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Abstract  The computermodeling and simulation are tools that combined with the optimization of a productive process is great 
value in the development of a new manufacturing line or even its modernization. Once the aid of this decision makingtool is pos-

sible to define the structure of the entire manufacturing line through the simulation of all variables, such as labor demand, layout, 

production flow and so on. The market currently requires cost reduction and increased quality of industrialized products. For this, 
companies seek to invest in technology to optimize or even install new production lines. Since all this technology has a high cost 

of implementation, simulation allows the modeling of the proposed system, interpolation of its variables and validation of this 

investment. The present work developed a case study in a refrigeration unit aiming the productive increase of lasagne transport 

line through the use of the modeling and simulation software (ProModel®). Thus, proposing the analysis of the productive flow, 

modeling, validation and experimentation of the new model in order to reach productive demand. 

Keywords ProModel, Production Workflow, Simulation.  

Resumo  A utilização de ferramentas computacionais de modelagem e simulação de sistemas aliada à otimização de um pro-

cesso produtivo é de enorme valia no desenvolvimento de uma nova linha de manufatura ou mesmo sua modernização, pois com 

auxílio dessa ferramenta de tomada de decisão é possível, ainda na fase de projeto, definir a estrutura de toda a linha de manufa-
tura através da simulação de todas as suas variáveis, tais como: demanda de mão de obra, layout, fluxo de produção etc. O mer-

cado atualmente exige a redução de custo e aumento de qualidade dos produtos industrializados. Para isso, as empresas buscam 

investir em tecnologia para otimizar ou mesmo instalar novas linhas de produção. Como toda essa tecnologia possui um alto cus-
to de implantação a simulação possibilita a modelagem do sistema proposto, interpolação de suas variáveis e validação desse in-

vestimento. Desta forma, o presente trabalho apresenta um estudo de caso em uma unidade frigorífica visando o aumento produ-

tivo de uma linha de transporte de lasanhas através da utilização do software de modelagem e simulação ProModel®, propondo 
assim a análise do fluxo produtivo, modelagem, validação e experimentação do novo modelo visando atingir a demanda produti-

va. 

Palavras-chave ProModel, Fluxo de Produção, Simulação. 

1. Introdução 

A globalização do mercado impõe às empresas 

que as mesmas busquem otimizar, evoluir tecnologi-

camente e potencializar seus meios de produção. 

Nessa perspectiva, as empresas precisam absorver 

um caráter de flexibilidade e agilidade em seus pro-

cessos a fim de poder manter seus clientes e buscar 

novas oportunidades no mercado (CARVALHO, 

2003). Com isso, as empresas necessitam um alto 

rendimento de todos os seus recursos existentes e 

buscam novos investimentos para potencializar sua 

produtividade. Desse modo, os responsáveis por 

essas decisões precisam agir de um modo rápido e 

objetivo para não perder tempo, porém, é muito co-

mum a existência de erros em projeto, os quais po-

dem acarretar em custos de pequeno/grande impacto 

ou até mesmo inviabilizar o investimento em uma 

nova tecnologia. (BRINGHENTI, 2006) 

Como ferramenta de planejamento gerencial na 

análise e tomada de decisões, a simulação de siste-

mas de manufatura pode auxiliar de forma a interagir 

diferentes combinações de valores para as variáveis 

de um sistema a fim de buscar uma combinação 

ótima a partir de um modelo bem definido. Portanto, 

a simulação pode ajudar a interpretar de modo mais 

profundo e abrangente as análises acerca da dinâmica 

do modelo simulado (BATEMAN, 2013). 

Esse tipo de tecnologia mesmo que ainda não é 

muito utilizada devido à falta de capacita-

ção/treinamento dos colaboradores ou mesmo os 

curtos prazos para organização e execução de um 

projeto, busca trazer ao projetista ou a qualquer res-

ponsável por um projeto a validação e virtualização 

do mesmo antes de sua implantação, possibilitando a 

correção de erros ou custos não quantificados, sim-

plificação e melhoria de processos além de obter um 

panorama muito próximo do sistema real a ser im-

plementado.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho busca 

uma alternativa para atingir a demanda de uma linha 

de transporte de lasanha, a qual mesmo após sua 

ampliação não atingiu sua produção nominal devido 

a erros de projeto relacionados ao dimensionamento 

dos redutores das esteiras de transporte. 

O sistema estudado é parte de uma ampliação da 

cadeia produtiva de um frigorífico localizado numa 

cidade do estado de Santa Catarina, tendo sua produ-

ção de lasanhas aumentada em 100%, passando de 70 

para 140 lasanhas/minuto durante 3 turnos de produ-

ção, totalizando uma produção diária de cerca de 170 

mil lasanhas. Essa linha de produção, em sua amplia-



ção, foi totalmente automatizada desde a preparação 

e cozimento da massa e molho, montagem da lasanha 

através de uma linha de robôs pick-and-place, conge-

lamento através de dois giros-freezer e por fim, o 

sistema de transporte e embalagem de lasanha res-

ponsável pela verificação de peso e metal no produto 

além do seu encartuchamento (colocação do produto 

dentro de sua embalagem em formato de caixa ou 

cartucho). A linha de manufatura estudada nesse 

trabalho pode ser observada na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Linha de esteiras de embalagem de lasanha. Fonte: Do 
autor. 

A simulação de sistemas segue o método cientí-

fico pois existem etapas de formulação das hipóteses, 

preparação de experimentos, testes das hipóteses a 

partir de experimentos e análise e validação das hipó-

teses a partir dos resultados obtidos.  

Com toda essa análise metodológica a simulação 

proporciona a identificação de problemas e restrições 

de um sistema, além de possíveis alternativas para 

suas soluções, podendo até verificar a inviabilidade 

de um projeto antes mesmo do momento de sua im-

plementação. Segundo BRINGHENTI (2006), estão 

entre 1,00% e 3,00% os custos estimados com o uso 

da simulação em um projeto. 

Diante disso o avanço computacional proporcio-

na o desenvolvimento de softwares mais completos e 

específicos para a simulação de sistemas a eventos 

discretos (SED).  Segundo CURY (2001, p. 9), “sis-

tema a eventos discretos (SED) é um sistema dinâ-

mico que evolui de acordo com a ocorrência abrupta 

de eventos físicos, em intervalos de tempo em geral 

irregulares ou desconhecidos. ”. Como complemento, 

SAKURADA (2003, p. 1) define o SED como “estu-

do de modelos de simulação cujas variáveis mudam 

de estado instantaneamente em pontos específicos de 

tempo”. 

Para tanto, o presente trabalho busca utilizar 

dessa tecnologia para ampliar, em caráter técnico e 

de engenharia, o conhecimento na manipulação dessa 

ferramenta visando fomentar o estudo nessa área 

através de uma aplicação real onde a análise dos 

recursos existentes será crucial para determinar a 

necessidade de alterações além da viabilidade desse 

investimento na busca do aumento da produtividade 

dessa unidade frigorífica. 

2. Objetivos 

O objetivo desse trabalho consiste em analisar, 

projetar, modelar e simular, através da aplicação de 

uma ferramenta de modelagem e simulação, o sof-

tware ProModel®, uma linha automatizada de estei-

ras transportadoras de lasanha de uma unidade frigo-

rífica com intuito de propor uma solução para cum-

primento de sua nova demanda produtiva, de 70 

lasanhas/minuto para 140 lasanhas/minuto, visando a 

redução dos custos de fabricação, identificação e 

eliminação ou redução de gargalos de produção. 

3. Metodologia  

Segundo Carvalho (2003), o processo de mode-

lagem e simulação de um sistema pode ser resumido 

na sequência de três etapas, sendo a etapa 1 a cons-

trução de um modelo que represente de forma fiel o 

sistema real, nesse caso através da análise de sua 

construção física no levantamento de informações 

referentes às dimensões e velocidades de todos os 

equipamentos com a utilização de fita métrica e ta-

cômetro. Além do entendimento do fluxo de proces-

sos do sistema juntamente com a avaliação do proje-

to mecânico e da planta baixa da linha de produção. 

Na etapa 2 se dá a modelagem computacional onde 

se transcreve o modelo construído na primeira etapa 

para um modelo operacional através da programação 

em um software apropriado para tal finalidade, no 

caso desse trabalho o ProModel®. Essa etapa é uma 

das mais importantes, pois é responsável pela valida-

ção do modelo do sistema, onde a partir do mesmo 

serão realizadas todas as simulações, otimizações e, 

após análise de viabilidade, sua implementação e 

experimentação na etapa 3. Essa por sua vez é res-

ponsável pela otimização dos recursos que compõem 

o sistema através de análise e avaliação do efeito de 

todas as possíveis alterações. De modo que as mes-

mas sejam testadas e sua viabilidade comprovada, no 

intuito de atingir o objetivo esperado, nesse caso o 

aumento da linha de produção com os mesmos recur-

sos existentes. O fluxograma das etapas do processo 

de simulação e modelagem de um sistema pode ser 

observado na Figura 2. 

 

Figura 2. Etapas do processo de simulação e modelagem de um 

sistema segundo CARVALHO (2003). Fonte: Do autor. 

O software utilizado para simulação do fluxo 

produtivo foi o ProModel Student® versão 7.0.4.201 
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desenvolvido pela ProModel Corporation. Sua esco-

lha se justifica pela grande quantidade de ferramentas 

disponíveis para simulação, interface gráfica amigá-

vel, intuitiva e de fácil operação (user-friendly), além 

de ser um software gratuito.  Segundo SAKURADA 

et al. (2003) o ProModel® por ser um software de 

simulação de eventos discretos de sistemas de opera-

ções e serviços pode ser classificado como um 

exemplo de loja de serviços, o que amplifica sua 

usabilidade devido à gama de recursos encontrados 

no software para aplicações nos mais diversos setores 

da economia, nesse caso uma linha de esteiras de 

transporte. 

O rack de automação já disponível na planta 

alocado em um painel de inox com dimensões de 

1200x800x250mm é composto por um CLP (Contro-

lador Lógico Programável) da marca Siemens® S7-

1200 CPU 1214 DC/DC/DC além de uma expansão 

de entradas e saídas digitais modelo SM 1223 totali-

zando 30/26 entradas e saídas digitais, respectiva-

mente. Além disso, existe uma IHM (Interface Ho-

mem Máquina) de 7” da marca Siemens® modelo 

KTP700 Basic PN em comunicação via Profinet® 

com o CLP.  

Todas as onze esteiras são acionadas através de 

inversor de frequência da marca Siemens® modelo 

Sinamics V20 com sua potência respectiva ao motor 

de cada esteira. O painel de comando para operação 

do sistema pode ser observado na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Painel de comando do sistema. Fonte: Do autor. 

A configuração original das esteiras pode ser ob-

servada na Tabela 1. 

Tabela 1. Características gerais das esteiras de transporte. 

Esteira Tipo 
Pot. 

(kW) 

Compr. 

(mm) 

Vel. 

(m/min) 

E01 Acumuladora 0,25 1082,00 5,00 

E02 Aceleradora 0,37 500,00 15,00 

E03 Transporte 0,55 1100,00 30,00 

E04 Transporte 0,55 1040,00 30,00 

E05 Acumuladora 0,25 1082,00 5,00 

E06 Aceleradora 0,37 5000,00 15,00 

E07 Transporte 0,55 1100,00 30,00 

E08 Acumuladora 0,37 3260,00 22,00 

E09 Freadora 0,55 500,00 83,00 

E10 Aceleradora 0,55 500,00 40,00 

E11 Acumuladora 1,50 2950,00 22,00 
Fonte: Do autor. 

O sistema de transporte de lasanhas possuía uma 

restrição referente ao espaçamento necessário entre 

uma bandeja e outra para que a mesma fosse identifi-

cada corretamente pela máquina responsável por 

verificar seu peso, a balança de pesagem dinâmica 

também amplamente conhecida no meio industrial 

como Checkweigher, esse equipamento é da fabri-

cante Loma, modelo CW3-Combo, o qual também 

possui integrado um detector de metal e um sistema 

de rejeito por presença de metal ou excesso/falta de 

peso. O processo tem como aceitável uma variação 

de até 3,00% do peso líquido do produto que é de 

600,00g, caso contrário a bandeja deveria ser rejeita-

da pela máquina através de um flap com acionamen-

to por cilindro pneumático. 

Nesse caso, a máquina Checkweigher, necessita-

va de um espaçamento composto pela extensão da 

esteira de pesagem dinâmica somada com a dimen-

são da lasanha, sendo 470,00mm e 150,00mm, res-

pectivamente, totalizando 720,00mm. 

Por esse motivo é necessário manter uma dife-

rença de velocidade entre a máquina Checkweigher e 

a esteira acumuladora E08 que a precede para que 

seja possível atingir esse espaçamento mínimo ne-

cessário, possibilitando assim um correto funciona-

mento do equipamento. 

Essa relação de velocidade (Rv) pode ser verifi-

cada facilmente através da quantidade de lasanhas 

“virtuais” que deveriam existir entre duas lasanhas 

reais. Dividindo o espaçamento necessário (En) pela 

dimensão da lasanha (Dl) podemos chegar na seguin-

te relação: 
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00,150

00,720
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Outra restrição da Checkweigher é a limitação 

de velocidade de sua esteira de pesagem dinâmica, a 

qual em momento de startup no cliente foi parame-

trizada para atingir sua maior velocidade dentro da 

menor taxa de repetitividade, 1g. Os testes para defi-

nição da taxa de repetitividade consistem em realizar 

inúmeras pesagens dinâmicas do mesmo produto 

para verificar a variação de peso na leitura do equi-

pamento. Nessa perspectiva, a velocidade máxima 

era 83,00m/min. e, caso fosse aumentada, a taxa de 

repetitividade também aumentaria, diminuindo assim 

a precisão do equipamento. Com isso pode-se verifi-

car que para se obter o espaçamento necessário a 

esteira precedente, E08, deveria possuir uma veloci-

dade 4,80 vezes menor que a da Checkweigher, nesse 

caso, aproximadamente 17,00m/min. 

Entretanto, com as informações referentes ao 

fluxo de produção (140 lasanhas/min) e dimensão 

das lasanhas (150mm), em posição vertical, é possí-

vel obter a velocidade mínima nominal da linha (Vn).  

 



min/00,21150140 mx=Vn   (2) 

 

Após a verificação da Vn percebe-se que a res-

trição para espaçamento entre lasanhas na Che-

ckweigher exige que a esteira E08 atinja uma veloci-

dade menor, 17m/min, que a nominal da linha, 

21m/min. Dessa forma, o sistema formaria um garga-

lo de 4 m/min de lasanha, aproximadamente 27 lasa-

nhas/min acumuladas que deveriam ser removidas da 

linha de produção. Dessa forma o sistema estaria, 

teoricamente, atingindo uma produção de 113 lasa-

nhas/min, cerca de 20% abaixo da produção nominal. 

Além disso, pode-se verificar que a relação de 

velocidades mínimas entre a Checkweigher e a estei-

ra E08 sofreriam alterações, sendo: 17m/min para 

21m/min e 83m/min para 101m/min, respectivamen-

te. 

A partir dessas informações, todas as simulações 

deveriam respeitar essa limitação referente a diferen-

ça de velocidade das esteiras para garantir o espaça-

mento entre as lasanhas para um correto funciona-

mento do sistema. Dessa forma iniciou-se a segunda 

etapa do processo de modelagem e simulação de um 

sistema real, a criação de um modelo computacional 

e sua validação. 

4. Resultados e discussões 

As configurações necessárias para a criação de 

um modelo baseiam-se em quatro módulos, sendo, 

em ordem sequencial: entidades, locais, processos e 

chegadas. Para a execução do presente trabalho fo-

ram seguidas as etapas de construção do modelo, 

criação do modelo e experimentação, as quais per-

tencem à metodologia para modelagem e simulação 

de sistemas proposta por Carvalho (2003).  

4.1. Etapa 1: Construção do modelo 

A entidade é o item a ser processado pelo siste-

ma, nesse caso a lasanha. Nesse módulo é possível 

discriminar sua dimensão, cor e ícone gráfico repre-

sentativo. Além disso, podem ser adicionadas distin-

tas entidades durante o modelo do sistema, porém, 

foi levado em consideração para a simulação a pre-

sença de apenas uma entidade com as dimensões 

reais da bandeja de lasanha: 200,00mmx150,00mm. 

Locais são os pontos fixos por onde as entidades 

se movem. Para a simulação os locais definidos fo-

ram as onze esteiras de transporte, a máquina Che-

ckweigher, os dois giros-freezers responsáveis pela 

entrada de lasanha no sistema e a máquina encartu-

chadeira que encerra a linha de produção. As confi-

gurações de um local são baseadas na capacidade de 

entidades que ele suporta e suas regras de decisão. 

Como regras de entrada de entidade foram definidos 

como prioridade o mais antigo e como saída uma fila 

FIFO (First In, First Out – Primeiro a entrar, primei-

ro a sair) (BELGE, 2005). 

Ao abrir um local para edição estão disponíveis 

suas configurações como comprimento, estilo, velo-

cidade e capacidade de acumulação. A variável leva-

da em consideração para todo o processo de simula-

ção foi a velocidade da esteira dado em metros por 

minuto, com sua alteração era possível interpolar 

diversas possibilidades verificando o aumento da 

produção até sua velocidade máxima onde o sistema 

entrava em saturação, ou seja, por mais que se au-

mentasse a velocidade a produção final era a mesma. 

Foi levado em consideração nesse estudo sempre a 

utilização da menor velocidade a partir da saturação 

da produção. O menu de configurações do local pode 

ser observado na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Menu de configuração de um local. Fonte: Do autor. 

Os processos são responsáveis pelo roteamento e 

as operações efetuadas em uma entidade na passa-

gem de um local para outro. Sua principal configura-

ção é a regra de roteamento, a qual define a ação 

sofrida pela entidade ao sair de um local para seu 

novo destino. Na Figura 5 pode se observar o menu 

de configuração das regras de roteamento. 

 

  

Figura 5. Regra de roteamento: menu de configuração de um 

processo. Fonte: Do autor. 



Como último módulo, as chegadas são respon-

sáveis pela entrada das entidades no sistema. Essas 

chegadas podem ser programadas em quantidades ou 

mesmo ser denominadas infinitas, dessa forma o 

modelo é alimentado automaticamente por entidades 

conforme sua lógica definida nos módulos anteriores. 

Segundo RIVETT (1980), a forma de represen-

tação de um sistema é uma ciência subjetiva pois 

depende da habilidade, conhecimento e experiência 

do modelador, com isso pode-se partir do princípio 

que não existem modelos ideais. Dessa forma, a 

riqueza de detalhes no desenvolvimento de um mo-

delo pode ser influenciada, fazendo com que o mode-

lador considere apenas os elementos mais significati-

vos de um sistema real (apud SAKURADA et al, 

2003). 

4.2. Etapa 2: Criação do modelo 

A criação do modelo computacional seguiu a se-

quência dos passos supracitados. Para a validação do 

modelo foram realizadas medições com cronômetro e 

contagem manual e também com a utilização de 

contadores e temporizadores do CLP presentes na 

planta. Com isso era possível verificar, em dados 

reais a velocidade da linha de produção dada em 

lasanhas/minuto.  O modelo computacional desen-

volvido no ProModel® pode ser observado na Figura 

6. 

 

 

Figura 6. Layout do modelo computacional na interface do softwa-

re ProModel®. Fonte: Do autor. 

Após a validação do modelo foi possível passar 

para a última etapa do processo de modelagem e 

simulação de sistemas, a experimentação, conforme 

citado por Carvalho (2003).  Assim, foi possível 

trabalhar na otimização da linha de produção alteran-

do as velocidades das esteiras transportadoras, bus-

cando atingir a produção de 140 lasanhas/minuto 

com a menor velocidade possível. O objetivo era 

demandar de um menor esforço mecânico das estei-

ras, com isso seria possível evitar a troca de um 

grande número de redutores e motores além de au-

mentar a vida útil de todos os componentes mecâni-

cos como lonas das esteiras, mancais, rolamentos etc. 

4.3. Etapa 3: Experimentação 

Durante a etapa de experimentação inúmeras 

combinações de velocidades foram simuladas até 

atingir a melhor configuração.  

Na Tabela 2 podem ser observadas as velocida-

des das esteiras para o projeto original e seus novos 

valores após os resultados obtidos através da simula-

ção com o software ProModel®. Por fim, pode-se 

observar a quantidade de lasanhas processadas em 

uma simulação de uma hora de produção e seu fluxo 

de produção em lasanha/min. 

Tabela 2. Velocidades obtidas através da simulação para as estei-

ras atingirem o uma produção de 140 lasanhas/min. 

Esteira 
Original 
(m/min) 

Projetada 
(m/min) 

E01 5,00 7,50 

E02 15,00 46,00 

E03 30,00 36,00 

E04 30,00 37,00 

E05 5,00 7,00 

E06 15,00 46,00 

E07 30,00 37,00 

E08 22,00 23,00 

E09 83,00 113,00 

E10 40,00 31,00 

E11 22,00 27,00 

Checkweigher 83,00 106,00 

Qtde. lasanhas em uma  

hora de produção 
6091 8488 

Fluxo de produção  

(lasanha/min) 
101 141 

Fonte: Do autor. 

Como se pode observar, os resultados da simula-

ção atingiram o fluxo de produção desejado. Após 

isso, foi realizada uma visita até a unidade frigorífica 

para implementação dos resultados obtidos junta-

mente com os técnicos das empresas responsáveis 

pelas esteiras de transporte e da Checkweigher. 

Nessa oportunidade as velocidades dos inverso-

res de frequência (Hz) foram alteradas até as esteiras 

atingirem as velocidades projetadas na simulação 

(m/min). Além disso, a Checkweigher passou por 

uma nova parametrização, mas em contrapartida, sua 

precisão diminuiu, pois, sua taxa de repetitividade 

atingiu 5g, porém, estava dentro do limite de tolerân-

cia aceitável estabelecido pelo responsável pelo pro-

cesso da unidade frigorífica. A aferição das veloci-

dades das esteiras foi possível através da utilização 

de um tacômetro da marca Minimpa modelo MDT-

2238A, este equipamento possui uma precisão básica 

de 0,05% - informação disponível pela fabricante. 

Além disso, para evitar danos nas esteiras foi neces-

sário substituir sete redutores dos motores.  

Após a nova configuração do sistema foram rea-

lizados testes em produção. Cada giro-freezer atingia 

no momento uma produção nominal de 55 lasa-

nhas/minuto, totalizando um fluxo de 110 lasa-



nhas/minuto. Para complementar a produção nominal 

de 140 lasanhas/minuto as esteiras E01 e E05, poste-

riores aos giros-freezer, foram alimentadas manual-

mente com 15 lasanhas/minuto cada.  Como com-

provação do fluxo real de produção foram utilizados 

novamente contadores e temporizadores do CLP 

além de um cronômetro manual digital. 

Ao final da realização dos testes foi possível ob-

servar que a solução encontrada através da simulação 

atendeu as expectativas de produção. Com isso, a fim 

de evitar o esforço excessivo de alguns motores e 

também promover a redução de alguns inversores de 

frequência, foram substituídos sete redutores e tam-

bém parametrizados seus respectivos inversores de 

frequência. Na Tabela 3 podem ser observadas essas 

alterações.  

Tabela 3. Alteração da relação de redução dos motores e as fre-

quências de seus respectivos inversores de frequência. 

Esteira 
Antes 

(RPM) 

Depois 

(RPM) 

Inversores 

de frequência 

 (Hz) 

E01 28,00 28,00 80,00 

E02 118,00 256,00 52,60 

E03 87,00 164,00 63,00 

E04 164,00 205,00 54,00 

E05 28,00 28,00 80,00 

E06 118,00 256,00 80,00 

E07 87,00 164,00 65,00 

E08 164,00 118,00 42,50 

E09 205,00 205,00 120,00 

E10 74,00 74,00 60,00 

E11 205,00 256,00 55,00 
Fonte: Do autor. 

Por fim, foi possível verificar que o objetivo do 

trabalho foi alcançado após a utilização de uma fer-

ramenta de modelagem e simulação. Essa análise de 

processo possibilitou o aumento da produção sem a 

necessidade de duplicação dos equipamentos da linha 

de produção, o que demandaria a aquisição de mais 

uma Checkweigher, uma encartuchadeira e no míni-

mo mais seis esteiras transportadoras. 

5. Conclusão 

Ao longo do desenvolvimento desse trabalho foi 

possível comprovar que a utilização da ferramenta 

computacional baseada em simulação de modelos a 

eventos discretos possibilita a projeção de inúmeros 

cenários que muitas vezes podem nem ser levados 

em consideração em momento de projeto bem como 

a melhoria de um sistema existente, como foi o caso 

desse trabalho. 

Com simulação e posterior alteração das veloci-

dades das esteiras foi possível atingir a produção 

nominal de 140 lasanhas/minuto com um sistema de 

transporte automatizado e com um custo cerca de 

98% menor caso fosse necessário duplicar a linha de 

esteiras de saída dos giros freezer.  

Aliado ao aumento produtivo, o sistema trouxe 

velocidade e confiabilidade na verificação de não 

conformidades do produto final, nesse caso a fal-

ta/excesso de peso ou presença de metal. Além disso, 

foi possível realocar seis colaboradores, sendo dois 

de cada turno, para outros setores produtivos da uni-

dade. 

Ao final desse trabalho fica o incentivo a novas 

pesquisas e, se possível, implementação desse tipo de 

tecnologia na área da automação industrial, a qual 

está passando por uma grande expansão tecnológica, 

que por sua vez proporcionará inúmeras oportunida-

des de ingresso ao mercado de trabalho para os pro-

fissionais que se dedicarem a dominar esse tipo de 

ferramenta de análise e tomada de decisões. 
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