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ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO

Armazenagem
A armazenagem tem início logo após o recebimento e a liberação do material para a entrada em
estoque. Compreende planejamento, coordenação, controle e desenvolvimento das operações
destinadas a guarda, localização, segurança e preservação dos materiais.
Os estudos sobre armazenagem envolvem o leiaute, a embalagem, os critérios usados para
estocar e a localização dos materiais. Pode envolver também o registro/inventário e a expedição
no momento oportuno.
A utilização de um método adequado de armazenagem permite diminuir custos de operação,
melhorar a qualidade dos produtos, acelerar o ritmo de trabalho, reduzir acidentes e evitar
desgastes de equipamentos.
Um bom sistema de armazenagem leva em conta a natureza do material a ser armazenado/
movimentado (características físicas, químicas e biológicas); a quantidade de material;
a determinação do local adequado; a frequência de manipulação/movimentação; as
especificações técnicas de exigência de acondicionamento físico; a política de manutenção;
a segurança patrimonial; o capital disponível na organização para manutenção e potencial
ampliação futura do armazém; a relação custo x benefício; outras características interessantes
para cada tipo de instituição.
Para que a armazenagem seja eficaz, ela necessita de:
•• Realização de cargas e descargas de veículos mais rápidas;
•• Agilidade dos fluxos internos, tanto de materiais quanto de informação;
•• Utilização efetiva da mão de obra e equipamentos.
•• Melhor uso de sua capacidade volumétrica – máximo uso do espaço;
•• Máxima proteção aos itens estocados – boa qualidade de armazenagem;
•• Controle para evitar divergências de inventário e perdas de qualquer natureza;
•• Otimização do leiaute – acesso fácil a todos os itens e movimentação eficiente para reduzir
distâncias e perdas de espaço.
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Alguns princípios a serem seguidos:
•• Agrupar materiais similares ou complementares ou agrupar materiais pela forma e volume
para otimizar os espaços;
•• Posicionar os materiais de maior giro próximos à saída;
•• Utilizar fluxos simples, retos e diretos; reduzir, eliminar, combinar, simplificar movimentos;
•• Padronizar os métodos e equipamentos;
•• Utilizar equipamentos flexíveis (evita a subutilização, maior disponibilidade);
•• Minimizar o manuseio do material e minimizar a distância percorrida;
•• Utilizar equipamentos de armazenagem que permitam o aproveitamento vertical do
espaço;
•• Padronizar corredores e eliminar área de guarda de equipamentos.

Arranjo Físico (Leiaute – Layout)
O layout é o arranjo de homens, máquinas e materiais para que a armazenagem de determinado
produto se processe dentro do padrão máximo de economia – processamento eficiente, usando
melhor o espaço disponível e visando percorrer a menor distância no menor tempo possível.
A correta armazenagem dos materiais visa usar o espaço físico disponível no armazém de
forma organizada e eficiente, permitindo a movimentação adequada dentro do almoxarifado e
mantendo os cuidados necessários com vistas a evitar sua deterioração.
A necessidade de um estudo do layout surge em diversas situações:
•• redução de custos;
•• obsolescência das instalações ou estas se tornam ineficientes (em tamanho, qualidade,
fluxo) devido a novos produtos a serem fabricados/estocados;
•• ambiente de trabalho inadequado com ruídos, insegurança, temperaturas anormais, pouca
ventilação, má iluminação, baixam o rendimento do trabalhador etc.
Na gestão do espaço – montagem do layout – são levados em conta:
•• dimensionamento da área;
•• a localização de obstáculos;
•• localização de áreas de recebimento e expedição, portas e acessos
•• produtos a serem estocados;
•• equipamentos para movimentação;
•• estruturas verticais e horizontais de armazenagem;

4

www.acasadoconcurseiro.com.br

Administração – Armazenagem e Movimentação – Prof. Rafael Ravazolo

•• três tipos de superfície: estática – onde o equipamento se projeta no solo (mesa, armário
etc.); utilização – que o funcionário usa para desenvolver o seu trabalho; circulação – se
destina ao trânsito de pessoal e de equipamentos (corredores etc.).

Layout de processo produtivo
•• Product layout – Linear – organização com foco no produto, de acordo com a sequência
de operações a se realizarem. O material se desloca, enquanto as máquinas permanecem
fixas.
•• Process layout – Funcional – agrupamento de modo a realizar operações análogas em um
mesmo local.
•• Cellular layout – contém na sua estrutura todos os recursos transformadores necessários a
atender o processamento
•• Fixed-position layout (posicional) – produto ou projeto mantém-se estacionário, os recursos
se movimentam.
•• Hybrid layout – utiliza princípios dos demais e permite grande variedade de produtos.

Critérios de Armazenagem e Localização
Dependendo das características do material, a armazenagem pode dar-se em função de:
fragilidade; combustibilidade; volatilização; oxidação; explosividade; intoxicação; radiação;
corrosão; inflamabilidade; volume; peso; forma. Cada um desses critérios exige técnicas e
equipamentos distintos para acondicionamento, manipulação e movimentação.

Localização
O objetivo de um sistema de localização é estabelecer os meios necessários à perfeita
identificação da localização dos materiais. Normalmente é utilizada uma simbologia
(codificação) alfanumérica que indica precisamente o posicionamento de cada material
estocado, facilitando as operações de movimentação.
Não há regras taxativas que regulem o modo como os materiais devem ser dispostos, a decisão
final depende de diversas variáveis.
O objetivo da armazenagem é proporcionar um sistema de localização que possibilite o
endereçamento e a perfeita identificação da localização dos materiais estocados. Geralmente
utiliza uma codificação representativa de cada local de estocagem, facilitando as operações de
movimentação, inventário etc.
Algumas formas de distribuição ou colocação dos materiais no almoxarifado:
•• Armazenagem/Localização Fixa (por Zona, ou por Agrupamento): são determinadas áreas
de estocagem para cada tipo de material, ou seja, materiais são colocados sempre no
mesmo local a cada renovação do estoque. A grande vantagem é a facilidade de encontrar
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os materiais. Uma possível desvantagem é a ociosidade do local caso o estoque do material
seja baixo.
•• Armazenagem/Localização Livre: não existem locais fixos de armazenagem, a não ser para
materiais de estocagens especiais. Quando os produtos chegam ao armazém são designados
a qualquer espaço livre disponível. A vantagem é a otimização da área de armazenamento.
As desvantagens são o maior percurso para montagem dos pedidos, tendo em vista que
um único item poderá ser localizado em diversos pontos, e o risco de possuir material em
estoque perdido que somente será descoberto ao acaso ou na execução do inventário.
•• Armazenagem por Tamanho, Peso e Volume: semelhante ao anterior, permite um
bom aproveitamento do espaço. Exige que todos os documentos de entradas e saídas
contenham a localização do material no almoxarifado a fim de facilitar sua busca.
•• Armazenagem por Frequência: os materiais cujo volume de movimentação e frequência
são significativos devem ser colocados tão próximo quanto possível da saída da instalação
de armazenamento.
•• Armazenagem especial: ambientes climatizados; produtos inflamáveis, que são
armazenados sob rígidas normas de segurança; produtos perecíveis (método FIFO) etc.
Exemplos de arranjo para armazenagem:

Técnicas de Estocagem
Carga unitária (paletização): carga constituída de embalagens de transporte que arranjam
ou acondicionam certa quantidade de material para possibilitar o seu manuseio, transporte e
armazenamento como se fosse uma unidade. A formação de carga unitária se dá, geralmente,
através de caixas e pallets (paletes), que são estrados de madeira/plástico, de diversas
dimensões.
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Caixas ou Gavetas: ideal para materiais de pequenas dimensões,
como parafusos, arruelas, materiais de escritório, peças
semiacabadas etc.

Prateleiras: destinadas a materiais de tamanhos
diversos e para o apoio de gavetas ou caixas
padronizadas, constituem o meio de estocagem mais
simples e econômico. São construídas de diversos
materiais conforme a conveniência da atividade.

Raques/ Cantilever: são construídos para acomodar
peças longas e estreitas como tubos, barras, tiras, etc.

Empilhamento: é uma variante da estocagem de caixas
para aproveitamento do espaço vertical. As caixas ou pallets
são empilhados uns sobre os outros, obedecendo a uma
distribuição equitativa de cargas. Deve-se respeitar os
limites de altura da pilha e de distância do teto.

Container Flexível: é uma das técnicas mais recentes
de estocagem. Consiste em uma espécie de saco feito
com tecido resistente e borracha vulcanizada, com um
revestimento interno conforme o uso.
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Quando aos critérios para “paletizar”, o arranjo mais indicado para determinado tipo de
material depende de:
•• tamanho da carga: as maneiras de paletizar uma carga podem ser diversas, apenas uma ou
nenhuma, dependendo do seu tamanho;
•• peso do material: o número de camadas está condicionado à resistência do palete e da
embalagem;
•• carga unitária: o comprimento, a largura e, especialmente, a altura da carga unitária,
tomada como um todo, devem ser considerados;
•• perda de espaço: alguns arranjos podem ter muitos “vazios” entre as suas unidades. Além
de perda de espaço, o peso é distribuído desigualmente, possibilitando o desmoronamento
das pilhas;
•• compacidade: as várias unidades de um arranjo devem “se casar” para que haja o
necessário entrelaçamento do conjunto e o espaço ocupado seja minimizado;
•• métodos de amarração: de acordo com o tipo de fixa ̧ão das várias unidades de carga em
conjunto (colagem, arqueamento com fitas metálicas ou de náilon etc.), estas poderão
ser dispostas sobre o palete sem maiores preocupações. Dá-se mais importância ao
entrosamento entre as várias unidades, quando as cargas não são amarradas entre si.

IN 205/88 – da Armazenagem
4. A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material
adquirido, a fim de suprir adequada mente as necessidades operacionais das unidades
integrantes da estrutura do órgão ou entidade.
4.1. Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros são:
a) os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo, e protegidos contra a ação
dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos;
b) os materiais estocados há mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar, (primeiro a
entrar, primeiro a sair – PEPS), com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque;
c) os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido
inventário;
d) os materiais que possuem grande movimentação devem ser estocados em lugar de fácil
acesso e próximo das áreas de expedição e o material que possui pequena movimentação
deve ser estocado na parte mais afastada das áreas de expedição;
e) os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso. É preciso utilizar
corretamente os acessórios de estocagem para os proteger;
f)
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a arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso as partes de emergência, aos
extintores de incêndio ou à circulação de pessoal especializado para combater a incêndio
(Corpo de Bombeiros);
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g) os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes, a fim de
facilitar a movimentação e inventário;
h) os materiais pesados e/ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das
estantes e porta-estrados, eliminando-se os riscos de acidentes ou avarias e facilitando a
movimentação;
i)

os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos quando
houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da utilização;

j)

a arrumação dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada para o lado de acesso
ao local de armazenagem a face da embalagem (ou etiqueta) contendo a marcação do item,
permitindo a fácil e rápida leitura de identificação e das demais informações registradas;

l)

quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e altura das
pilhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão decorrente, o arejamento
(distância de 70 cm aproximadamente do teto e de 50 cm aproximadamente das paredes).

Movimentação
O manuseio ou a movimentação interna de produtos e materiais significa transportar bens por
distâncias relativamente pequenas, quando comparadas com as distâncias na movimentação
de longo curso executadas pelas companhias transportadoras. É atividade executada em
depósitos, fábricas, e lojas, assim como no transbordo entre tipos de transporte. Seu interesse
concentra-se na movimentação rápida e de baixo custo das mercadorias.
Para se manter eficiente um sistema de movimentação de materiais, existem ainda certas “leis”
que, sempre dentro das possibilidades, devem ser levadas em consideração. São elas:
•• Obediência ao fluxo das operações – a trajetória dos materiais deve ser a mesma da
sequência de operações.
•• Mínima distância – reduzir as distâncias de transporte pela eliminação de ziguezagues no
fluxo dos materiais.
•• Mínima manipulação – o transporte mecânico custa menos que as operações de carga e
descarga, levantamento e armazenamento.
•• Segurança e satisfação – dos operadores e o pessoal circulante na seleção do equipamento
de transporte de materiais.
•• Padronização – o custo inicial de equipamentos padronizados é mais baixo, a manutenção
é mais fácil e mais barata.
•• Flexibilidade – capacidade de satisfazer ao transporte de vários tipos de cargas, em
condições variadas de trabalho.
•• Máxima utilização do equipamento – manter o equipamento ocupado tanto quanto
possível.
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•• Máxima utilização do espaço disponível – empilhamento de cargas ou utilização de suportes
especiais.
•• Método alternativo – plano B em caso de problemas na operação normal.
•• Menor custo total – selecionar equipamentos na base de custos totais e não somente do
custo inicial mais baixo, ou do custo operacional, ou somente de manutenção.

Sistemas internos de transporte
Sistemas de transportadores contínuos: consiste na
movimentação constante entre dois pontos prédeterminados. São utilizados em mineração, indústrias,
terminais de carga e descarga, terminais de recepção e
expedição ou em armazéns.

Sistemas de Manuseio para Áreas Restritas: são feitos para
locais onde a área é elemento crítico, por isso são bastante
utilizados em almoxarifados. A ponte rolante e o guindaste
são os equipamentos mais utilizados entre todos.

Sistemas de Manuseio entre Pontos sem Limites Fixos: é o
mais versátil dos sistemas, utiliza carrinhos, empilhadeiras,
paleteiras etc.

Embalagens
Têm como objetivo movimentar produtos com toda a proteção e sem danificá-los além do
economicamente razoável. Um bom projeto de embalagem do produto auxilia a perfeita
e econômica movimentação sem desperdícios. Além disso, dimensões adequadas de
empacotamento geram eficiência no manuseio e na armazenagem.
É corrente distinguir três níveis da embalagem: primária, secundária e terciária, ou de
transporte.
10
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A embalagem primária (por exemplo, a lata, a garrafa ou o saco) está em contato direto com o
produto e é normalmente responsável pela conservação e contenção.
A embalagem secundária (como é o caso das caixas de cartão ou cartolina) contém uma ou
várias embalagens primárias e é normalmente responsável pela proteção físico-mecânica
durante a distribuição.
A embalagem terciária agrupa diversas embalagens primárias ou secundárias para o transporte,
como a caixa de cartão canelado ou a grade plástica para garrafas de bebidas. A escolha de
embalagens deste tipo depende: da natureza da embalagem individual (rígida, semirrígida ou
flexível); do esquema de paletização (dimensionamento da embalagem coletiva com vista a
maximizar o aproveitamento da palete); dos custos.
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Slides – Armazenagem e Movimentação

ARMAZENAGEM
• Compreende planejamento, coordenação, controle e
desenvolvimento das operações destinadas a guarda,
localização, segurança e preservação dos materiais.
• Envolve:

‒Leiaute;
‒Embalagem;
‒Critérios usados para estocar;
‒Localização dos materiais.
1

ARMAZENAGEM
• Um bom sistema de armazenagem considera:

‒a natureza do material a ser armazenado - características
físicas, químicas e biológicas;
‒a quantidade de material;
‒o local adequado - especificações técnicas de
acondicionamento;
‒a frequência de manipulação/movimentação;
‒a política de manutenção e de segurança patrimonial;
‒o capital disponível - relação custo x benefício;
‒outras características interessantes para cada tipo de
instituição.
3
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ARMAZENAGEM
• Armazenagem eficaz:

‒Cargas e descargas de veículos mais rápidas;
‒Otimização do layout - agilidade dos fluxos internos de
materiais e de informação;
‒Utilização efetiva da mão de obra, do equipamento, da
capacidade volumétrica;
‒Máxima proteção aos itens estocados;
‒Controle para evitar perdas e divergências de inventário;

5

ARMAZENAGEM
• Princípios:

‒ Agrupar materiais similares ou complementares ou agrupar materiais
pela forma e volume para otimizar os espaços;
‒ Posicionar os materiais de maior giro próximos à saída;
‒ Utilizar fluxos simples, retos e diretos; reduzir, eliminar, combinar,
simplificar movimentos.
‒ Padronizar métodos e equipamentos;
‒ Utilizar equipamentos flexíveis (evita a subutilização);
‒ Minimizar o manuseio do material e minimizar a distância percorrida;
‒ Utilizar equipamentos de armazenagem que permitam o
aproveitamento vertical do espaço;
‒ Padronizar corredores e eliminar área de guarda de equipamentos.
7
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Arranjo Físico (Leiaute – Layout)
• Layout: arranjo de homens, máquinas e materiais para
que a armazenagem ou produção de determinado
produto se processe dentro do padrão máximo de
economia – processamento eficiente.
• Objetivo: permitir a movimentação adequada e manter
os cuidados necessários com vistas a evitar a
deterioração dos materiais.
9

Arranjo Físico (Leiaute – Layout)
• Necessidade de um estudo do leiaute:
‒Reduzir custos;
‒Evitar obsolescência das instalações;
‒Criar ambiente de trabalho adequado.

11

14

www.acasadoconcurseiro.com.br

Administração – Armazenagem e Movimentação – Prof. Rafael Ravazolo

Arranjo Físico (Leiaute – Layout)
• Na montagem do layout leva-se em conta:

‒dimensionamento da área;
‒a localização de obstáculos;
‒localização de áreas de recebimento e expedição, portas e
acessos
‒produtos a serem estocados;
‒equipamentos para movimentação;
‒estruturas verticais e horizontais de armazenagem;
13

Arranjo Físico (Leiaute – Layout)
• Leiaute do Processo Produtivo:
‒ Product layout - material se desloca enquanto as máquinas
permanecem fixas .
‒ Process layout - agrupamento de modo a realizar operações análogas
em um mesmo local.
‒ Cellular layout - contém na sua estrutura todos os recursos
transformadores necessários a atender o processamento
‒ Fixed-position layout (posicional) - produto ou projeto mantém-se
estacionário, os recursos se movimentam.
‒ Hybrid layout - utiliza princípios dos demais e permite grande
variedade de produtos.
15
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Critérios de Armazenagem
• Vários: fragilidade; combustibilidade; volatilização;
oxidação; explosividade; intoxicação; radiação;
corrosão; inflamabilidade; volume; peso; forma.
• Objetivo: proporcionar um sistema de localização que
possibilite o endereçamento e a perfeita identificação
da localização dos materiais estocados.
17

Localização
• Algumas formas de distribuição ou colocação dos
materiais no almoxarifado:
‒Fixa (por Zona, ou por Agrupamento);
‒Livre;
‒Tamanho, Peso e Volume;
‒Frequência;
‒Especial.
19
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Localização

• Exemplos de arranjo para armazenagem:

21

Técnicas de Estocagem
• Carga unitária (paletização - unitização): embalagens de
transporte que arranjam ou acondicionam certa quantidade de
material para possibilitar o seu manuseio, transporte e
armazenamento como se fosse uma unidade.

23
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Técnicas de Estocagem
• Caixas ou Gavetas: ideal para materiais de pequenas dimensões
(parafusos, arruelas, materiais de escritório, peças
semiacabadas etc.).
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Técnicas de Estocagem
• Prateleiras: materiais de tamanhos diversos; apoio de gavetas
ou caixas padronizadas.Meio de estocagem mais simples e
econômico.

27
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Técnicas de Estocagem
• Raques / Cantilever: são construídos para acomodar peças
longas e estreitas como tubos, barras, tiras, etc.

29

Técnicas de Estocagem
• Empilhamento: variante da estocagem de caixas para
aproveitamento do espaço vertical. As caixas ou pallets são
empilhados uns sobre os outros, obedecendo a uma
distribuição equitativa de cargas.
• Limites?

31
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Técnicas de Estocagem
• Container Flexível: uma das técnicas mais recentes. Espécie de
saco feito com tecido resistente e borracha vulcanizada, com
um revestimento interno conforme o uso.

33

MOVIMENTAÇÃO
• Transporte de bens por distâncias relativamente pequenas.
• Atividade executada em depósitos, fábricas, lojas e no
transbordo entre tipos de transporte.
• Objetivo: movimentação rápida e de baixo custo das
mercadorias.

35
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As Leis de Movimentação
– Obediência ao fluxo das operações.
– Mínima distância.
– Mínima manipulação.
– Segurança e satisfação.
– Padronização (de ações e de equipamentos).
– Flexibilidade (de equipamentos).
– Máxima utilização do equipamento.
– Máxima utilização do espaço disponível.
– Método alternativo.
– Menor custo total.
37

Sistemas internos de transporte
• Sistemas de transportadores contínuos: movimentação
constante entre dois pontos pré-determinados - mineração,
indústrias, terminais de carga e descarga, terminais de recepção
e expedição.

39
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Sistemas internos de transporte
• Sistemas de Manuseio para Áreas Restritas: feitos para locais
onde a área é elemento crítico - ponte rolante e guindaste.

41

Sistemas internos de transporte
• Sistemas de Manuseio entre Pontos sem Limites Fixos: é o
mais versátil dos sistemas, utiliza carrinhos, empilhadeiras,
paleteiras, etc.

43
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Embalagens
• Objetivo: movimentar produtos com toda a proteção e sem
danificá-los além do economicamente razoável.
• Níveis da embalagem:
‒Embalagem primária (lata, garrafa, saco).
‒Embalagem secundária (caixas de cartão ou cartolina).
‒A embalagem terciária (caixa de cartão canelado, grade
plástica para garrafas de bebidas).

45
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