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Automação do processo de troca de bobina na linha de produção
de papel inter-folhas

1. RESUMO (objetivo, metodologia, resultados preliminares, 
comentário crítico)

O projeto em questão detalha um dos processos para que a empresa possa 
trabalhar corretamente, serão abordados alguns planos, financeiro, dados dos 
empreendedores que compõem esta empresa, resumo dos principais planos de
negócios, análise de risco, produtos e serviços, análise de mercado, plano 
operacional entre outros. Através deste trabalho iremos conhecer todos os 
passos necessários para a automação de uma máquina e por fim introduzi-las 
em toda a linha de produção e todas as técnicas que devemos utilizar para que
a mesma seja rentável.
Este documento terá a finalidade de registrar as modificações realizadas no 
processo da máquina B5 Shiring machine, onde é necessário para detecção ou
não de perda de west do mesmo. Para tal finalidade foi efetuado um estudo de 
viabilidade, onde levou-se em consideração o tempo de preparo do produto 
realizado manualmente. 
Neste TCC também será falado dos ganhos quando realizado a automatização 
da máquina, em relação a produção haverá um ganho de 30 minutos  e reduzir 
o tempo de processo de produção
Uma empresa que está disposta a mudar seus processos produtivos nos dias 
atuais é raro e a PAPYRUS hoje é uma empresa que visa a tecnologia em seu 
favor, pois nunca podemos ficar esta quinados no passado se hoje temos a 
oportunidade de mudar, porque não arriscar 

2. INTRODUÇÃO (dizer qual o problema da pesquisa e a justificativa 
para resolver esse problema).

Ao apresentarmos um processo de automação, procura-se sempre 

identificar, analisar e diminuir a intervenção de alguns fatores que de uma 

forma direta ou indireta, interferem para que algum problema não esperado 

atrapalhem  o sucesso dos resultados esperados. (citação)

Automação industrial visa diminuir teoricamente o uso da mão-de-obra, entre 
outros exemplos é aumentar a produtividade das máquinas e equipamentos, 
com isso reduzimos os custos proveniente de produção de uma maquina com 
troca de bobina manual e não automatizada, hoje o mercado de trabalho 
buscam profissionais com tais experiencia na automatização(citação)

Quando se vai tomar decisões com base em produtividade é importante 

que se considere o índice ao longo de um determinado tempo. É fundamental 

também comparar a produtividade alcançada pela empresa com outras do 



mesmo segmento e que apresentem meios e processos equivalentes ao que 

estar sendo automatizado. 

Com base nisso vimos que muitas empresas do mesmo segmento 

tinham um bom índice de produção em relação a nossa empresa, pois apenas 

a nossa empresa tinha a troca de bobina realizada manualmente por nossos 

funcionários, e esse abastecimento além de utilizar mão de obra ainda levava 

muito tempo e sabemos que nos dias atuais maquina parada e um grande 

prejuízo que a empresa terá.

Com esse gargalho que tínhamos na linha de produção, foi então 

quando as partes responsáveis tiveram a idéia para a implantação na ponte 

rolante para automatizar o processo de produção da empresa que antes era 

escasso 

3. OBJETIVOS

O trabalho em questão tem como objetivo, Automatizar o processo da 

troca de bobina da máquina de papel toalha inter-folhas, com isso ás máquinas

poderá produzir por muito mais tempo do que antes, aumentando o lucro da 

empresa, ajudando na saúde dos funcionários que antes era necessário efetuar

a troca da bobina manualmente, e também com os novos lucros que a empresa

obterá, poderemos alterar a jornada de trabalho da empresa que antes era de 6

dias semanais e hoje será de 5 dias, além disso nos dias atuais ter uma linha 

de produção onde praticamente todo processo e feito de forma automatizada e 

um privilégio que muitos empresas no século XXI não consegue assim tão fácil.

Como objetivos específicos

- Reduzir a jornada de trabalho, de 6 dias para 5 dias semanais;

     - Diminuir o tempo ocioso e as horas extras dos colaboradores;

     - Aumentar eficiência da produção.

4. METODOLOGIA



Por meio da pesquisa de campo, foram levantados os dados referentes 

ao processo produtivo, no qual foram quantificados os tempos relacionados às 

etapas da produção. Na posse desses dados, foi possível determinar onde se 

encontra o gargalo da linha de produção e, desta maneira, por meio de 

reuniões com técnicos e gerência, determinou-se a necessidade de 

implantação de uma ponte rolante com isso poderemos evoluir na produção da 

empresa, efetuando essa automação .

Após análise da linha de produção e do regime de trabalho dos 

operadores, verificou-se uma baixa produtividade associada ao tempo de troca 

de bobina que quando era feita manualmente o tempo chegava até 30 minutos,

pois cada bobina tinha em média 150 kilos, então era necessário o 

deslocamento de alguns funcionários para efetuar a troca da bobina 

Para chegar na melhor solução do problema do tempo de processo, o 

grupo se reuniu e achou que a melhor saída seria a automação da linha com a 

implantação de uma ponte rolante, pois usaria o mesmo espaço que ocupa 

hoje, já que a empresa não dispõe de mais espaço, além de a automação 

reduzir o número de operador da linha, automaticamente reduz o tempo ocioso 

da máquina quando era feita a troca da bobina a partir daí começa todo o 

trabalho de automação 

           A automação industrial tem ampla aplicação na ordem de 

economia mundial atualmente. Os engenheiros desta área estão 

desempenhando um papel muito importante na maximização da eficiência de 

indústrias.

5. DESENVOLVIMENTO

Por mais de 80 anos, a Papyrus tem sido a fornecedora de preferência pela 

qualidade de seus produtos e serviços, e pelas soluções que apresentam frente

às necessidades dos seus clientes no que diz respeito a formulações, 

processos de papel inter-folhas. A Papyrus está procurando crescer e inovar 

seus processos produtivos.

  Atualmente a Papyrus possui atividades produtivas somente em (São Paulo-

SP).



6. RESULTADOS PRELIMINARES

Foi analisado e para atuar nesta melhoria a melhor opção foi fazer 

automação e manutenção foi atuar no mesmo local que a maquina esta sem a 

necessidade de retirá-la, com a implantação da ponte rolante para a troca da 

bobina, os resultados foram bem mais satisfatório do que quando a troca era 

feita de forma manual 

Como as melhorias teriam um ganho nos lucros e tempo de produção e 

redução da carga horária de trabalho.

Tabela  - Ganhos Esperados.

O gráfico acima mostra o nosso ponto de equilíbrio para obter a melhoria 
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