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1 RESUMO:  

O problema a ser resolvido em uma linha de produção de lacre flexível 

de PVC está na máquina que produz lacres para botijão de gás de cozinha no 

setor de acabamento. Este setor consta com um número elevado de máquinas 

e funcionários, onde ocorrem muito desperdícios de material, tempo de 

produção e acidentes, com muitas paradas para manutenções corretivas sendo 

impossível a programação de uma manutenção preventiva devido à ineficiência 

do equipamento. Depois de uma analise quantitativa do problema e a seleção 

de algumas possíveis soluções foi verificado que, a ação mais eficaz e com um 

custo menor seria a automação da máquina. Foram feitas tentativas e estudo 

exploratório com vários tipos de sensores em locais diferentes para a sua 

colocação em máquina. Sensores fotoelétricos para detecção de cores foram 

os que deram os primeiros resultados positivo, mas quando tinha que detectar 

o matéria PVC cristal ele era ineficiente, então usamos escovas de com fios de 

fibra de carbono para detectar quando o material estava ou não estava no pino 

de moldagem da peça.  Até o momento os resultados foram satisfatórios com 

uma melhoria em todos os aspectos esperados.  

 

2 INTRODUÇÃO:  

Segundo análise quantitativa na produção de lacres de PVC da fabrica, 

foi constatado um gargalo no processo no setor de acabamento, este setor 

consta com um número elevado de máquinas e de pessoas comparado com os 

outros setores da fábrica, com isso gera um número elevado de horas extras, 

acidentes e manutenção em máquinas, Com isso foi constatado a necessidade 

de melhoria nas máquinas para redução dos problemas. Algumas soluções 

iniciais foram: - aumento da velocidade de máquina. - reforma de máquina e - 

automatização.  A máquina de pré-forma tem como funcionamento um 

carrossel com 20 pinos de alumínio (figura 1), no qual são introduzidas as 

peças de PVC, o carrossel gira passa por um forno que está a uma 

temperatura média de 240ºC, onde a peça de PVC é moldada, no final do 

percurso do carrossel a peça de PVC é expelida do pino (através de ar 

comprimido), liberada para um duto de metal (calha) no qual vai sendo 



encaixada uma dentro da outra em formando um canudo, até completar um 

total de 132 peças, ao completar as 132 peças abre-se a calha liberando o 

canudo para a bandeja, então o operador recolhe os canudo da bandeja e o 

coloca na caixa. A melhor saída para resolver esse problema de produção da 

máquina foi à automação por ter o custo mais baixo, melhor eficiência, simples 

e rápida de ser executada. [1] 

 

3 OBJETIVOS:  

O objetivo deste trabalho é efetuar a automação da máquina rotativa de 

pré-forma de PVC de modo a monitorar as etapas do processo produtivo, 

usando sensores instalados nos pontos considerados estratégicos para 

aumentar a eficiência deste processo em torno de 90%, visando diminuir a 

perda de material a um nível próximo de zero. Será considerado um mínimo de 

intervenção humana, melhorando assim a produtividade, reduzindo as quebras 

de máquinas e reduzindo os acidentes com os operadores.  

  4 METODOLOGIA:  

Através de algumas análises quantitativas de perda de material PVC, 

foram coletados alguns dados por estudo de caso de natureza aplicada para 

dar início ao projeto. O PVC tem que ser trabalhado com a matéria prima pura 

e as perdas no processo são muito grandes. Serão observados e mapeados os 

pontos críticos da máquina para definir os locais da instalação dos sensores, 

na expulsão de peças e na alimentação dos pinos. Uma vez detectado o 

problema precisará de um dispositivo para gerenciar estes erros, podendo ser 

um sensor fotoelétrico para detectar a cor do material PVC, ao outro tipo de 

sensor que possa detectar o material PVC nos pinos. 

 

5 DESENVOLVIMENTO: 

 Foram instalados na máquina duas escovas de fibra de carbono com 15 

mm de comprimento cada (figuras 1 e 2).  As escovas de fibra de carbono têm 

o funcionamento um oposto da outra e função sensorial, ou seja, uma detecta o 



material PVC e a outra detecta o contato metálico do molde, estas escovas 

estão conectadas a uma barra roscada que está isolada por um tarugo de 

nylon (figuras 1 e 2) [4].  

                       
                           Figura 1                                       Figura 2 
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Foram instalados dois relés para que sejam acionados por estas 

escovas, onde, no lado A1 do relé liga-se o positivo de uma fonte 24vcc e o 

negativo desta fonte liga-se em paralelo com aterramento da máquina, portanto 

quando a escova for atingida pelo molde de alumínio fechará o circuito, 

atuando os relés que mandaram o sinal de pulso com banda de subida para a 

entrada digital do PLC, e isso que determinará a condição em que a máquina 

está no processo. [3] 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES: 

 Sensor fotoelétrico para detectar a cor do material PVC. Nos primeiros 

testes funcionou, mas quando era colocado em máquina o PVC cristal o sensor 

não conseguia detectar a cor, foi procurado no mercado algo que detectasse 

este tipo de material, sem sucesso, não funcionou como esperado. Foi ai que 

nasceu a ideia de fazer com que a máquina viesse a ser um contato seco. [5]  

Com a automação da máquina foi possível aumentar a produção em 47,22%, 

chegando a dobrar para 94,4%. Devido à intervenção da automação é possível 

um operador trabalhar em duas máquinas, reduzindo a mão de obra. A média 

de produção anterior era de 38.000 peças por turno de 12 horas ao valor final 

do produto acabado de R$ 760,00 peças. Hoje há um aproveitamento maior do 

tempo de máquina alcançando 72.000 peças por turno de 10 horas ao valor 

 



final do produto acabado de R$1.440,00. Não há mais a necessidade de fazer 

hora extra para entregar os pedidos no prazo, ouve uma redução semanal de 

16% em horas extras e uma redução de 11 operadores no setor. Houve 

também redução no desperdício de material (aparas) em 35,9%. 

Tabela 1 resultados preliminares de produção 
Tabela de Resultados 

  Sem automação Com automação Valores 

Operadores 1 por máquina 1 para 2 máquinas 50% 

Produção 38.000 peças 72.000 peças 47,22% 

Tempo de produção 12 horas 10 horas 16% 

Custo mão de obra R$ 80,13 R$ 59,98 25,15% 

Aparas 3,9kg 2,5 kg 48,98% 
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