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1 RESUMO 

A ferramenta Andon é tradicionalmente utilizada na indústria manufatureira e 

a sua aplicação tem ligação com o conceito de “construção enxuta”, pois sua 

principal função é a identificação de problemas na linha de produção para que a 

mesma não pare de produzir. Esta ferramenta nas indústrias também proporciona 

análises de campo, com a função de prever ou antecipar uma parada na produção. 

A ferramenta já é aplicada em diversos tipos de obras na engenharia civil, nasua 

maioria de alto custo, ou muito complexa. É utilizada nos pavimentos de obras 

verticais como prédios e edifícios.  O objetivo do trabalho foi elaborar a ferramenta 

Andon de baixo custo para gerenciar, acompanhar e mapear os problemas de um 

canteiro de obras. O trabalho foi desenvolvido em um laboratório, com ambiente 

controlado e os resultados preliminaresdesta ferramenta para construção civil, foram 

satisfatórios mostrando o funcionamento correto, porém, apontaram algumas 

melhorias que deverão ser analisadas e implantadas para que se obtenha um 

desempenho melhor em campo 

 

2 INTRODUÇÃO 

Com base na filosofia Lean que é um meio de produção enxuta para evitar 

desperdícios aplicada à indústria de produção, foi desenvolvido o LeanConstruction, 

com os mesmos princípios, mas aplicados na construção civil, considerando todas 

as particularidades e exigências do modelo industrial. As ferramentas do conceito 

Lean, são variadas, e com diversas formas de utilização. (ARANTES, 2008) 

Uma das ferramentas mais utilizadas nas empresas para uma produção 

continua é a ferramenta de gerenciamento Andon.A empresa pode implementar este 

conceito em sua gestão, no canteiro de obras, nos serviços que geram o produto 

final, ou seja no ato de planejar e executar o projeto como um todo, tornando essa 

ferramenta versátil. (LIKER, MEIER, 2007; MURTA,1995). 

As ferramentasAndonsão aplicadas em diversos tipos de obras. Na grande 

maioria tem alto custo para ser implantadas ou são de grande complexidade, se 

tornando pouco utilizadas e inviáveisApesar da construção civil esta ser um dos 

maiores ramos de atividades comerciais do país, possui um índice de desperdício 

altíssimo de materiais, em torno de 25% de perda física de materiais no mercado 

formal de construção. (SOUZA, 2016). 



O Andon consiste em ferramenta de comunicação, por meio de sinais visuais 

e auditivos, permitindo que o processo de produção seja continuo, com esta 

ferramenta se podemonitorar o estado das operações em determinadas áreas vitais, 

tendo asinformações on-line, para as devidas providências do estado anormal 

destas operações e para a evolução do planejamento, analisando-se os problemas 

mais decorrentes (SILVEIRA, 2013). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho foi desenvolver a ferramentaAndon de baixo custo 

paragerenciar, acompanhar e mapear os problemas de um canteiro de obras. 

• Elaborar uma plataforma simples e rápida para o sistema. 

• Desenvolvercaracterísticas robustas para ser a aplicado em obra. 

 

4 METODOLOGIA 

Para elaboração do projeto foi necessário determinar algumas regras de 

programação e configuração de software.  

Seu desenvolvimento foi realizado em conjunto com um programador de 

software que auxiliou e supervisionou a criação da programação.  Oaparelho foi 

desenvolvido e construído no laboratório de engenharia civil das Faculdades 

Integradas Maria Imaculada, em um ambiente controlado e propicio para os eventos 

dos testes. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 Foi utilizado o Raspbarry como CLP (Controlador Logico Programável), que 

se assemelha a um mini-microcomputador, equivalente ao tamanho de um cartão de 

crédito, abriga processador de dados, processador gráfico, slot para cartões de 

memória, interface USB, HDMI e seus respectivos controladores como base (CLP). 

Como programação foi utilizado o Node.js, uma plataforma construída sobre o 

motor JavaScript do Google Chrome para facilmente construir aplicações de rede 

rápidas e escaláveis, ideal para aplicações em tempo real com troca intensa de 

dados por meio de dispositivos distribuídos. 

Para a característica robusta, foram utilizados materiais e componentes de 

níveis industriais para que suportassem diversos fatores tanto climáticos como 

físicos, tais como poeira, humidade e força bruta, 



O sistema foi desenvolvido para que seja operado no escritório ou no canteiro 

de obras, armazenando relatórios de problemas em um banco de dados, pois cada 

vez que o sistema é acionado ele cria um relatório como a obrigatoriedade de 

preenchimento por um responsável da obra, seja engenheiro, mestre de obra ou 

encarregados, auxiliando a tomada de decisões, planejamento e na gestão com um 

todo 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os resultados preliminaresobtidos nos testes em laboratórios, 

obteve se um resultado satisfatório, seu funcionamento foi bem-sucedido, seus 

alertas emitidos e seus relatórios criados, mostrando o funcionamento correto da 

ferramenta, porém, apontaram algumas melhorias que deverão ser analisadas e 

implantadas para que se obtenha um desempenho melhor em campo, como o 

aumento da capacidade do hardware controlador e da comunicação entre os 

sistemas, para possibilitar uma expansão maior de sua utilização em campo. 
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