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AUTOMAÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS  

 NA CELULA DE MANUFATURA  

 

1. RESUMO 

Em processos manufaturados com tarefas cíclicas e repetitivas, surgem 

preocupações com questões globais de qualidade, produtividade das operações, 

segurança dos trabalhadores e  doenças ocupacionais pertinentes às atividades 

exercidas, além de passivos trabalhistas que possam ser gerados.  A automação 

destas atividades vem sendo uma solução aplicada por grande parte das empresas 

que atuam nesta ramificação do mercado. 

2. INTRODUÇÃO 

A linha de produção denominada “Embalagem do produto”, pertence à fase final 

do processo de “Fabricação de Azulejos”, onde é realizada a contagem e a 

embalagem dos azulejos em caixas para serem expedidas pela empresa.  Um 

problema verificado pelo setor de qualidade do produto é a expedição de 

embalagens com a quantidade de peças diferente da descrita na caixa, bem como o 

empilhamento inadequado o que ocasiona trincas e riscos nos azulejos além de 

gerar alto índice de reclamações dos clientes. 

Outra questão levantada pelo setor de recursos humanos da empresa foi uma 

taxa significativa de afastamentos de funcionários ocasionados pela repetição de 

movimentos e postura inadequada no momento da embalagem (doença 

ocupacional). 

A proposta apresentada à empresa foi automatizar o setor de embalagem 

através da instalação de um braço robótico que fará o empilhamento dos azulejos.  

O resultado esperado com esta ação é a diminuição das reclamações devido aos 

erros nas quantidades de peças ou pelo empilhamento inadequado do produto, além 

da redução do número de acidentes de trabalho e afastamento por doenças 

ocupacionais. 
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3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é, portanto, automatizar o setor de embalagem de 

azulejos utilizando um braço robótico, garantindo melhor desempenho na execução 

desta atividade, maior qualidade do produto final acabado e a garantia da segurança 

e integridade física dos trabalhadores.  

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de caso que se assemelha ao processo de embalagem de 

placas de vidro plano da empresa onde o aluno autor trabalha.  

O trabalho iniciou com a observação em campo na própria empresa de vidros e 

pesquisa em relação aos equipamentos utilizados no setor de robótica tais como 

servo-acionamentos, processadores, controladores e métodos de programação.  

 Foram pesquisados vários processos com atividades repetitivas que poderiam 

ser automatizados, como, solda, corte, perfuração e manipulações em geral de 

peças manufaturadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a execução do projeto foi construído um braço robótico em perfil de 

alumínio com 03 eixos de movimentação. Foram utilizados para a movimentação 

dos eixos servo-motores Hextronic com indicação de posicionamento angular, o que 

facilitou a programação dos movimentos.  A placa utilizada foi a Arduino Uno R3 

com software de programação do próprio fabricante da placa.  Foi simulado o 

funcionamento de uma linha de embalagem de peças, na qual a programação de 

garante a quantidade de produto a ser serem empilhado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O braço manipulador robótico desenvolvido satisfez aos objetivos iniciais do 

projeto. Apresentou uma estrutura compatível, com movimento rápido, que permite 

demonstrar o funcionamento de um robô manipulador industrial. É de fácil 

construção, possibilitando a sua reprodução em série, utiliza arquitetura aberta 

onde o hardware e software estão documentados para serem usados e 

desenvolvidos em novas pesquisas.  
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