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1.RESUMO  

O presente estudo apresenta uma melhoria de processo na produção através da 

automação dentro de uma empresa, onde há a necessidade do aumento da 

eficiência na linha de montagem da máquina que agrupa laminas para encosto de 

cadeiras, utilizando-se de atuadores pneumáticos e de um controlador programável, 

visando um resultado o aumento da produção, reduzindo o tempo na produção e 

reduzindo os custos com a operação, a máquina de agrupar laminas acaba  gerando 

um alto custo na produção, pois necessita de 3 trabalhadores para sua operação, 

isso acaba fazendo com que a mesma não seja competitiva no mercado, pois as 

grandes empresas utilizam maquinas automatizadas, utilizando se de 3 atuadores 

pneumáticos, um Controlador Lógico Programável, que será o responsável pela 

sequência correta que cada atuador e que irá atuar para finalizar o processo com 

eficiência, válvulas solenoides, sensores de fim de curso e componentes eletrônicos, 

buscamos aumentar a produção de 120 peças para 260 peças, por dia trabalhado.  

 

 

2.INTRODUÇÃO  

A máquina de agrupar laminas gera um alto custo na produção, pois necessita de 

3 trabalhadores para sua operação, isso acaba fazendo com que a mesma não seja 

competitiva no mercado, pois as grandes empresas utilizam maquinas 

automatizadas. A máquina é responsável pela montagem do conjunto de lâminas de 

encosto de cadeiras, que atua como trava para ajustar o encosto de cadeira, será 

buscado uma solução de baixo custo e de alto rendimento. 

3.OBJETIVOS 

O presente estudo tem como o objetivo a automatização da máquina de agrupar 

laminas de encosto de cadeiras, utilizando-se de atuadores pneumáticos [3] e de um 

controlador programável[1] [2], e por consequência visa propor as seguintes 

melhorias: aumento da produção, custo de mão de obra, reduzindo e diminuindo o 

tempo gasto na operação, e com isso reduzir também o trabalho do operador no 

posto de trabalho atual. 

4.METODOLOGIA 



O trabalho tem como base uma pesquisa descritiva com foco no processo, para 

propor a automatização foi elaborado um estudo detalhado operação. A máquina de 

agrupar laminas gera um alto custo na produção, hoje a média de tempo gasto para 

se confeccionar uma peça por completa na máquina é de 4 minutos, estima-se que 

esse tempo caia para menos da metade, hoje são confeccionadas mais ou menos 

120 peças por dia. Será buscado uma solução de baixo custo e de alto rendimento, 

utilizando se de atuadores e controladores lógicos.  

 

5.DESENVOLVIMENTO 

O processo conta com os seguintes passos, o operador movimenta a manivela 

para a esquerda levando uma arruela, e movimenta para a direita trazendo uma 

lamina que aparece na Figura 1. esse movimento e repetido oito vezes até que 

tenha oito laminas no suporte, após as laminas estarem agrupadas o operador 

coloca o pino de posicionamento para que as lâminas não se desloquem do local. 

Na Figura 1. O operador puxa a alavanca ejetando as laminas. Após as laminas 

serem ejetadas o operador coloca um pino guia de polietileno. Na Figura 2. Pode-se 

observar o operador manuseando com a mão esquerda uma alavanca, essa 

alavanca e o segundo passo do processo, após todas as oito lâminas serem unidas 

com os movimentos descritos; 

Figura1: Primeiro movimento                   Figura2: Manivela de ejetar laminas 

                                                  

Figura3: Processo completo 
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6.RESULTADOS PRELIMINARES  

Utilizando se de 3 atuadores pneumáticos, um Controlador Lógico Programável, que 

será o responsável pela sequência correta que cada atuador e que irá atuar para 

finalizar o processo com eficiência, válvulas solenoides, sensores de fim de curso e 

componentes eletrônicos, buscamos aumentar a produção de 120 peças para 260 

peças, por dia trabalhado.  
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