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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo apresentar os resultados obtidos pelo grupo 
TECHNEW no desenvolvimento do projeto do 5º semestre, e foi através de estudos 
adquiridos que foi construído um dispositivo para fornecer o barbante em uma simulada 
linha de produção de ioiôs na instituição FAJ, foi desenvolvido o dispositivo para atuar de 
forma automática e com a interação de um robô antropomórfico da ABB. O projeto teve 
seu inicio no dia 27/02, e teve como supervisor o professor e engenheiro Claudemir. Foi 
utilizado ferramentas de criação e desenvolvimento de projetos, como por exemplo: o 
software RS Logix 500 que é utilizado para programação CLP (controlador lógico 
programável), e o software Solid Edge 20 para o desenvolvimento de componentes 
mecânicos e que dessa forma foi possível desenvolver um projeto com característica 
totalmente profissional. Os resultados que foram obtidos são: de uma linha de produção 
com varias etapas que teve como desenvolvedores outros grupos da turma de tecnologia.  
O projeto foi capaz de fornecer a quantidade de barbante solicitado e com a iteração com 
robô fez com que o processo tornasse mais rápido e preciso a linha de produção. 
 
Palavras-chaves: Corte de barbante, CLP, Pneumatica.   
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
  
A aplicação mais popular de dispositivos automáticos é sem duvida na indústria, onde 
pode ser aplicado para diversas áreas de atuação. Um dispositivo que tem um robô para 
auxiliar em suas tarefas na linha de produção é sem duvida um dispositivo que terá uma 
baixa porcentagem de variação. A área de robótica na indústria é um setor que abrange 
diversas linhas de produção que vai desde um simples ioiô como é o caso aqui abordado, 
como numa indústria de alimentos, onde quanto menos contato com as pessoas o 
alimento tiver é melhor e com isso eliminando o rico de contaminação do produto. A 
vantagem de se trabalhar com esse tipo de dispositivo é ter uma boa diversidade na 
criação e ter também uma precisão excelente em fazer trabalhos repetitivos.  
 
 
2 – O PROJETO 
 
 
2.1 – PROJETO TEMÁTICO  
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O projeto apresentado neste trabalho é o resultado obtido através da aplicação de Projeto 
Temático aos alunos do quinto semestre de 2013 do curso de Tecnologia Automação 
Industrial. Com esse projeto esta foi possível colocar em pratica os conceitos adquiridos 
de cada disciplina durante os semestres anteriores e o atual, e agregando os 
conhecimentos que cada integrante disponha para a elaboração do mesmo.  

O projeto iniciou-se com o sorteio dos grupos para cada etapa do processo, pois se 
tratava de um projeto já executado semestres anteriores por outras turmas. Foi reunido o 
grupo e escolhido qual seria a melhor saída: se era melhor refazer todo o projeto ou só 
melhorar oque já estava pronto, ficou decidido que seria melhor refaze-lo já que o mesmo 
não atendia em aspecto nenhum o que o nosso grupo tech new vem desenvolvendo ao 
logo do curso. Porem como foi decidido pelo professor de ultima hora que o projeto teria 
que ser apresentado funcionando, e com isso obter a nota do primeiro semestre o grupo 
teve que apresentar o projeto do jeito que estava no que resultou do não funcionamento 
do mesmo.        

2.2 – O PROJETO DE FORNECIMENO DE BARBANTE 
 
O projeto desenvolvido é de um uma célula de produção capaz de fornecer o barbante na 
linha de produção de ioiôs e capaz de interagir com um robô antropomórfico da empresa 
ABB. A célula desenvolvida executa a seguinte rotina: corta o barbante no tamanho 
estipulado pela linha de produção e envia um sinal para o robô que faz a pega do mesmo 
e leva o barbante a célula seguinte, que é a de embalagem. Para o desenvolvimento do 
projeto encontramos varias dificuldade como, por exemplo, o alinhamento do barbante na 
hora do corte, foi assim que nos levou a colocar em pratica nossa criatividade e 
experiências nos projetos anteriores para assim pudéssemos da continuidade ao projeto.   
     
 
2.3 – METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada foi a de elaborar um projeto totalmente voltado para área da 
automação industrial tendo em vista a necessidade e a carência das empresas em obter 
dispositivos funcionais e eficientes com baixo custo para sua aquisição. Foi elaborado um 
diagrama de blocos para a realização do projeto como mostra na (fig.1), também 
definimos um cronograma das tarefas a ser realizadas pelo os integrantes do grupo como 
é mostrado na (fig. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 – Detalhe do diagrama de bloco. 
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FIGURA 2 – Detalhe do cronograma. 

 
 
2.4 – MATERIAIS 
 

 CLP (controlador lógico programável). 

 Válvula pneumática. 

 Atuador (em forma de pinça). 

 Fonte 24vcc. 

 2 Moto redutor (Nº9). 

 Botoeira NA (start). 

 Botoeira NF (emergência). 
 
O projeto neste semestre não sofreu nem um tipo de modificações devido à falta de 
material como aconteceu em semestres anteriores. O desenvolvimento do projeto 
também só foi possível porque foram desenvolvidos vários componentes usinados em 
maquina ferramenta, como por exemplo, torno mecânico e fresa no setor de usinagem da 
empresa Jaguar Plásticos que apoia seus funcionários no aprendizado ao longo do curso.  
 
 
2.5 – PROGRAMAÇÃO DO CLP. 
 
A programação do projeto foi desenvolvida no software RS logix 500 da rockwell que usa 
o sistema de programação ladder o programa desenvolvido é uma rotina bem simples se 
comparado com os projetos já desenvolvidos pelo grupo anteriormente. Na (fig. 3.1), (fig. 
3.2) abaixo detalha o programa final elaborado para tarefa da célula.  
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FIGURA 3.1 – Detalhe da tela de programação. 

 
 

 
FIGURA 3.2 - Detalhe da tela de programação 

2.6 – DESENHOS TÉCNICOS 
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O desenho técnico relacionado ao projeto foi desenvolvido no Software solid edge, como 
mostra nas figuras a seguir: (fig. 4) e (fig. 4.1) em 3D o desenho do suporte da faca lado 
A, e a (fig. 5) e (fig.5.1) em 3D lado B. Para fixação no atuador pneumático.  
 

 
FIGURA 4 – Detalhe do desenho do suporte da faca ‘A’ 

 
 

 
FIGURA 4.1 – Detalhe do desenho do suporte da faca ‘A’ em 3D 
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FIGURA 5 – Detalhe do desenho do suporte da faca ‘B’  

 
 
 

 
FIGURA 5.1 – Detalhe do desenho do suporte da faca ‘B’ em 3D 
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2.7 – DESENHO PNEUMÁTICO 
 
 
O esquema desenvolvido assim com o a programação do CLP é bem simples, pois aciona 
apenas o atuador cortante do projeto e faz a leitura da pressão no sistema pneumático 
como mostra na (fig. 6).   
 
 
 

 
FIGURA 6 – Detalhe do esquema Pneumático.  

 
 

 
 

2.8 – DESENHO ELÉTRICO 
 
 
O desenho elétrico como mostra na (fig. 7) foi desenvolvido para auxiliar na montagem e 
ligação de todos os componentes elétricos do projeto já que tivemos que refazer tudo 
porque não havia condição de entender a ligação existente.  
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FIGURA 7 – Detalhe do esquema elétrico.  

 
 
2.9 – FOTOS DA USINAGEM  
 
 
Como mostra nas (fig. 8) e (fig. 8.1) todo o processo de fabricação dos componentes 
mecânicos do projeto.   
 

 
FIGURA 8 – Detalhe da usinagem do suporte da faca 
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FIGURA 8.1 – Detalhe da usinagem do suporte do barbante 

 
 

 
2.9 – FOTO PROJETO CONCLUÍDO  
 
 
O projeto concluído e em perfeito estado de funcionamento como mostra na (fig. 9).  
 

FIGURA 9 – Detalhe do projeto concluído.  
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3 – RESULTADOS 
 
 
Os resultados obtidos foi exatamente o proposto pelo o grupo, não teve nenhum tipo de 
variação, já que no principio tínhamos certo receio se na hora da apresentação viesse a 
falhar de alguma forma, só que se tornou um dispositivo capaz de atuar em uma linha de 
produção com alta estabilidade no seu processo. Também podemos citar o desempenho 
do mesmo em relação ao robô em uma linha de produção fornecendo em sua célula a 
quantidade de barbante suficiente para cada ioiô produzido.   
 
 
4 – CONCLUSÃO 
 
 
A conclusão obtida ficou acima do esperado pelo grupo já que como um todo o projeto 
ficou sem duvidas bem elaborado, bem montado fisicamente e eletricamente. O projeto 
atendeu oque o grupo queria demonstrar, porem o projeto poderia ter sido muito mais rico 
em termos de estrutura e equipamento mais como sua atuação é bem simples em relação 
às outras células da linha produtiva, ficando assim como o melhor dentre todos os 
apresentados. Pode-se destacar através desse trabalho como ponto forte a seriedade do 
grupo TECH NEW sem a qual seria impossível sua conclusão, e apresentação. Como 
sempre o grupo procurou ser o melhor como foi em todas as outras apresentações 
anteriores, conquistando sempre o 1º lugar nas avaliações finais. E como ponto fraco 
pode se dizer que é o fato de que o grupo por saber que vai desenvolver qualquer tipo de 
projeto, acaba executando os objetivos de forma lenta, oque nos levou a perder ponto na 
apresentação do 1º bimestre. Para melhorar nas apresentações seguintes temos que 
melhorar o nosso ponto fraco e com isso conquistar sempre a excelência em projetos. 
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