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Desenvolvimento e Análise de Desempenho de Arranjo Físico de Fábrica 

voltado para Testes de Sistemas de AGVs 

Resumo 

Segundo Moore (1962, apud GORGULHO JR., 2007) layout, ou arranjo físico, pode 

ser definido como “um plano, ou o ato de planejar, um arranjo ótimo de instalações 

industriais, incluindo pessoal, equipamentos operacionais, espaço de armazenagem, 

equipamentos de manuseio de materiais e outros serviços de apoio, paralelamente 

ao projeto da melhor estrutura para conter essas instalações”. Ao usar-se do termo 

“ótimo”, Moore refere-se a “planejar o melhor arranjo físico por qualquer critério que 

possa ser escolhido para avaliá-lo”. O objetivo deste trabalho foi definir um arranjo 

físico que servisse como benchmark para testes de sistemas de AGVs (Automated 

Guided Vehicles, ou Veículos Auto Guiados). Na definição de tal arranjo físico, 

propôs-se a criação de um arranjo que fosse genérico, de tal forma que pudesse 

representar satisfatoriamente qualquer segmento industrial e não um específico, e 

que esse arranjo físico representasse o quanto possível um ambiente manufatureiro 

real, de modo que pudesse fornecer parâmetros confiáveis para serem utilizados na 

comparação e avaliação de sistemas de gerenciamento de AGVs. Para tanto, foi 

feita uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos e práticas de arranjos físicos, 

além de uma pesquisa mais complexa afim de verificar-se quais os métodos e 

arranjos físicos utilizados atualmente na validação de métodos de despacho e 

sistemas de gerenciamento de AGVs. Constatou-se, após feito o levantamento do 

estado da arte, a inexistência de quaisquer parâmetros e arranjos padronizados na 

validação de sistemas de AGVs.  

Introdução 

A automação industrial tem se tornado cada vez mais presente no cenários fabris. 

Com o a advento de novas tecnologias e técnicas, principalmente na área de 

inteligência artificial, cada vez mais AGVs tem surgido no mercado para otimizar os 

processos de produção. De acordo com Reveliotis (2000, apud BERMAN et al., 

2009), um sistema de veículos auto guiados permite o roteamento e despacho 

flexíveis de materiais, e é especialmente adequado para ambientes flexíveis de 

manufatura em que cada produto pode ter sua prioridade alterada continuamente. 
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Devido a imensa complexidade e ao grande ferramental tecnológico disponível, 

diversas são as formas de implementação de algoritmos de inteligência artificial e 

diversos são os tipos de AGVs fabricados. Segundo Vis (2004, apud BERMAN et al., 

2009), o uso de AGVS (Sistemas “de gerenciamento” de AGVs) tem aumentado 

consideravelmente desde a sua introdução na década de 1950, juntamente com a 

quantidade de áreas de aplicação e tipos de AGVs e sistemas de gerenciamento dos 

mesmos (AGVS). Conforme a complexidade e o tamanho das aplicações de AGVs 

aumentam, avaliar o seu desempenho torna-se cada vez mais difícil. 

Atualmente, não se tem conhecimento da existência na literatura de um arranjo 

físico especificado que seja tomado como referência para testes e análises de 

desempenho dos sistemas de gerenciamento de veículos auto guiados. Assim 

sendo, cada pesquisador/desenvolvedor faz a análise de suas técnicas e métodos 

da forma que lhe seja conveniente, uma vez que ele é conhecedor dos pontos 

positivos e negativos de seu produto. 

Nesse contexto, não é possível afirmar certamente qual método/sistema é melhor 

em que aspecto, uma vez que não são estabelecidos parâmetros de comparação 

entre os mesmos, impossibilitando a correta análise dos diferentes AGVS. 

Objetivos 

Diante desse cenário, o principal objetivo deste trabalho foi a definição de um arranjo 

físico que sirva de referência para os testes e análises de desempenho dos 

métodos/sistemas de gerenciamento de AGVs. Uma vez que se tenha esse arranjo 

físico especificado, torna-se possível a comparação de diversos AGVS bem como a 

correta e confiável validação dos diversos métodos e técnicas de despacho de 

AGVs. 

Como objetivos específicos estão: 

 Levantamento do estado da arte da validação de sistemas de AGVs 

 Definição das características relevantes do arranjo físico 

Metodologia 

Em primeiro lugar, foi feita uma revisão bibliográfica sobre os tipos de arranjos 

físicos existentes na literatura, bem como suas aplicações, vantagens, desvantagens 
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etc. Após esse embasamento teórico, foi levantado o estado da arte da validação de 

AGVS. Buscou-se na literatura quais eram as formas de validação e quais os 

principais parâmetros utilizados para a mesma. Feito o levantamento do estado da 

arte, definiu-se o arranjo físico e fez-se o seu esboço. 

Os principais dados observados e levantados para a proposta e definição do arranjo 

físico de fábrica foram: 

 Quantidade de estações de trabalho; 

 Posicionamento das estações de trabalho; 

 Distância das estações de trabalho; 

 Tipos de produtos fabricados; 

 Roteiro de fabricação de cada produto; 

 Tempo de processamento de cada produto em cada estação de trabalho; 

 Quantidade de AGVs; 

 Tipo de AGV; 

 Velocidade dos AGVs; 

 Rota dos AGVs dentro do arranjo físico; 

 Locais de carga/descarga; 

 Locais de abastecimento e manutenção dos AGVs; 

Desenvolvimento / Resultados 

Constatou-se que, atualmente, umas das principais preocupações dos 

pesquisadores da área de despacho de AGVs e de AGVS estão relacionadas a dois 

dos mais relevantes problemas no projeto de sistemas de AGVs e no projeto de 

arranjos físicos para validação desses mesmos sistemas, que são o problema das 

rotas e o problema do roteamento. 

Segundo Chiba et al. (2010), o problema das rotas refere-se a como projetar a 

colocação de guias no chão de fábrica, ou seja, quais serão os possíveis caminhos 

de transporte que poderão ser usados pelos AGVs. As rotas restringem as áreas 

sobre as quais os AGVs podem se locomover, contudo são necessárias para 

melhorar a precisão dos movimentos dos mesmos bem como para reduzir a 

complexidade do problema do roteamento. Da mesma forma, Chiba et. Al definem o 
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problema do roteamento como a decisão de como atuar no transporte dos AGVs, ou 

seja, como definir o melhor caminho para o seu transporte, de acordo com as 

demandas e necessidades produtivas. 

Finalmente, verificou-se a inexistência de um arranjo físico de referência para a 

validação de métodos de despacho e AGVS. Observou-se que, quando usados, os 

arranjos físicos, na maioria das vezes, não representam um sistema manufatureiro 

real, de modo a não fornecerem parâmetros reais para o teste e validação das 

diversas técnicas de despacho e gerenciamento de AGVs propostas na literatura. 

Tal fato impossibilita uma confiável comparação de desempenho entre essas 

diversas técnicas propostas.  

A definição de um arranjo físico busca sempre uma maior produtividade, 

rentabilidade e qualidade. Em geral, o objetivo é obter a combinação ótima do 

espaço físico das instalações industriais (POSSAN et al., 2011). 

De acordo com Ferreira et al. (2008), a indústria moveleira pode ser considerada 

uma das mais antigas do mundo. Os avanços proporcionados pela industrialização 

permitiram a padronização e os ganhos de economia de escala, de maneira que os 

móveis deixaram de ser produtos artesanais para se tornarem produtos 

manufaturados. Sendo assim, a indústria de móveis é classificada como uma 

indústria tradicional, com tecnologia de produção consolidada e amplamente 

difundida. 

Ferreira et al. ainda destacam que, no Brasil, esse setor correspondia, em 2005, a 

6,1% do total de indústrias, sendo predominada por empresas de pequeno porte. Em 

2006, ainda de acordo com Ferreira et al., o comércio mundial de móveis 

movimentou cerca de US$ 270,5 bilhões. 

Segundo Possan et al., na indústria moveleira, o arranjo físico vem se tornando uma 

peça chave para o sucesso do empreendimento. A atualização tecnológica da 

indústria brasileira de móveis é feita, em sua maior parte, por meio da importação de 

máquinas e equipamentos de países desenvolvidos, em especial da Itália e 

Alemanha, contudo isso requer um elevado investimento. Dessa forma, Possan et al. 

comentam que a competitividade da indústria moveleira está baseada na 

organização da produção, no desenvolvimento de novos produtos, seja por meio de 
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alterações de design ou da introdução de novos materiais, nas práticas de marketing 

e comercialização. 

Possam et al. citam que de maneira geral, em indústrias moveleiras, o arranjo físico 

por processo, ou job-shop, é o mais empregado. O agrupamento de equipamentos é 

um dos principais fatores que explicam a escolha. Os setores de usinagem, 

montagem, pintura e lavagem geralmente encontram-se agrupados, pois dessa 

forma os custos de instalação e funcionamento tendem a diminuir. A flexibilidade 

para atender as mudanças do mercado e a inconstância do fluxo de material, com já 

mencionado anteriormente, também são preponderantes para a definição do arranjo 

físico funcional. 

Tendo em vista o exposto anteriormente, principalmente o crescimento do setor 

moveleiro e a necessidade cada vez maior da organização do processo produtivo e 

da introdução da automatização nesse setor, fatos que poderão levar a indústria 

moveleira a tornar-se, segundo Ferreira et al. (2008), uma economia de escala, 

propôs-se a criação de um arranjo físico que caracteriza, em grande parte, uma 

indústria desse segmento. No entanto, este arranjo pode ser estendido sem muitas 

modificações a outros setores industriais, uma vez consideradas as muitas 

semelhanças com outros setores, tais como a indústria metal-mecânica. 

Definiu-se o arranjo físico prioritariamente do tipo funcional, ou job-shop, devido 

principalmente ao volume e à variedade de peças do setor moveleiro. Cita-se uma 

grande variedade de empresas dispostas funcionalmente, porém que não chegam a 

ser consideradas como sistemas flexíveis de manufatura, principalmente por não 

terem o seu processo produtivo automatizado. 

Em geral, uma indústria moveleira é composta por diversos setores que 

correspondem aos seus principais processos produtivos, sem haver, no entanto, 

uma regra que valha para todas as indústrias do setor. No arranjo físico proposto, 

optou-se pela definição de 4 (quatro) setores, ou células, de produção principais, 

cada um deles responsáveis por uma grande fase do setor de produção moveleiro. 

Foram definidos ao todo 18 (dezoito) processos produtivos, P1-P18, entre os 4 

(quatro) setores da fábrica, e um total de 70 (setenta) máquinas, dispostas entre os 

processos, como pode ser visto na figura 1, que representa um esboço do arranjo 
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físico proposto. Na figura, IN e OUT correspondem respectivamente aos buffers de 

entrada e saída da fábrica e BIs correspondem aos buffers intermediários. Na tabela 

1 a seguir mostram-se os processos produtivos de cada um dos setores, além dos 

tipos de máquinas que compõem cada processo e das peças que podem ser 

produzidas em cada tipo de máquina. Os processos definidos foram: 

 S1 – Desdobro 

 S2 – Usinagem 

 S3 – Pré-acabamento 

 S4 – Acabamento final 

Tabela 1 - Setores, Processos, Máquinas e Peças 

 
Setores Processos Máquina Peças 

S1 

P1 Cortar Comprimento Esquadrejadeira todos 

P2 Desengrossar  Desengrossadeira 
todos os pés / travessas / travas / 
tampo / cabeçeira / peseira / barra da 
cama 

P3 Plainar 4 faces Plaina de 4 faces 
todos os pés / travessas / travas / 
tampo / cabeçeira / peseira / barra da 
cama 

P4 Sarrafear Tupia 
todos os pés / travessas / travas / 
tampo / cabeçeira / peseira / barra da 
cama 

S2 

P5 
Respigar Respigadeira 

todos os pés / travessas / travas / 
barra cama 

P6 
Fresamento de canal 

Fresadora 
horizontal todos os pés / cabeçeira / peseira 

P7 Torneamento Torno Copiador cabeçeira / pés de cadeira 
P8 Torneamento Torno CNC cabeçeira / pés de cadeira 
P9 Furação Múltipla Furadeira Múltipla cabeçeira / encosto 

P10 Furação Simples Furadeira Vertical peseira / barra de cama 

P11 
Fresamento Superior 

Fresadora 
interpolada cabeçeira / encosto 

P12 
Fresamento Inferior 

Fresadora 
pneumática cabeçeira / encosto 

S3 
P13 Lixação Lixadeira  Vertical todos 
P14 Pintura Cabine de pintura todos 
P15 Secagem  Estufa todos 

S4 

P16 
Lixação Fina 

Lixadeira 
pneumática todos 

P17 
Montagem 

Estação de 
montagem todos 

P18 
Embalagem 

Estação de 
embalagem todos 
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Para efeitos da criação do arranjo físico, não foram consideradas as dimensões da 

fábrica, bem como as dimensões das máquinas. As máquinas apresentadas na 

figura acima possuem caráter ilustrativo, não representando as respectivas 

máquinas de cada processo.  

Optou-se pelo uso de buffers intermediários entre os setores de produção da fábrica, 

o que flexibiliza os fluxos de produção e de AGVs, balanceando o volume e a 

variedade de peças dentro da mesma. Estima-se que podem haver AGVs 

específicos para cada setor de produção, bem como AGVs que compartilham rotas 

entre os diversos setores, a depender da complexidade do sistema de despacho 

empregado. 

Como destacado por Ferreira et al. (2008), uma indústria do setor moveleiro pode 

produzir diversos tipos de produtos em seu segmento, por exemplo, de móveis de 

madeira. De modo a reduzir a complexidade das técnicas de despacho de AGVs 

para o cenário proposto, optou-se por considerar 3 (três) tipos de produtos que 

podem ser produzidos na fábrica – cadeira, mesa e cama, que possuem um 

processo de produção semelhante. 

Para cada um dos produtos definiu-se as peças componentes e a quantidade 

necessária de cada peça para a produção de uma unidade dos mesmos. Ainda, 

estabeleceu-se a existência de 5 (cinco) tipos de cada produto, diferenciados pela 

composição de diferentes peças, bem como 5 (cinco) possibilidade de cores, 

totalizando 25 (vinte e cinco) modelos possíveis para cada um dos produtos. Na 

tabela 2 a seguir são mostrados alguns dos tipos de produtos definidos. 

Tabela 2 - Modelos de produtos 

Cadeira1 Cadeira2 Mesa3 Cama4 Cama5 

Pés da frente Pés da frente Pés Pés da frente Pés da frente 

Pés de trás Pés de trás Travessas3 Pés de trás Pés de trás 

Encosto1 Encosto2 Travas Cabeceira4 Cabeceira5 

Assento1 Assento2 Tampo3 Peseira4 Peseira5 

Travessas Travessas  Barra da cama Barra da cama 

Travas Travas  Travessa-estrado Travessa-estrado 
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Figura 1 - Arranjo físico proposto 
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Considerações Finais 
 

Como abordado na introdução deste trabalho e corroborado ao longo da pesquisa, 

percebeu-se na literatura inúmeras técnicas de despacho que são criadas e 

melhoradas visando o aperfeiçoamento dos sistemas de gerenciamento de AGVs. 

No entanto, observou-se a inexistência de ambientes padrões para a validação 

desses sistemas de gerenciamento, principalmente no que tange ao arranjo físico 

empregado para a simulação e aplicação dos mesmos. 

Nesta perspectiva, este trabalho pautou-se na definição de um arranjo físico que 

possa ser tomado como referência pelos pesquisadores da área para testarem suas 

técnicas de despacho e sistemas de gerenciamento de AGVs, evitando assim 

descompassos na comparação de diversos desses métodos. Optou-se pelo 

desenvolvimento de um arranjo físico relativamente próximo, em tamanho, a uma 

indústria manufatureira real de médio porte, que pode ser estendido sem dificuldade 

para outros segmentos da indústria, além do moveleiro, que foi o segmento 

escolhido neste trabalho. 

Espera-se que o estudo desenvolvido neste trabalho possa ser usado como 

benchmark na validação de sistemas de gerenciamento de AGVs, permitindo uma 

melhor e mais confiável comparação entre esses diversos sistemas, aproximando-os 

dos ambientes manufatureiros reais. 
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