-cortada para produção dos arcos. 
 

Fonte: autor, 2009. 
 

 

Na seqüência as peças são cortadas na serra-fita, onde o operador faz uso de 

um gabarito para fazer o corte em curva com o ângulo adequado. Da serra-fita a 

madeira segue para a mesa de montagem onde todos os pedaços são dispostos 

sobre um gabarito e então, são colados e grampeados. Após montados, os arcos 

ficam ao menos meio dia em “descanso” até que a cola seque. Depois que a cola 

seca os arcos vão para uma tupia que faz os rebaixos onde, no final do processo 

serão encaixados os demais componentes do produto. Por fim os arcos ganham 

acabamento em três etapas. Primeiro, é feita a aplicação de massa para corrigir 

algumas imperfeições, depois os arcos são lixados e por ultimo destopados nas 

extremidades ficando com o tamanho e o formato correto para posteriormente serem 

parafusados junto à caixaria.  

  

 

5.1.2 Produção das folhas 

 

 

No barracão principal pode-se dividir o processo em dois: A fabricação das 

caixarias e a fabricação das folhas (Figura 1). 

 

Arco (cm) Comprimento da peça pré-cortada (cm) 
220 55 
200 55 
160 45 
140 55 
120 50 
100 45 
80 55 
60 45 
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                            Figura 1 – Folha e Caixaria. Fonte: autor, 2009. 

 

 Dar-se-à inicio a descrição pela linha de produção que avança pelo lado 

esquerdo do barracão, onde são fabricadas as folhas. São feitos basicamente dois 

tipos de folhas, as venezianas e as quadriculadas (ou caixilhos), em diversas 

medidas. Essas peças são constituídas pelo conjunto das seguintes partes: 

montantes, travessas, palhetas e cordões. 

  

 

5.1.2.1 Produção de montantes e travessas 

 

 

Primeiramente, as peças pré-cortadas são furadas em uma furadeira múltipla 

de sete cabeçotes (Figura 2) que pode ser regulada em diversas medidas atendendo 

os produtos padrões e os produtos com medidas especiais, a não ser os montantes 

para folhas de venezianas (será explicado adiante). Os furos feitos nessa máquina, 

são necessários para a colocação das cavilhas que ocorrerá na hora da montagem.  
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               Figura 2 – Furadeira Múltipla. Fonte: autor, 2009. 

 

 Na sequência da furadeira as peças seguem para uma tupia (Figura 3) onde 

as mesmas são fresadas e então encontram-se prontas para a montagem das 

folhas.  

 

      

 
              Figura 3 – Tupia utilizada para montantes, travessas e cordões. Fonte: autor, 2009. 

 

A exceção são os montantes para venezianas que antes de seguirem para a 

montagem passam em uma furadeira de venezianas (Figura 4) onde é feita a 
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furação necessária para o encaixe das palhetas. Os furos para encaixe das cavilhas 

são feitos em uma furadeira de mesa horizontal. 

 

 
              Figura 4 – Furadeira de Venezianas. Fonte: autor, 2009. 

 

 

5.1.2.2 Produção de palhetas 

 

 

A madeira para produção de palhetas já vem pré-cortada tendo a espessura 

adequada e sendo necessária apenas uma passagem pela lixadeira (lixa grossa) e o 

destopo para acertar o comprimento. São dois tipos de palhetas, as grossas (14 

mm) e as finas (10 mm). As palhetas grossas são produzidas para integrar as 

venezianas sem ventilação. Elas passam por uma refiladeira (Figura 5) que possui 

uma circular dupla e uma fresa dupla na sequência. A circular corta as palhetas no 

comprimento desejado e a fresa faz o rebaixo que encaixara nos montantes durante 

a montagem.  
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             Figura 5 – Refiladeira: corta e faz o rebaixo nas palhetas. Fonte: autor, 2009. 

 

Já as palhetas finas integram as venezianas com ventilação. Elas não 

necessitam de rebaixo e por isso são apenas destopadas numa circular para ficarem 

com o comprimento padrão. Assim, as palhetas encontram-se prontas para a 

montagem.  

 

 

5.1.2.3 Produção de cordões 

 

 

A madeira para produção dos cordões (peças que compõem a estrutura 

central da folha onde o cliente encaixara o vidro) vem em feixes de peças pré-

cortadas com aproximadamente 1m de comprimento e 1 polegada de espessura. 

Essas peças passam por uma refiladeira (Figura 6) que destopa com uma circular e 

fresa as extremidades dos cordões onde serão feitos os encaixes nos montantes e 

travessas na hora da montagem. 
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              Figura 6 – Refiladeira para corte e rebaixo inicial dos cordões. Fonte: autor, 2009. 

  

Após cortados e fresados os cordões seguem para uma furadeira dupla 

horizontal (Figura 7) para obter os furos necessários para dar o encaixe com as 

cavilhas. 

 

 
              Figura 7 – Furadeira Dupla Horizontal: segunda etapa para produzir os cordões. 

Fonte: autor, 2009. 

   

Estando furados, os cordões passam pela mesma tupia onde passam os 

montantes e as travessas, para fazer o corte que deixa as laterais dos cordões 

curvadas, dessa forma os cordões estão prontos para a montagem. 
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5.1.2.4 Mesas de montagem 

 

 

Depois de furados, fresados e destopados, os componentes são 

encaminhados para próximo das três mesas de montagem (Figura 8). Os montantes 

e travessas são empilhados no chão logo atrás das mesas. Já os cordões e as 

palhetas são dispostos em uma prateleira que também fica atrás das mesas. Nessa 

prateleira os cordões e as palhetas são divididos de acordo com suas medidas. Nas 

duas primeiras mesas são montadas as folhas quadriculadas, na terceira mesa são 

montadas as folhas de venezianas. Para montagem das folhas quadriculadas 

primeiramente é passado cola nos furos para fixação das cavilhas. Nas cavilhas já 

fixadas são encaixados os cordões e as travessas para completar a estrutura da 

folha. Na montagem das venezianas o processo é semelhante porém, é adicionado 

cola e fixado as cavilhas apenas nas extremidades dos montantes onde serão 

encaixadas as travessas. As palhetas que compõe todo o miolo da folha são 

encaixadas nos furos sem adição de cola. Assim, encerra-se a produção de folhas 

na linha produtiva do lado esquerdo do barracão. 

 

 
              Figura 8 – Mesas de montagem das folhas. Fonte: autor, 2009. 
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5.1.2.5 Prensas  

As peças montadas são transportadas para o lado direito da linha de 

produção onde de frente para as mesas de montagem encontram-se duas prensas 

pneumáticas (Figura 9), uma para as venezianas e outra para as quadriculadas. As 

folhas são prensadas lateralmente durante o tempo suficiente para que o operador 

grampeie as junções entre montantes, travessas, cordões ou palhetas, garantindo 

uma estrutura resistente.  

 

 

 
              Figura 9 – Prensagem pneumática. Fonte: autor, 2009. 

 

 

5.1.2.6 Correção de imperfeições 

 

 

Depois de prensadas e grampeadas, logo atrás das prensas em uma 

pequena mesa, as folhas recebem aplicação de massa para ganhar uniformidade 

nas suas superfícies, corrigindo falhas que aparecem principalmente no encaixe do 

montante com a travessa.  
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5.1.3 Acabamento 

 

 

5.1.3.1 Primeira etapa - lixadeiras 

 

 

A massa seca rapidamente por ser passada em pequena quantidade e, 

sobretudo por ser feita a base de cola. Por isso, poucos minutos após a aplicação da 

massa as folhas seguem para a primeira lixadeira (Figura 10), que possui duas lixas 

grossas. Essa lixa tira o excesso de massa corrige maiores imperfeições para que o 

produto atinja a bitola padrão. 

 

 
              Figura 10 – Lixadeira Grossa. Fonte: autor, 2009. 

 

  Em seguida, as folhas passam pela segunda lixadeira (Figura 11), com duas 

lixas finas para dar o acabamento deixando o produto com aspecto bem liso.  
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              Figura 11 – Lixadeira Fina. Fonte: autor, 2009. 

 

 

5.1.3.2 Segunda etapa - desempenadeira 

 

 

Logo na sequência das lixadeiras as folhas são passadas em uma 

desempenadeira (Figura 12) para dar o acabamento nas laterais das folhas, ou seja, 

na face externa dos montantes.  

 

 
              Figura 12 – Desempenadeira. Fonte: autor, 2009. 
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5.1.3.3 Terceira etapa - tupia 

 

 

Para os produtos da Linha de Correr é necessário fazer o encaixe tipo 

“macho/fêmea” nas laterais dos montantes. Para obter esse encaixe as folhas 

ganham os rebaixos necessários em uma tupia (Figura 13). 

 

 
              Figura 13 – Tupia para produtos da linha de correr. Fonte: autor, 2009. 

 

 

5.1.3.4 Quarta etapa - destopadeira 

 

 

Ao lado da desempenadeira, na destopadeira (Figura 14) são feitos os 

destopos nas extremidades superior e inferior das folhas. Esse destopo se faz 

necessário devido as fato da madeira chegar pré-cortada, como citado 

anteriormente, normalmente com um ou dois centímetros além do comprimento 

padrão.  
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               Figura 14 – Destopadeira. Fonte: autor, 2009. 

 

 

5.1.3.5 Ultima etapa - escova 

 

O último passo do acabamento é quando as folhas são passadas em uma 

escova para limpeza dos caixilhos (Figura 15) (no caso das quadriculadas) e das 

palhetas (no caso das venezianas). Dessa forma, as folhas estão finalizadas e 

prontas para serem incorporadas à caixaria.  

  

 
              Figura 15 – Escova de limpeza. Fonte: autor, 2009. 
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5.1.4 Produção das caixarias 

 

 

 A madeira para produção de caixarias de portas e janelas também vem 

beneficiada das serrarias do Mato Grosso. Porém normalmente a medida das peças 

diverge das medidas padrões em um ou dois centímetros, por isso o processo tem 

início em duas destopadeiras (Figura 16) (ambas podem fazer o mesmo serviço 

simultaneamente dependendo da quantidade de pedidos) para deixar as peças no 

comprimento adequado. 

 

 
              Figura 16 – Destopadeira: linha produtiva de caixaria. Fonte: autor, 2009. 

 

Na sequência as laterais, soleiras e cabeceiras seguem para a tupia (Figura 

17) onde são feitos os rebaixos e canaletas onde serão fixados os trilhos, tendo 

largura e profundidade variando de acordo com o produto. 

 



 38 

 

 
              Figura 17 – Tupia. Fonte: autor, 2009. 

 

Por último, as peças que constituirão a caixaria passam pela lixa fina onde 

ganham o acabamento. Depois de finalizados, os componentes da caixaria são 

empilhados de acordo com suas respectivas medidas próximos às mesas de 

montagem.  

 

 

5.1.5 Montagem do produto final 

 

 

 A montagem final consiste na colocação das folhas nas caixarias. Nessa fase 

o processo é novamente dividido. Um funcionário e uma mesa apenas para 

montagem dos produtos da linha de abrir e para a montagem dos produtos da linha 

de correr são quatro funcionários em quatro mesas. A diferença é que a montagem 

da linha de correr tem que atender uma demanda costumeiramente bem superior, 

que representa em torno de 80% da produção.  

 

 

 

 

 

 



 39 

 

5.1.5.1 Montagem da linha de abrir 

 

 

 O funcionário responsável pelos produtos da “linha de abrir” recebe as folhas 

prontas, assim como as laterais, soleiras e cabeceiras para montagem das caixarias. 

Inicialmente, é montada a caixa, parafusando as laterais com a soleira e a 

cabeceira, então, as folhas são colocadas na caixa e fixadas através de pregos. Em 

alguns casos o cliente pede que o produto saia pronto com dobradiças, para esses 

pedidos especiais, o próprio funcionário da montagem dessa linha, faz o rebaixo em 

uma tupia e fixa as folhas com as dobradiças.  

 Ao lado da mesa de montagem (Figura 18) tem uma serra-fita onde são 

cortadas as folhas que terão de encaixar nos arcos.  

 

 

 
              Figura 18 – Mesa e serra-fita: montagem final da linha de abrir. Fonte: autor, 2009. 

 

 

5.1.5.2 Montagem da linha de correr 

 

 

 Na primeira mesa de montagem (Figura 19) da “linha de correr” são 

colocados os trilhos nas cabeceiras e também, roldanas nas folhas. Em seguida, já 

na segunda mesa, a estrutura que compõe a caixaria é parafusada, assim como as 
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folhas fixas que chegam a terceira mesa já incorporadas às caixas. Na terceira mesa 

as folhas com roldanas são encaixadas nos trilhos e o sistema de correr é testado 

para garantir que o produto esta pronto e em perfeito funcionamento, podendo assim 

ser encaminhado para a expedição. Na quarta mesa são montados os produtos 

menores como as Capelas e os Max-Ar.  

 

  

 
              Figura 19 – Detalhe da primeira mesa de montagem final. Fonte: autor, 2009. 

 

 

5.1.6 Pintura 

 

 

 Alguns pedidos requerem produtos envernizados, normalmente é dada 

apenas uma de mão com verniz a base de água. Além desses pedidos, a pintura 

também, é feita em produtos que farão parte de expositores que, frequentemente, 

são requisitados por grandes lojas, para esses casos são dadas duas ou três de 

mão.  

 A pintura é feita dentro do barracão principal, na extremidade direita do 

mesmo (Figura 20), ao lado do estoque de produto acabado e expedição.  
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              Figura 20 – Espaço reservado para pintura. Fonte: autor, 2009. 

 

5.1.7 Expedição 

 

 

 Toda semana saem duas cargas em caminhão baú, sempre as quintas e 

sextas-feiras. A partir de quarta-feira, um dos gerentes é responsável por separar os 

produtos por pedido, amarrar as guarnições nas respectivas peças (Figura 21) e 

coordenar o carregamento.   

 

 
               Figura 21 – Produto pronto para expedição. Fonte: autor, 2009. 
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5.2 CONHECIMENTOS TÉCNICOS ADQUIRIDOS NO SETOR 

 

 

 Ao longo desses cinco anos de faculdade, foram adquiridos uma enorme 

carga de conhecimentos técnicos através da teoria passada pelos professores. 

Porém nada se iguala a oportunidade de conhecer uma atividade em sua essência 

na prática. O estágio supervisionado tem justamente esse objetivo e apesar de 

presenciar a realidade de apenas uma empresa de um dos vários ramos do setor 

madeireiro, pode-se encontrar no setor de produção de esquadrias, muito daquilo 

que foi explanado e debatido em sala de aula.  

 Referindo-se sobre a parte técnica em específico, foi importantíssimo 

observar como os pequenos detalhes ao longo do processo fazem uma enorme 

diferença no produto final, seja no tocante à manutenção das máquinas, regulagens, 

afiação de fresas e serras, como também em relação a mão de obra. Quando um 

funcionário falta é muito importante que se tenha outros funcionários polivalentes 

que possam suprir com qualidade àquela ausência. Entre outros aspectos, também, 

vale ressaltar que a qualidade da matéria prima é um fator determinante para a sua 

produção, onde muitas vezes uma madeira boa acaba chegando com uma medida 

fora de padrão e assim compromete logo o início do processo. 

 Finalmente chega-se ao tema que dá o título a este trabalho. Vendo o dia a 

dia no chão de fábrica, observa-se na pratica que o layout é a alma da empresa, 

onde, uma pequena mudança pode proporcionar muito mais conforto para um 

funcionário, maior agilidade para uma parte do processo, melhor fluxo de 

movimentação dos componentes, entre outros.  

 

  

5.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  

 

5.3.1 Aspectos positivos 

 

 Os principais aspectos positivos observados durante o estágio foram: bom 

conhecimento dos funcionários sobre todas as partes do processo, em sua maioria 
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possuem experiência e conseguem executar com qualidade diversas tarefas, a 

matéria prima que chega toda pré-cortada para cada componente raramente 

apresenta defeitos e a empresa, por ter atualmente um quadro pequeno de 

funcionários, possui um estoque dos produtos mais vendidos, para que eventuais 

pedidos grandes, além da média, não deixem de ser atendidos.  

 

  

5.3.2 Aspectos limitantes 

 

 

 O principal aspecto limitante para um acadêmico que estava em busca de 

conhecimento prático foi o fato de viver-se em um momento desfavorável ao setor, 

onde a empresa não opera com sua capacidade total ou próxima a isso. Portanto, 

observando o cenário atual teve que se supor, quais os principais problemas que 

afetariam a produção em condições normais. De qualquer modo, como já foi citado, 

o layout demonstra falhas que certamente seriam maximizadas no caso de uma 

produção maior. Além disso, conversando com alguns funcionários foi fácil perceber 

que normalmente a manutenção das máquinas é feita apenas quando elas 

estragam, quando o ideal seria fazer uma manutenção preventiva.  

 

 

5.3.3 Sugestões técnicas, administrativas e ambiente de trabalho 

 

 

 Após observar o processo produtivo do início ao fim, vivenciar o dia-a-dia da 

empresa e trocar opiniões com os demais colaboradores percebe-se a existência de 

um grande “leque” de possibilidades para sugerir melhoramentos. Porém, devemos 

dar um passo de cada vez, e agindo neste sentido o primeiro ponto a ser trabalhado 

é o que se tornou o título deste trabalho: “Otimização de layout na produção de 

esquadrias de madeira.” Otimizar significa melhorar até onde for possível, portanto 

as alterações sugeridas no layout da fábrica não propõem uma revolução, mas 

apenas uma nova organização que traga benefícios ao andamento da produção. A 

partir do momento que a empresa se encontrar organizada da melhor maneira 
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possível, a mesma estará pronta para o próximo passo, ou seja, para mudanças 

mais agressivas e que representem maiores investimentos. 

 Nas páginas seguintes tem-se dois croquis demonstrativos, o primeiro 

referente ao layout encontrado na empresa (item 5.3.4) e o segundo ilustrando o 

layout sugerido (item 5.3.5). O ponto de partida para o layout proposto consiste em 

separar claramente o processo em duas linhas, uma para produção das folhas e 

outra para produção de caixaria. Essa idéia pode ser visualizada no layout atual, 

mas algumas máquinas estão posicionadas do lado oposto em relação a linha que 

pertencem, fato que atrapalha a organização.  

 Depois de dividir o processo e eliminar o “ziguezague” de materiais, sugere-se 

que as máquinas sejam reposicionadas obedecendo a uma ordem lógica de 

produção. Na linha para produção das folhas tem-se as seguintes mudanças: uma 

tupia exclusiva para fresar os montantes e travessas colocada na seqüência da 

furadeira múltipla, uma tupia exclusiva para fresar os cordões disposta na sequência 

da furadeira dupla horizontal, duas mesas de montagem colocadas na seqüência 

das tupias encerrando o processo de montagem das folhas quadriculadas. Para 

produção de folhas de venezianas sugere-se: a refiladeira para produção de 

palhetas grossas e a circular para destopo das palhetas finas colocadas lado a lado 

e próximas a lixadeira para pequenos reparos, mais a frente, na sequência as 

furadeiras de montantes para venezianas e ao seu lado uma mesa para montagem 

das folhas. Além dessa nova distribuição das máquinas, vale ressaltar que a 

matéria-prima pode ser disposta junto a linha produtiva ao longo da parede, 

ocupando pouco espaço e melhorando assim a logística do transporte no chão de 

fábrica. Assim tem-se um lado do barracão organizado e exclusivo para produção 

das folhas, fato que contribui por sua vez para livrar mais espaço para o outro lado 

do barracão onde segue a linha de produção de caixaria. Nesta linha, o número de 

máquinas é menor e não requer maiores cuidados na sua disposição, porém o 

espaço maior entre as máquinas é bastante útil para trabalhar e movimentar as 

peças tendo em vista que normalmente os componentes que constituem a caixaria 

tem dimensões maiores que os componentes das folhas.  

 No setor de acabamento o ideal seria ter lixadeiras novas e exclusivas tanto 

para as folhas como para caixaria, mas mantendo a idéia de melhorar o máximo 

com o mínimo de investimento não se fazem necessárias alterações neste setor. Já 

na parte de montagem final sugere-se que a montagem dos produtos da linha de 
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abrir seja feita ao lado da montagem da linha de correr, até porque o espaço 

destinado para montagem final da linha de abrir foi mais bem utilizado na 

reorganização do setor de produção das folhas de venezianas.  Por fim, não se pode 

deixar de registrar a necessidade da construção de uma cabine de pintura 

climatizada, juntamente com um espaço anexo para secagem das peças. Neste 

último setor, é que se concentrariam os maiores investimentos, mas ainda assim é o 

mínimo que se pode fazer afinal com a cabine de pintura as peças seriam pintadas 

em condições ideais sem sofrer influência das intempéries do clima e depois 

secariam mais rápido, sem estarem expostas a poeira proveniente da produção.  

 Como complemento às melhorias no layout, sugere-se a introdução, mesmo 

que simples e básica, de um PCP (Planejamento e controle da produção). Para 

começar tal planejamento, seria fundamental elaborar e analisar artifícios como o 

fluxograma de cada setor e a carta multiprocesso (ferramenta utilizada por 

administradores, onde se faz uso de uma tabela de dupla entrada contendo todos os 

componentes do produto, assim como as máquinas necessárias para produzir o 

mesmo) para poder visualizar melhor os pontos principais para um controle rigoroso 

da produção. 
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5.3.4 Croqui ilustrativo referente ao layout atual: 
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5.3.5 Croqui ilustrativo referente ao layout sugerido: 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Para obter-se uma conclusão precisa referente ao trabalho desenvolvido, 

seria ideal ter a oportunidade de observar na prática o funcionamento da fábrica com 

as sugestões propostas. Certamente se as sugestões fossem executadas, seria 

natural a aparição de eventuais falhas que deveriam ser corrigidas no decorrer do 

tempo. De qualquer modo, com a realização do estágio aprendeu-se muito com o 

dia a dia da fábrica e também com os erros pertinentes a produção de esquadrias de 

madeira.  

 Contudo, o que fica é a convicção de que melhorar o layout é o passo inicial 

para organizar a produção da empresa. Nesse sentido, pode-se afirmar que os 

objetivos traçados inicialmente foram atingidos. Aproveitar melhor os espaços e 

melhorar a logística de transporte interno é fundamental para maximizar a produção, 

reduzir custos e deixar a empresa pronta para evoluir e futuramente receber 

investimentos em tecnologias, implantar programas de controle de qualidade e 

crescer sempre se mantendo competitiva no mercado.  
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APÊNDICE A – TERMO DE COMPROMISSO – CONFIRMAÇÃO DO 

ORIENTADOR 

 

 

De acordo com o contrato mantido com o Acadêmico Adilson Luís Gavin 

Júnior comprometo-me e confirmo a minha disposição em orientá-lo na elaboração 

do seu Trabalho de Pesquisa do Curso de Engenharia Industrial da Madeira, 

conforme disposto no Regulamento, em horários disponíveis, previamente 

combinados com o Acadêmico. 

Comprometo-me, ainda, a participar da Banca Examinadora que vai avaliar e 

analisar o Trabalho de Pesquisa de Curso, realizado pelo Acadêmico, e ainda, 

quando dá apresentação com defesa pública. 

 

 

 União da Vitória,_ de _ de 2009. 

 

 

 __________________________ 
  
 Assinatura do Orientador 
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APÊNDICE B – COMPROVAÇÃO DAS HORAS EXTRACURRICULARES 

 

Atividade Data Carga 

Horária 

Responsável Coordenador 

Semana da 

Madeira 

02,03,04/05/2005 10 horas 
UNIUV  

II Semana da 

Madeira 

09,10,11/05/2005 9 horas 
UNIUV  

III ENEIM 10,11,12/08/2006 11 horas UNIUV  

III ENAPROC 10/11/10/2006 20 horas UNIUV  

XIII Seminário 

de Ciências 

Empresariais 

17,18,19/09/2007 12 horas 

UNIUV  

Semana das 

Engenharias 

2008 20 horas 
UNIUV  

VI ENAPROC 22,23/10/2009 8 horas UNIUV  

Semana de 

Engenharias e 

Arquitetura 

10,11,12/2009 12 horas 

UNIUV  

Visitas Técnicas 

São Gabriel 

Papéis 

2005 2 horas 
Pedro Bom  

FEICOM  2006 8 horas Sueli  

Masisa 2006 4 horas Pedro Bom  

Miguel Forte 2007 2 horas Patric Shurhaus  

Mad. Rio Claro 2007 4 horas Pedro Bom  

Compensa 2007 2 horas Edson  

Shuster Portas 2007 2 horas  Edson  

JHP 

Compensados 

2007 2 horas  
Edson  

Miguel Forte 2008 2 horas  Peterson Jaeger  

Cikel 2008 4 horas Pedro Bom  

Iguaçu Cel. 2008 4 horas Pedro Bom  
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Frame Portas 2009 4 horas Ademir Mattos  

Guararapes 2009 4 horas Ademir Matos  

TOTAL DE HORAS/AULA 

146 HORAS 

 


