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1. RESUMO  

Neste estudo, é cogitado a viabilização da troca de duas máquinas manuais, cada 

uma controlada por um operador, por uma máquina semiautomática, para aumentar a 

produção fabril.  

A máquina semiautomática possuirá uma interface, onde é possível selecionar o 

modelo da fita, assim, basta abastecer a máquina com os rolos de matéria-prima para 

iniciar a processo produtivo. 

2. INTRODUÇÃO 

Uma das características básicas de manufatura moderna é a busca de flexibilidade da 

produção. Permitir a produção de uma gama de produtos cada vez mais variado e 

suscetível a modificações posteriores, sem necessidade de modificar a cada vez o 

conjunto das instalações [1]. 

É de conhecimento geral que automatizar um processo é um investimento, deve ser 

apresentado uma melhoraria no processo produtivo e eliminar riscos a saúdes dos 

colaboradores dentro das indústrias.  

A palavra automação está sempre associada a atividades atreladas aos 

computadores que substituem o trabalho humano em favor da segurança [2]. 

3. OBJETIVOS 

O trabalho tem por objetivo a automação de um processo na fabricação de fita 

perfurada. É importante frisar que o instrumento de estudo tem a finalidade de 

acrescentar conhecimentos, ampliá-los e fazer utilização para obter maior eficiência. 

4. METODOLOGIA 

Chama-se de Desbobinador a parte que o rolo de fita (matéria-prima) será 

desenrolado por um motor (figura 1), que conduzirá a fita até a prensa excêntrica 

(figura 2), onde será acionada continuamente por um CLP. 

 

 

Figura 1 – Desbobinador Figura 2 – Prensa excêntrica Figura 3 – Motor encoder 



Prensas excêntricas estampam em metais compõem um grande número de máquinas 

de impacto que utilizam uma matriz fixada em um martelo para, através de uma força 

aplicada, dar uma nova forma à peça trabalhada [3]. 

O corte da fita será automático através de um motor encoder, onde em seu eixo 

encontra-se um rolo magnético para não perder a referência da fita (figura 3). No eixo 

do motor há um atuador que a cada giro aciona um sensor emitindo um sinal ao CLP, 

fazendo com que centralize o eixo para iniciar a referência de contagem (figura 4).  

 

 

 

Quando o rolo de fita estiver com a quantidade selecionada, a guilhotina é acionada 

automaticamente e disponibiliza o rolo de fita para o colaborador, mesmo o rolo 

estando disponível para o colaborador, através de um sacador (figura 5). 

É necessário um pulmão para guardar o acúmulo de material prensado, pois a prensa 

perfura constantemente a fita e acumula material no pulmão, enquanto o rolo de fita é 

cortado (figura 6).  

O controlador lógico programável é um equipamento eletrônico, digital, 

microprocessado, que pode controlar um processo ou máquina, ser programado ou 

reprogramado rapidamente e quando necessário ter memória para guardar o 

programa [4]. 

5. DESENVOLVIMENTO 

No processo manual, o rolo da fita (matéria-prima) era inserido em uma prensa para 

fazer os furos na fita, de acordo com a quantidade pré-estabelecida. Após os furos, a 

fita era enrolada em uma bobina manualmente pelo operado e transferida para outra 

máquina (figura 7), onde a fita furada era acionada por um motor que passava por um 

contador mecânico. O operador realizava o corte através com uma guilhotina manual 

e o material era enrolado manualmente e embalado. O processo precisava de um 

colaborador para operar a prensa e outro para enrolar e embalar o material pronto.  

Figura 6 - Pulmão Figura 5 - Sacador Figura 4 – Atuador Centralizador 



Tabela 1 – 10m 

 

Como a operação era manual, o disco enrolador estava em uma posição de risco, pois 

não tinha proteção e a velocidade não era controlada. 

Com a proposta do sistema semiautomático, o operador consegue selecionar o 

comprimento desejado e o modelo dos furos. Todos os dispositivos de acionamento e 

controle (válvulas, reles, inversor, micros e sensores) são gerenciados por um CLP 

com IHM incorporada (figura 8). Para precisão no controle do processo, será utilizado 

um encoder incremental. Os pulsos do encoder serão convertidos para uma lógica 

matemática que possa fazer o cálculo para metros. 

 

 

 

 

O nome do “incremental” é dado pela forma como a posição é obtida com este 

transdutor, ou seja, cada pulso gerado ao girar o disco perfurado corresponde ao 

menor deslocamento que pode ser medido e incrementando estes pulsos obtêm-se a 

respectiva posição [5]. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Levou-se um pedaço da fita (matéria-prima) para teste do rolo magnetizado, e foram 

realizados testes com os equipamentos dos vendedores, a fim, de saber qual rolo 

magnetizado atraia a fita, mas deixava fluir no processo.  

Olhando as máquinas antigas, foi escolhido quais materiais poderiam ser 

reaproveitados, como o sistema da prensa excêntrica e o suporte do desbobinador. A 

faca para a guilhotina teve que ser trocada, para diminuir o tempo de corte. 

No processo manual, o rolo de 10 metros, é enrolado em 60 segundos, produzindo 

assim, 60 peças por hora. Já com a previsão da máquina, será produzido um rolo em 

20 segundos e 180 por hora. O rolo de 30 metros, obedecerá mesmo padrão de 

desempenho, tanto no processo manual, como no processo automático, gerando até 

três vezes o aumento da produção. 

 

 

Tabela 2 – 30m 

 

Figura 8 – CLP/IHM Figura 7 – Máquina Manual 

Rolo: 10 m Tempo (s) PÇs/h

Manual 60 60

Autom. 20 180

Rolo: 30 m Tempo (s) PÇs/h

Manual 180 20

Autom. 60 60
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