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RESUMO 
 
 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EM UM PROCESSO EM LINHA DE PRODUÇÃO IMPLANTAÇÃO 
DE UM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AUTOMAÇÃO DE UM PROCESSO NA LINHA DE 
PRODUÇÃO DE MONITORES Com um cenário atual de globalização e constante avanço 
tecnológico, produção em massa e um mercado de grande competitividade, a busca por 
redução de custo de produção, melhoria de qualidade e aumento de produtividade, se torna 
imprescindível para o crescimento e sobrevivência das empresas. A globalização trouxe um 
ambiente empresarial altamente competitivo onde a necessidade de estabelecimento de uma 
vantagem competitiva, se tornou um imperativo para as organizações. Dentro deste conceito, a 
automatização de processos produtivos se torna uma ferramenta indispensável para as 
empresas, possibilitando a melhoria na qualidade dos processos e consequentemente dos 
produtos, com reduções de tempo ciclo e custos operacionais. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar um estudo de caso de uma automatização de processo em uma linha de produção 
de monitores para computadores. Anteriormente, este processo era executado manualmente, 
sendo necessária, a mão de obra de um funcionário, no qual a placa virgem do monitor era 
deslocada através de uma esteira, até determinado local, necessitando ser inserido 
manualmente na máquina de corte e posteriormente, acionar a botoeira para então dar início 
ao processo de corte. Dentro desse processo, existiam alguns problemas, tais como: 
ergonomia do funcionário devido posicionamento e acionamento do corte, ambiente de trabalho 
com sujeira devido ao pó gerado pelo corte da placa e também a baixa velocidade de 
produção, pois se trata de um processo manual. Diante da situação citada, foi sugerida a 
automatização desta etapa do processo, com o objetivo de melhorias do ambiente de trabalho 
e redução do tempo de ciclo do processo. A proposta foi fazer um sistema pneumático, que 
consiste em movimentação automática das placas utilizando, quatro geradores, dois sensores 
de vácuo, um CLP (Controlador Lógico Programável) LG série 200S, para controle da 
automação, na movimentação dos geradores foram utilizados dois servomotores da Mitsubishi, 
para o controle do eixo X e Y, e captação das placas em coordenadas pré-estabelecidas pelo 
Servo Controller. Na posição inicial do processo, a head unit se localiza em cima da placa, com 
um comando enviado pelo CLP, o qual se conecta as ventosas do gerador de vácuo, e se 
desloca até a máquina de corte, libera a placa e reinicia o processo, após a segunda placa 
estar inserida na máquina de corte, inicia-se o corte, após finalizado o processo, o CLP envia 
outro comando para que a head unit se desloque com as placas até alinha de produção, assim 
a máquina pode voltar à posição de origem e recomeçar o ciclo novamente. Após a realização 
de alguns testes, os resultados obtidos mostraram que o sistema se comportou de forma 
satisfatória, reduzindo o tempo de ciclo do processo em 30% (de 20 segundos para 14 
segundos), e eliminando o trabalho manual, para esta parte do processo. Palavras-chave: 
Automação, servomotor, CLP.  


