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FÁBRICA DE IOIÔ – MÁQUINA DE MONTAR 
IOIÔ - 5º SEMESTRE  

 

RESUMO: Este trabalho tem como finalidade expor os resultados alcançados 

pelos alunos da FAJ do curso de Tecnologia em Automação Industrial na 

construção de uma fábrica de ioiô, integrando todos os grupos e seus 

equipamentos com um robô, onde cada grupo terá que fazer um retrofit em seu 

equipamento, programar e fazer integração com um robô da ABB. Para 

alcançar o objetivo proposto, aplicamos metodologia e ferramentas de projeto 

com auxílio e supervisão do professor. Todos os projetos foram realizados em 

um tempo pré-determinado, em grupos formados por cinco membros, seguindo 

uma Metodologia de projeto. 

 Palavras-chave: Ioiô, robô, automação, CLP, produção em série. 

1 - Introdução  

As empresas do mundo moderno têm como objetivo maior produzir mais com 

menor custo, nisso os integradores de sistemas de automação, vem utilizando 

a robótica como alavanca no aumento da produtividade e diminuição dos 

custos de produção seja nas perdas de matéria prima ou na mão de obra 

aplicada. 

Na maioria das empresas fabricantes de brinquedos, ainda se utiliza muito a 

mão de obra humana para sua produção, isto encarece muito os produtos e 

sendo cada vez menos competitivos no mercado com relação aos países mais 

desenvolvidos. 

A Estrela que é a primeira empresa no Brasil de brinquedos tem 76 anos no 

mercado e ainda utiliza muito a mão de obra na fabricação de seus brinquedos, 

uma de suas fábricas tem 800 colaboradores, a maioria trabalha em linhas de 

produção em série, porém todos ficam em volta de uma grande esteira e cada 

um monta uma parte do brinquedo. 

Sabendo das necessidades das grandes empresas de brinquedos, é que surgiu 

por parte de nossos tutores a ideia de desenvolver junto aos alunos uma 

fábrica de ioiô em série utilizando sistema de automação e robótica. 
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2 – DESCRIÇÃO 
 
2.1 – PROJETO TEMÁTICO – FAJ 

O projeto temático da Faculdade de Jaguariúna  oferece aos discentes do 

curso de Tecnologia a aplicação da teoria na prática. Isso possibilita que os 

alunos por meio das competências  obtidas  em sala de aula sejam capazes de 

executar projetos seguidos de uma proposta feita pela coordenação. 

O corpo discente em cada semestre recebe uma proposta para elaborar um 

projeto, o qual será realizado por meio da metodologia obtida em sala, adota as 

instruções de um docente responsável pelo projeto e usa as competências dos 

demais professores que colaboram para que o corpo discente desenvolva um 

projeto adequado  e no fim sejam capazes de realizar uma apresentação que 

tenha alcançado os objetivos propostos. Ao término do curso, os alunos terão 

realizado seis projetos temáticos que poderão ter em seus currículos a por 

meio dos relatórios será possível contemplar as habilidades e competências 

adquiridas no decorrer do curso. 

 

 

2.2 – FÁBRICA DE IOIÔ – MÁQUINA DE MONTAR IOIÔ 

O projeto exposto neste trabalho é o fruto da execução do projeto temático 

multidisciplinar aos discentes do 5° semestre do curso de Tecnologia em 

Automação Industrial, aos quais foi proposto usar máquinas já desenvolvidas e 

fazer um retrofit, depois montá-las juntas e fazer integração entre as máquinas 

e um robô da ABB para no final montar uma fábrica de ioiô em série.  

FUNCIONALIDADE: 

Com o objetivo de montar uma fábrica de ioiô em série, cada grupo ficou com a 

responsabilidade de fazer um retrofit em um equipamento para que no final 

fizesse uma integração entre os equipamentos. 

Nosso grupo “EVOLUTION” ficou com a responsabilidade de fazer o retrofit em 

um equipamento para montagem do ioiô. 

Após as peças serem produzidas por outro grupo, o robô da ABB receberá um 

sinal do equipamento de montagem de ioiô para que traga as peças para 

serem montadas, o equipamento dará sinal para o robô para receber uma parte 

do ioiô e em sequencia irá montar o pino central, depois receberá a segunda 

parte do ioiô e fechará o ioiô, em sequencia dará sinal para o robô retirar o ioiô 

montado e levar até o equipamento do próximo grupo para dar acabamento. 
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� METODOLOGIA: 

Para realização do projeto, foram utilizadas estratégias oferecidas pelo docente 

que nos  conduziu no  transcorrer do semestre. 

Segue abaixo as atitudes que foram tomadas para a realização do projeto 

determinadas mediante a planilha de cronograma. 

� Formação do grupo; 

� Nome do grupo; 

� Proposta do projeto; 

� Escolha do projeto; 

� Lista de materiais para construção do projeto; 

� Recolhimento dos materiais no almoxarifado; 

� Retrofit do equipamento 

� Programação do CLP; 

� Testes da máquina individual; 

� Integração do equipamento com o dos demais grupos; 

� Integração dos equipamentos com um robô ABB; 

� Testes de todos os equipamentos juntos; 

� Apresentação do mesmo; 

DESENHO DA ESTRUTURA 
 
O desenho da estrutura foi elaborada através do Software AutoCad, abaixo na 

figura 1 esta o desenhos da estrutura metálica com os dispositivos mecânicos e 

figura 2 o desenho do painel elétrico:                     

         
Figura 1- Estrutura metálica                    Figura 2 – Painel elétrico 
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DIAGRAMA ELÉTRICO 
 
O diagrama elétrico foi elaborado através do Software Fluidsim, abaixo na 

figura 3 esta o diagrama elétrico: 

 
Figura 3 – diagrama elétrico 
 
 

DIAGRAMA PNEUMÁTICO 
 
O diagrama Pneumático foi elaborado através do Software Fluidsim, abaixo  na 

figura 4 esta o diagrama Paneumático: 

 

Figura 4 – Diagrama Pneumático 
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Programa CLP 
 
O programa do CLP foi elaborado através do Software Rockwell, abaixo na 

figura 5 esta o programa do CLP: 

 
 
Figura 5 – Programa do CLP 
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RESULTADO 
 
O resultado obtido foi de uma máquina que faz a montagem de um ioiô. Tendo 

as peças para montagem, se coloca a primeira peça que é a lateral do ioiô na 

máquina de montagem para que ela faça a junção do pino centralizador, assim 

que colocado o pino centralizador, coloca-se a outra peça que é a outra lateral 

do ioiô e a máquina faz a união entre as duas laterais através do pino 

centralizador. 

Todos os movimentos dos dispositivos foram feitos Pneumaticamente, o 

controle do sistema pneumático são acionados através do CLP. 

 

 

CONCLUSÃO 
 
Ao finalizar o projeto, pudemos concluir que, quando recebemos a proposta de 

pegarmos uma máquina já elaborada porem dependente de retrofit, não foi 

assim, já no inicio nos deparamos com um equipamento totalmente sem 

condição de funcionamento. Corremos muito contra o tempo e tivemos 

dificuldades para concluir o projeto, pois tínhamos somente duas aulas por 

semana e durante estas aulas 45min era somente o tempo para pegar material 

e ferramenta no almoxarifado. Conseguimos concluir o projeto, entregamos no 

prazo e conforme previsto no cronograma. Ao fazer a apresentação, tivemos 

dificuldades nas regulagens, pois as peças recebidas para montagem tinha 

muita variação nas medidas. O ponto forte deste projeto consiste nas 

habilidades de cada membro do grupo, são pessoas com conhecimentos 

diferentes e que a divisão de atividades para fazer o projeto tende a ser mais 

fácil. O ponto fraco passa a ser o comprimento fiel ao cronograma, por mais 

que cumprimos todas as etapas o ainda prazo ficou bem apertado. Para que 

pudéssemos ter uma eficiência como projetistas, seria necessário aprendermos 

a lidar com as condições oferecidas pela FAJ, por mais que tivéssemos mais 

tempo e as facilidades estivessem entre nós, às dificuldades encontradas 

também fazem parte do aprendizado.  
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