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Todeschini – Fabricação e distribuição de móveis modulados 
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Aços Favorit – Centro de Distribuição de Metais 
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Panarello – Centro de Distribuição de Medicamentos 
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Citylog – projeto de Condomínio Logístico 
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Weber Log Center – Projeto de Pavilhão Logístico 
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“Quem trabalha diretamente em Logística?“ 

 

“Quem trabalha no segmento industrial?” 

 

“Quem precisa ampliar sua operação?“  

 

 “Quem conhece ou já ouviu falar do  

Empreendimento Logístico “Weber Log Center" junto da BR 101?"  

 

Perguntas 
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A situação ideal para localização de um empreendimento logístico é 

próximo a uma rodovia principal. 

Recebe e despacha cargas completas. 

Distribui cargas fracionadas aos Centros Urbanos com veículos 

menores  

Uma vantagem muito interessante é a Empresa ficar com visibilidade 

na Rodovia fixando sua marca. 

Evita que veículos de grande porte trafeguem em perímetro urbano. 

Metrópoles já estão com restrição de horário e porte.  

Criciúma tem grande potencial de expansão urbana com a 

vantagem da distância em relação à BR 101. 

 

Acessibilidade do Empreendimento Logístico 
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Acesso principal x Distribuição 
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Regiões a serem atendidas 
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 Posto de Combustíveis, Central de Serviços para atender pessoas e veículos, Terminal de Banco, 

Conveniências / Lancheria / Restaurante / Farmácia / Pousada / Atendimento médico, Central de 

cargas, Truckcenter)  

 

Infraestrutura mínima necessária 
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 Iluminação e ventilação natural com equipamentos adequados  

  Isolamento térmico da cobertura  

      (estanqueidade e sem condensação) 

 Células fotovoltaicas / painéis solares / energia eólica 

 Reaproveitamento da água 

 

Edificações com eficiência energética e conforto ambiental 
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 SISTEMA SKYLUX - ENGEPOLI 

Iluminação natural  
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Ventilação natural  

 SISTEMA EXAUST - ENGEPOLI 
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Conforto ambiental – isolamento térmico e acústico 
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 Criciúma - Terra de Sol e Ventos – Fartura Energética 

Células Fotovoltaicas / Painéis Solares / Energia Eólica 
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 Captação e reuso 

Reaproveitamento da água 
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Resumindo :  Prédios sustentáveis nascem no projeto e tem retorno financeiro via 

economia de energia e conforto dos colaboradores que produzirão mais e melhor. 
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 Tipos de Produto e Movimentação de Cargas 

 São milhares de produtos diferentes a serem transportados e devem ser 

armazenados de acordo com suas características e isso determina a 

otimização do espaço.  Podem ser por volume, prazo de validade, giro 

de estoque, valor,  entre outros conceitos. Quem aplicar o conceito 

correto estará trabalhando com a logistica correta. 

 Tipos de Operação 

 Cross Docking, Centro de Distribuição Avançada, Estocagem de 

Produtos Acabados – sazonal ou emergencial, Resfriados / Congelados, 

Sistema auto-portante com armazenagem automatizada. 

 Tipologias de Edificações e Proporção Ideal 

 

Edificações otimizadas 
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Tipos de Produto - Soluções de estocagem verticalizada   

• A partir da movimentação média semanal em m³ ou do estoque 

médio estimado, podemos definir o tipo de estrutura de 

estocagem: 

Porta-Pálete 
A L C m³

1,20        1,00        1,20        1,44        

1,40        1,00        1,20        1,68        

1,60        1,00        1,20        1,92        

1,80        1,00        1,20        2,16        

2,00        1,00        1,20        2,40        

Altura Profundidade 1,20        1,40        1,60        1,80        

4 4 23,04      26,88      30,72      34,56      

5 4 28,80      33,60      38,40      43,20      

6 4 34,56      40,32      46,08      51,84      

4 5 28,80      33,60      38,40      43,20      

5 5 36,00      42,00      48,00      54,00      

6 5 43,20      50,40      57,60      64,80      

4 6 34,56      40,32      46,08      51,84      

5 6 43,20      50,40      57,60      64,80      

6 6 51,84      60,48      69,12      77,76      

Altura da Posição-PáleteArranjo

Drive-In ou 

Drive-Through 

0,001 a 0,010 m³ 

Bins 

0,050 a 0,10 m³ 

Estanterias 

Pálete PBR 

Pálete PBR 
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 Tipos de Movimentação de Cargas para estoque 

 

 

 

 

 Cada máquina tem seu raio de giro para operação e isso define a 

dimensão dos corredores combinados com a dimensão das estantes geram 

as dimensões ideiais do galpão e distância entre pilares.  

 

Edificações otimizadas 

Equipamento Intensidade Distância

(páletes por dia) (metros)

Paleteira hidráulica Baixa Curta (50 metros)

Paleteira elétrica Baixa - Média Média (entre 50 e 100 metros)

Empilhadeira Média Média (entre 50 e 100 metros)

Rebocador Média Média-Longa (acima de 100 metros)

Transportador de Páletes Alta Longa

Empilhadeira Automática Alta Longa
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 Armazenagem horizontal – big-bags pet – entrada e saida de produto pela 

laterais do prédio – circuito em sentido anti-horário sem conflito de fluxos 
 

 Tipo de portões 

 

Tipo de Operação 
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 Armazenagem Vertical – estanterias com entrada e saida de produto pela 

frente das docas 
 

Tipo de Operação 
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 Armazenagem Vertical – estanterias 

Tipo de Operação 
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 Cross Docking – Fluxos em "U" 
 

 

 

Tipo de Operação 



www.burgerarquitetos.com.br 

 Sistema Autoportante  

 Armazenagem de Produtos  em altura acima de 20m. Ex: grande 

quantidade de produtos congelados / resfriados 

 Utilização de sistema informatizado para de estocar & coletar os 

produtos eliminando mão-de-obra, controlando o estoque 

automaticamente e diminuindo chance de erros no picking 
 

Tipo de Operação 
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 Módulos para locação 
 

Tipo de Operação 
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 Módulos para locação 

Tipo de Operação 
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 Proporção ideal para Armazéns Logísticos – 1,5 : 1,0 

 Uma empresa deseja construir um armazém de 3.750 m². 

respeitando a relação de 1,5: 1,0 (comprimento e largura), quais 

serão as dimensões do armazém? 

C 

L 
3.750 m² 

Edificações otimizadas 
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 Proporção ideal para Armazéns Logísticos – 1,5 : 1,0 
 

C = 75 m 

L = 50 m 

C = 1,5 x L 

C x L = 3.750 

1,5 x L x L = 3.750 

1,5 x L² = 3.750 

L² = 3.750 / 1,5 

L² = 2.500 

L = 50 metros 

 Uma empresa deseja construir um armazém de 3.750 m². 

respeitando a relação de 1,5: 1,0 (comprimento e largura), quais 

serão as dimensões do armazém? 

3.750 m² 

Edificações otimizadas 
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ETAPA I 

ETAPA II 

ETAPA II ETAPA III 

ETAPA III 
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PÁTIO 

PORTARIA 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 

RUAS 
INTERNAS 

Edificações otimizadas - Ampliações 

AMPLIAÇÃO SEM ATRAPALHAR A OPERAÇÃO 
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Indústrias também tem sua logística 
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Base de dados retirados do livro a ser lançado em breve: 

 

“Pensando Arquitetura Industrial & Logística” 
 

 

Arquiteto Thomas Burger 
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Centro Logístico 
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Centro Logístico 
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Centro Logístico – Pavilhão Quadra B 
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Vantagens de trabalhar em Grupo de Empresas  

 Rateio de custos com vigilância,  

 Menos custos com manutenções das áreas externas,  

 Possibilidade de fretes terceirizados por demanda 

 Troca de informações sobre novos processos, procedimentos, isenções 

fiscais, união para viabilizar idéias de melhorias junto ao Poder Público 

mediante parcerias 

 Infraestrutura concentrada atendendo mais usuários 

 Pólo concentrador de informações para cargas 

 Visibilidade maior perante o público em geral e clientes 

 Atratividade de negócios atuando de forma integrada e em conjunto 

com as Entidades públicas e privadas 

Centro Logístico 



www.burgerarquitetos.com.br 

Muito obrigado !! 
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 Tipo de Portões 

 Porta seccional 

     para docas 

 

 

 

 

 

 

Edificações otimizadas 


